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Purpose –  Besides philosophers, today wisdom has been a subject of inquiry for psychologists, 
management scientist and other social scientists as well. We tried to understand the role of wisdom 
in entrepreneurship by comparing the social entrepreneurs to commercial entrepreneurs by using 
Monika Ardelt's (2003) Three Dimensional Model of Wisdom. In addition, the association of wisdom 
dimensions to altruism was scrutinized for both entrepreneur groups.  

Design / Methodology/ Approach –  The data of the research were gathered from 350 entrepreneurs 
who had accepted to be participants of this study. The participants were reached via various 
universities that provide consultancy services to these entrepreneurs. The surveys included 
demographic questions, Ardelt’s (2003) 3D –WS (Three Dimensional Wisdom) questionnaire, and 
Rushton and collegues’ Self-Report Altruism Scale. Independent sample t-tests and multiple 
regression analysis were conducted to test the hypothesis.  

Results –  The results showed that social entrepreneurs had significantly higher scores in all 
dimensions of wisdom (Reflective: t342,583: 5,810, p<.01; Affective: t342,525:2,595, p<.01; and Cognitive: 
t329,673: 22.502, p<.01). Moreover reflective and affective dimensions of wisdom were found to predict 
altruism scores of all entrepreneurs (R2:.27, F: 62.550, p<.01, βreflective: .312, p<.01; βaffective:.273, 
p<.01). Besides these results, all the sub dimensions of two constructs were compared for both 
groups and significant differences were found. The associations in the regression analysis among 
wisdom and altruism dimensions also varied for two groups.  

Discussion –  The results showed that compared to commercial entrepreneurs, social entrepreneurs 
have higher scores in the attributes of wisdom and altruism. Besides, the wisdom related 
antecedents of altruism differentiate for each group of entrepreneurs. These findings shed light on 
the importance of wisdom and altruism on social entrepreneurship and help us to understand the 
basic dynamics of social entrepreneurship.    

 

1. INTRODUCTION 

Entrepreneurship and social entrepreneurship has been an interesting topic for researchers in the last decades. 
As SME’s importance increase in today’s economies in creating new ideas and jobs, governments introduce 
procedures and legislations that help to create entrepreneurship climate and cultures. Today various 
international or local organizations, development agencies offer programs about financial models, mentoring 
in entrepreneurship or provide micro credits to the potential entrepreneurs. In terms of education, even some 
high schools have compulsory entrepreneurship courses in their curriculum. Entrepreneurship is becoming a 
more salient phenomenon as it has the potential to create new opportunities of employment in economies like 
Turkey where the rate of youth unemployment is high (Saatçi and Arıkan, 2014). 

Entrepreneurship is defined in Oxford Dictionary as “The activity of setting up a business or businesses, taking on 
financial risks in the hope of profit”.  From this definition we can define the entrepreneur as a person who starts 
up a new business via investing on this business by taking financial risks and expects to make profits and 
gains in the future. According to OECD entrepreneurship can be defined as follows “Entrepreneurs are agents 
of change and growth in a market economy and they can act to accelerate the generation, dissemination and application 
of innovative ideas… they not only seek out and identify potentially profitable economic opportunities but are also willing 
to take risks to see if their hunches are right” (OECD, 1998, p.11).  
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Commercial entrepreneurship and social entrepreneurship are two different forms of entrepreneurship in 
today’s world. Despite some differences social entrepreneurship also shares some of the principles of 
commercial entrepreneurship, especially in terms of the business setting up processes. Similar to business and 
profit oriented commercial entrepreneurship, social enterprises also pass from the stand up, start up, scale up 
phases. Opportunity recognition, creativity and innovativeness, access to funding, taking risks, inspiration to 
start an organization, planning are common characteristics in both commercial entrepreneurship and social 
entrepreneurship. But what is the difference between the two types of entrepreneurship and how these 
entrepreneurs are different from each other are the key questions to answer. Mainly the difference lies on the 
orientation of the entrepreneurs and their organizations. The internal motivation of social entrepreneurs seems 
to be different from the commercial entrepreneurs. Instead of profit maximization social entrepreneurs are 
basically concerned with solving social problems, social transformations, and creating social values for the 
society (Pal Singh, 2007; Saatçi and Arıkan, 2014; Saatçi, Arıkan and Çal, 2014). In this research we aimed to 
investigate the antecedents of this internal motivation to create organizations for ameliorating the conditions 
for the well-being of others, by comparing the social entrepreneurs to the ordinary commercial entrepreneurs.    

The previous researchers and scholars differentiated social entrepreneurs from commercial entrepreneurs in 
terms of achieving long-standing social gains (Lumpkin, Moss, Grass, Kato, and Amezcua, 2013); considering 
social needs in the society and trying to maximize social welfare (Pirson, 2012); sustainability of solutions and 
satisfying multiple stakeholders (Di Domenico, Haugh and Tracey, 2010); and addressing social problems and 
needs of people (Omorede, 2014). All these notions imply that instead of profit maximization, social 
entrepreneurs are involved with solving social problems, improve other peoples and sometimes animals’ lives 
for better societies and life. It seems that, it is a kind of altruistic capitalism, it tries to solve the problems of the 
disadvantaged groups by using the mechanisms of market economy to create a social value.  

“What are the differences between commercial entrepreneurs and social entrepreneurs?” is the basic question of this 
research and from the literature regarding social entrepreneurship, wisdom and altruism; we decided to 
investigate these personal qualities in entrepreneurs by comparing social entrepreneurs to commercial 
entrepreneurs. As the definition and dimensions of wisdom are related with understanding life, giving the 
right decisions for the well-being of all the parties and living creatures in one hand; and as altruism is 
associated with feeling empathy and helping others on the other hand; we chose to inquire those two 
constructs to understand their effects on the types of entrepreneurship chosen. Wisdom and altruism have the 
potential to explain the different motivations that those two types of entrepreneurs have while setting up their 
businesses.  

2. Literature Review 

2.1. Wisdom 

Besides philosophers today wisdom has been a subject of inquiry for psychologists, and other social scientists 
as well. Although wisdom research has gained popularity over the past two decades, a generally agreed on 
definition does not exist yet. Various definitions are available among philosophers, social scientists, and 
psychologists. A well-known definition from Sternberg covers the term well and according to him wisdom is 
“The application of tacit knowledge as mediated by values toward the achievement of a common good through a balance 
among multiple (a) intrapersonal, (b) interpersonal, and (c) extra personal interests in order to achieve a balance among 
(a) adaptation to existing environments, (b) shaping of existing environments, and (c) selection of new environments.” 
(Sternberg 1998:347).  In this definition Sternberg emphasizes the balance among multiple stakeholders’ 
interests other than self-centeredness. Wisdom of the social entrepreneurs may be an important factor that 
differentiate them from profit and self-gain oriented commercial entrepreneurs.  

Today there exist a consensus that wisdom is a multidimensional concept and each dimension reinforces the 
others (Baltes and Staudinger, 2000; Ardelt, 2003, Ardelt, 2011). According to Ardelt (2003) wisdom is a three 
dimensional concept and it is formed by the unification of cognitive, reflective, and affective dimensions. To 
comprehend how wisdom can be related with entrepreneurship, especially with social entrepreneurship, it is 
important to understand what those three dimensions of wisdom cover.  
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Reflective Dimension of Wisdom:  

According to Ardelt the first dimension of wisdom is the reflective dimension, and she emphasized that 
reflective dimension seemed to be a prerequisite for the development of the cognitive dimension (Ardelt 2003). 
Reflective dimension is related with a deep, universal, and comprehensive way of thinking and 
understanding. She claimed that reflective dimension of wisdom covers perceiving reality without any 
distortions, being free of personal prejudices and expectations and examining phenomena and events from 
many different perspectives to understand how the phenomena effect others’ lives. But to achieve this, a 
reflective person should develop a self-insight and self-awareness first. To be a reflective person requires 
knowing himself/herself similar to what Anatolian Sufi Yunus Emre once had said “Wisdom and science is 
knowing yourself”.  Practicing reflective thinking, and conceiving deeply is important to overcome subjectivity 
and reducing self-centeredness, subjectivity and projections. Reflective thinking is the key for increasing 
insight about the true nature of the things and events. Reflection leads us to understand our own motives and 
human nature which also supports our understanding of other people’s motives and behaviors. As a result of 
reflective thinking wise people achieve to be less self-centered and they can better understand others’ and 
their own needs and behavior (Ardelt, 2003; Ardelt 2011). Especially for social entrepreneurship overcoming 
self-centeredness might be an important factor since those entrepreneurs set up their businesses without the 
aim of gaining more money for their own.    

Cognitive Dimension of Wisdom:  

Ardelt (2003) believes that cognitive dimension of wisdom is concerned with the person’s ability to understand 
life. Wisdom requires understanding the significance and deeper meaning of facts and events (Ardelt, 2000). 
Cognitive dimension of wisdom covers to appreciate human nature and being aware of the positive and 
negative aspects of human nature and life. Wise people are known to be aware of the limits of their own and 
human nature’s capacities and knowledge and they can acknowledge life’s unpredictability and uncertainty 
(Ardelt, 2003; Ardelt, 2011). 

Affective Dimension of Wisdom: 

Affective dimension of wisdom is related with feelings of sympathy and compassion for other living things.  
Not only has it contained the presence of positive emotions and behavior towards other people but other 
beings as well. It requires the absence of negative emotions and behaviors toward others. It is related with 
caring for all people and all living things (Ardelt, 2003; Ardelt, 2011).  

2.2. Wisdom and Entrepreneurship 

We believe that wisdom and social entrepreneurship should be associated to each other as social entrepreneurs 
are concerned with solving social problems, they create businesses for creating social values for the society 
rather than profit maximization. Social entrepreneurs reevaluate the social problems from different 
perspectives and find new and sustainable solutions.  

As social entrepreneurs are less self-centered and less profit oriented in their businesses, and feeling more 
empathy to others and their problems, and these qualities are important for perceiving, understanding and 
finding solutions to social problems; we expect that social entrepreneurs should have higher qualities of 
wisdom compared to profit oriented commercial entrepreneurs.  We expect this difference especially for the 
affective dimension of wisdom since emotions play a crucial role in human motivation. Hence our first 
hypothesis is:   

H1: Social entrepreneurs have higher scores of wisdom compared to commercial entrepreneurs.  

2.3. Altruism 

Altruism is mainly a topic for evolutionary psychology and the studies are concerned with how these 
sometimes self-sacrificing trait evolved despite to the natural selection of many selfish habits. Thanks to the 
Hamilton’s (1964) inclusive fitness theory, in today’s evolutionary perspective altruism is not a contradiction 
for evolution (Buss, 2011; Taylor, 1992). As altruism basically helps the wellbeing and survival of the others; 
generally these are the people that we share common genes; it helps the sustainability of the relatives, common 
genes and provides the survival of the species (Buss, 2011; Hamilton, 1964; Trivers, 1971).  Altruism is also an 
area of inquiry for social psychology (Taylor, Peplau, and Sears, 2006). Various definitions are available for 
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altruism (as cited in Batson and Powell, 2003) and these definitions mainly emphasized the following issues.  
Altruism is helping others in the absence of obvious external rewards, altruism is related with the motivation 
to increase another person’s welfare and it is generally positioned on the opposite of egoism and egoist 
characteristics.  

Rushton, Chrisjohn, and Fekken (1981) claimed that there is a consistency of altruistic behaviors across 
conditions showing that there is a trait of altruism and offered the concept of altruistic personality. They also 
developed the 20 item Self –Report Altruism Scale to measure altruistic personality. Other oriented cognitive 
and affective tendencies, sympathy, social responsibility, other oriented concern, ascribing responsibility, and 
feeling empathy are claimed to be related with altruistic personality (Carlo, et al., 1991).  People with altruistic 
tendencies/personality behave more pro-socially, although there seems to be an interaction between situation 
and personality (Bierhoff and Rohmann, 2004; Carlo et al., 1991). One of the most frequently pronounced views 
about altruism is “The Empathy-Altruism Hypothesis” by Batson (Batson, et al., 1991). According to Batson 
altruism is related with other-oriented emotions which are in congruence with the perceived welfare of other 
person and empathy (Batson, 1987). 

Altruism is associated with empathic emotions like sympathy, compassion and affection that give rise to 
motivation for behaviors benefiting and helping the other person for whom the empathy is felt. Previous 
studies also support that feeling empathy is related with helping and altruistic behaviours (Batson, Ahmad, 
Stocks 2004; Graziano, Habashi, Sheese and Tobin 2007; Huber, and MacDonald, 2012). 

2.4. Altruism and Social Entrepreneurship 

The association between altruism and social entrepreneurship was previously mentioned among the scholars 
in social entrepreneurship research. Tan and friends denoted that social entrepreneurship is the promise that 
entrepreneurship could be aimed at benefiting society and helping in need rather than profit making. 
According to them social entrepreneurship is an altruistic form of capitalism (Tan, Williams and Tan, 2005).  
Mair and Marti also emphasized the altruistic characteristics in entrepreneurs’ behaviors, and claimed that 
social entrepreneurship was a kind of expression of altruism for these entrepreneurs (Mair, and Marti, 2006). 
Martin and Osberg (2007) also implied that social entrepreneurs can be said to be driven by their altruistic 
characteristics.  Miller and collegues also differentiated social entrepreneurs from the commercial 
entrepreneurs as social entrepreneurs’ main focus is on creating social value, helping others in need and 
benefiting the general society rather than increasing his/her economic gains (Miller, Grimes, McMullen, and 
Vogus, 2012) Hence we hypothesized that: 

H2: Compared to commercial entrepreneurs social entrepreneurs score higher in altruism scale and in its sub 
dimensions.  

In addition to these hypothesis, this research aimed to shed light on the differences in terms of wisdom and 
altruism relationship between these two different entrepreneurship groups: profit oriented vs social benefit 
oriented entrepreneurs.  In the light of the literature about wisdom and altruism it was expected that wisdom 
could explain the variance in altruism, and these explanations could be different for different groups of 
entrepreneurs such as reflective and affective dimensions of wisdom might better explain social entrepreneurs’ 
altruistic tendencies compared to commercial entrepreneurs. As we previously mentioned; reflective 
dimension of wisdom is the key factor to overcome egocentrism and self-centeredness, and affective 
dimension of wisdom is related with feelings of empathy and compassion towards others. Hence social 
entrepreneurs’ altruistic tendencies might be strongly related and predicted with these two dimensions of 
wisdom.  Moreover social entrepreneurs act with less egocentrism, less profit orientation and more 
compassion towards others with their entrepreneurial actions. In social psychology it is known that the 
attitudes are comprised of cognitive, emotional and behavioral aspects. Only for the strongest attitudes there 
is high consistency among those three components; the stronger the attitude, the more likely it is reflected as 
an action and behavior by the attitude owner (Kağıtçıbaşı, 2010). Social entrepreneurs less egocentric and more 
compassionate attitudes must be stronger, as they are shown in action, than the commercial entrepreneurs 
according to classical attitude theories in social psychology. As a result of this, social entrepreneurs’ altruistic 
tendencies might be more strongly predicted by reflective and affective dimensions of wisdom compared to 
commercial entrepreneurs’. So we expected that: 
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H3a: Wisdom scores predict the altruistic tendencies (altruism scores) of both commercial and social 
entrepreneurs. 

H3b: The reflective and affective dimensions of wisdom explain the altruistic tendencies of social entrepreneurs 
better than the commercial entrepreneurs.    

3. METHOD 

3.2. Participants 

Participants were reached through the networks in various universities entrepreneurship departments. They 
were categorized according to their business projects either commercial or social. Totally 350 entrepreneurs 
participated to our study. The preliminary results of this study was presented in an oral presentation session 
in EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) 2017 conference that took place 
in Dublin in Ireland. The composition of the participants consisted either students or newly graduated 
students that were taking consultancy services from the entrepreneurship centers of the universities. All the 
participants were at the passage from standup to startup phase of firm formation. 204 of those participants 
were classified as commercial entrepreneurs and other 146 participants as social entrepreneurs. 172 of the 
participants were females and 178 were males. In terms of marital status the majority (342 over 350) of the 
participants were single as the participants were selected from the young age group that are at the beginning 
of their career (96% under the age of 25, with a mean age of 20.34, sd: 2, 97). Only seven of the participants 
were married.   

3.3. Measurement 

Survey methodology was used to gather the research data and a Demographic Questions form and the other 
two scales were included in the leaflets that were given to the participants.   

Demographic Questions Form:  

These question form included questions regarding the age, gender, marital status, job experiences of the 
participants. The participants were divided into two as commercial entrepreneurs and social entrepreneurs by 
the experts employed in the entrepreneurship centers of the universities that these participants applied to, in 
regard to the contents and aims of their businesses.    

Three Dimensional Wisdom Questionnaire: 

Monika Ardelt’s (2003) 3D –WS (Three Dimensional Wisdom) questionnaire which includes 39 items was used 
to measure wisdom. The item distribution into dimensions are as follows: 14 items measure the cognitive 
dimension, 12 items are prepared for reflective dimension and 13 are for affective dimension of wisdom. The 
participants were asked to evaluate the sentence in each item from “1: completely disagree” to “6: completely 
agree”. Internal reliability coefficients for all dimensions in this study was found as follows (Cronbach α for 
Cognitive dimension:.76, Cronbach α for Reflective dimension :.79 and Cronbach α for Affective dimension 
:.80) 

Self-Report Altruism Scale: 

Altruistic characteristics of the participants were measured via 20 item Self-Report Altruism Scale of Rushton 
et al. (1981). The participants were asked to evaluate each item with a 5 point Likert scale from “1: Never” to 
“5: Frequently”. An exploratory factor analysis was conducted to the scale resulting with 5 subdimensions. The 
subdimensions and their Cronbach α coefficients were found as follows: Tenderness: Cronbach α: .79, 
Helpfulness: Cronbach α: .78, Benevolence (without costs): Cronbach α:. 70, Benevolence (with costs): 
Cronbach α: .70, and Authenticity: Cronbach α: .67. 

3.4. Data Analysis 

The data was analyzed by using IBM SPSS Statistics 21. Program. Pearson r correlations, multiple regression 
analyses, and independent samples t –tests were conducted to test the hypothesis.  
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4. RESULTS 

To test Hypothesis 1 “Social entrepreneurs have higher scores of wisdom compared to commercial entrepreneurs” 
participants that were classified as social entrepreneurs were compared to commercial entrepreneurs by using 
independent samples t-tests.  The results showed that social entrepreneurs had higher scores for the cognitive 
dimension of wisdom compared to commercial entrepreneurs (t329,673: 22,502, p<.01). In addition to that social 
entrepreneurs also found to be scoring higher for the reflective dimension of wisdom (t342,583: 5.810, p<.01), and 
for the affective dimension of wisdom  (t342,525: 3.595, p<.01). Their total score of wisdom were significantly 
higher compared to the commercial entrepreneurs (t346:11,842, p<.01).In the light of these results we can 
confidently say that Hypothesis 1 is supported.  

Similarly independent samples t-tests were also conducted for the altruism scale to test Hypothesis 2: 
“Compared to commercial entrepreneurs social entrepreneurs score higher in altruism scale and in its sub dimensions”. 
Social entrepreneurs had significantly higher scores in the altruism scale (t343,122: 3.416, p<.01) compared to 
commercial entrepreneurs. Regarding the sub dimensions of altruism scale independent samples t-tests again 
showed results in congruence with our hypothesis. Social entrepreneurs had significantly higher scores for 
the tenderness (t348:3.780, p<.01), helpfulness (t336,088: 2.597, p<.05), benevolence (with costs) (t337,677:2,012, p<.05) 
and authenticity (t348: 3.324, p<.01) dimensions of the altruism scale. In terms of benevolence (without costs) 
dimension of altruism, no significant difference was found between two groups.  Both the results of the 
analysis regarding Hypothesis 1 and Hypothesis 2 are presented in Table 1.  

Table 1: Comparison of Social Entrepreneurs to Commercial Entrepreneurs in terms of Wisdom and 
Altruism: 

Variable Group N Mean df t p 
Wisdom Soc. 145 3,20 346 11,842 .000 
 Com. 203 2,57    
Cognitive W. Soc. 146 3,05 329,673 22,502 .000 
 Com. 204 2,00    
Reflective W.  Soc. 145 3,34 342,583 5,810 .000 
 Com. 204 2,85    
Affective W.  Soc. 146 3,23 342,525 3,595 .000 
 Com. 203 2,92    
Altruism  Soc. 146 3,15 343,122 3,416 .001 
 Com. 204 2,88    
Tenderness Soc. 146 3,42 348 3,780 .000 
 Com. 204 2,93    
Helpfulness Soc. 146 3,06 336,088 2,597 .010 
 Com. 204 2,79    
Benevolence (no material) Soc. 146 3,17 344,535 1,146 .253 
 Com. 204 3,06    
Benevolence (inc. material) Soc. 146 3,14 337,677 2,012 .045 
 Com. 204 2,93    
Authenticity Soc. 146 3,03 348 3,324 .001 
 Com. 204 2,70    

To test our third hypothesis “H3a: Wisdom scores predict the altruistic tendencies (altruism scores) of both commercial 
and social entrepreneurs” and “H3b: The reflective and affective dimensions of wisdom explain the altruistic tendencies 
of social entrepreneurs better than the commercial entrepreneurs” one simple regression and three multiple 
regression analyses by using stepwise method were conducted. First of all a simple regression analysis was 
conducted to test whether wisdom scores of the entrepreneurs predicted their altruistic tendencies and H3a 
was supported (R2:.20, F: 85,227, β: .445, t: 9,232, p<.001). Then three multiple regression analyses were 
conducted; one for all participants, one for commercial entrepreneurs and another for social entrepreneurs. 
The multiple regression analysis for all entrepreneurs yielded a significant result showing that reflective 
(β:.312, t:5.624, p<.001 ) and affective dimensions of wisdom (β:.273, t:4.932, p<.001) were explaining 26 % of 
the variance in altruism scores (R2:.26, F:62,5, p<.001).    
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In the multiple regression analysis to understand the associations between wisdom dimensions and altruism 
for commercial entrepreneurs, different results were found. This time, affective and cognitive dimensions of 
the wisdom entered the regression equation explaining the altruism. These two dimensions were significantly 
explaining 29% of the total variance in altruism scores (R2: .29, F: 41.294, p<.001). Despite the positive effect of 
affective dimension on altruism (β: .492, t: 8.274, p<.001), cognitive dimension was found to have a negative 
relation with altruism (β:-.209, t:-3.508, p<.01). 

For social entrepreneurs the results of the multiple regression analysis was in parallel with all participants 
results. Reflective (β: .452, t: 6.087, p<.001) and affective (β: .152, t: 2.041, p<.05) dimensions of wisdom found 
to be significantly predicting the altruism scores for social entrepreneurs explaining 27% of total variance 
(R2:.27, F:25.823, p<.001). These findings support H3a. As the β value of the affective dimension of wisdom is 
lower for the social entrepreneurs H3b was only partially supported for the reflective dimension of wisdom. 
The results of these multiple regression analysis are presented in Table 2.  

Table 2:  Dimensions of Wisdom Explaining the Variance in Altruism 

For All Entrepreneurs:     
Dependent Variable Altruism   
Independent Variables: Wisdom Cognitive, Wisdom Reflective, Wisdom Affective 
R2:.27              Adjusted R2: .26                         F: 62,550 p: .000 
Variables in Equation Β T p 
Wisdom Reflective .312 5,624 .000 
Wisdom Affective .273 4,932 .000 
For Social Entrepreneurs:    
Dependent Variable: Altruism    
Independent Variables: Wisdom Cognitive, Wisdom Reflective, Wisdom Affective 
R2: .27               Adjusted R2:.24 F:25,823  p: .00 
Variables in Equation Β T p 
Wisdom Reflective .454 6,087 .000 
Wisdom Affective .152 2,041 .043 
For Commercial Entrepreneurs     
Dependent Variable Altruism   
Independent Variables: Wisdom Cognitive, Wisdom Reflective, Wisdom Affective 
R2: .29                Adjusted R2:.29 F: 41,294  p: .000 
Variables in Equation Β T p 
Wisdom Affective .492 8,274 .000 
Wisdom Cognitive -.209 -3,508 .001 

5. DISCUSSION 

The analyses comparing both groups showed that social entrepreneurs had significantly higher scores in all 
dimensions of wisdom (Cognitive, Reflective and Affective) in congruence with our expectations.  As social 
entrepreneurs are concerned in solving the problems of other people in the society for better lives, social 
entrepreneurs could be more successful to understand the social problems. They cogitate on societies’ 
problems, feel empathy for the groups in need and find applicable and sustainable solutions. These all require 
cognitive, reflective and affective capabilities of the wisdom.  

The mean of total altruism scores of social entrepreneurs were significantly higher than commercial 
entrepreneurs. In addition to that all altruism dimensions, except for benevolence without material costs, 
social entrepreneurs scored higher than commercial entrepreneurs. It seems that social entrepreneurs are more 
altruistic and that finding is consistent with the main difference of two groups: rather than profit maximization 
social entrepreneurs are motivated with social value maximization. These findings also imply that when there 
is no monetary cost for the commercial entrepreneurs they can behave altruistically and benevolently like 
social entrepreneurs, on the other hand when there is a risk of losing money they seem to hesitate to be 
altruistic and benevolent. These findings have also an implication for future studies on the differences of 
materialistic values between the social entrepreneurs and commercial entrepreneurs.  
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Our results showed that wisdom predicted altruistic tendencies of entrepreneurs and especially affective and 
reflective dimensions of wisdom were the main antecedents to explain the variance in altruism. Affective 
dimension of the wisdom seems to be important in explaining altruism, because this dimension was included 
in the linear equations in all of the regression analyses conducted. This might be related with the qualities of 
the affective dimension as affective dimension of wisdom is about feeling sympathy, mercy and compassion 
for others and caring for all. Caring for people and feeling sympathy to others must be the real antecedents of 
altruistic behaviors.  On the other hand reflective dimension of wisdom was found to be the main antecedent 
that differentiates the altruistic tendencies of social entrepreneurs from commercial entrepreneurs as it was 
not found to be predicting the altruism scores of the commercial entrepreneurs.  This finding is congruent with 
the qualities of reflective dimension as reflective thinking is the crucial element to overcome egocentric 
tendencies. Examining phenomena, cases and events from many different perspectives and diminished self-
centeredness and a better understanding of others’ are characteristics of reflective thinking and these are also 
key for feeling empathy for others which is a precursor for both affective dimension of wisdom and altruism. 
Reflective thinking could be an antecedent for understanding that sublime values like love, wellbeing, caring, 
compassion are more important than the material issues.  Reflective thinking and activities like meditation 
which supports reflection in humans are also precursors for personal and social wellbeing and inner peace in 
different old and religious disciplines and spiritual trends that teaches love for all beings (e.g. loving kindness 
meditation). (Galante, Bekkers, Mitchell, and Gallacher, 2016).  

Cognitive dimension had only a negative relationship with altruism for commercial entrepreneurs. This 
finding requires more inquiry as this finding is an interesting one. Future studies regarding the associations 
between wisdom and materialistic values can give us insights about this finding. Person’s ability to 
understand life, being aware of the positive and negative aspects of human nature and life’s unpredictability 
and uncertainties are properties of cognitive dimensions of wisdom. They may interact with the materialistic 
orientation of commercial entrepreneurs and ingenerate a negative effect on altruistic tendencies, however as 
previously said this requires further investigation with new studies.  

The altruism comparisons showed that in terms of benevolence without material costs there was no difference 
between the two entrepreneur groups. All entrepreneurs deal with altruistic behaviors when there is no 
monetary cost. However when there is a possibility to lose money, a possibility of a material cost, that might 
have the capacity to create a difference between the two groups as the significant t-test results showed. As 
previously mentioned commercial entrepreneurs might not want to deal with other oriented behaviors if these 
behaviors cost money for them. Besides these interesting findings, our results should be interpreted 
deliberately as this study was a cross-sectional design in nature and we cannot derive causal relations among 
the variables investigated. However the differences regarding wisdom and altruism for different 
entrepreneurs show us that despite the common characteristics in entrepreneurial process the underlying 
motives and attributes are different for two groups of entrepreneurs.    

Implications of this study can also be considered promising. In a rapidly changing world and chaotic 
atmosphere of business with its interaction among political-legal, economical, ecological, technological and 
socio-cultural aspects, the concept of wisdom can be considered a panacea for the survival. The main theme 
of social entrepreneurship and its difference from the traditional commercial ones underlines the need for 
holistic well-being of both individuals and businesses as living mechanisms. Specifically, affective and 
reflective dimensions of wisdom in explaining altruism can challenge the education system of 
entrepreneurship and organizational psychology in the fields of leadership, motivation and sustainable 
strategic planning. In such, leaders and managers can also be potential candidates for intrapreneurship which 
can be fostered through reflective wisdom if combined with cognitive dimensions. Apart from the educational 
support, organizational development efforts and HR practices can be elaborated with wisdom scales. 
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Amaç– Çalışmanın temel amacı BIST’de tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe işlem gören 
işletmelerin finansal başarısızlık riski taşıyıp taşımadıklarını Altman Z Skor modeli ve bağımsız 
denetim raporlarında belirtilen kilit denetim konuları ile birlikte değerlendirmektir.  
Yöntem– Bağımsız denetim raporlarında kilit denetim konularının 2017 finansal raporlama dönemi 
ile itibariyle başlamasından ötürü 2017 yılı finansal raporlardan başlayarak, 2018 ve 2019 dönemleri 
itibariyle BİST tekstil, giyim eşyası ve deri sektörüne giren 22 işletmenin finansal raporları 
değerlendirme kapsamına alınmıştır. 2017-2019 yılları arasında tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin finansal başarısızlık risklerini belirlemek için Altman Z Skor modeliyle finansal oranları 
hesaplanmış olup finansal başarısızlık risk düzeyleri ile kilit denetim konuları kıyaslanmıştır. 
Bulgular– Çalışma sonucunda, Türkiye’de tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin finansal durumlarının iki işletme dışında çok da iyi durumda olmadığı ve yüksek finansal 
risk altında oldukları tespit edilmiştir.  
Tartışma– Günümüzde işletmeler zaman zaman finansal açıdan sıkıntılı dönemler geçirebilmektedir. 
Finansal başarısızlığı bulunan her şirket kısa sürede iflas edecek denilemez fakat finansal açıdan kötü 
durumda olan pek çok şirketin iflas etme ihtimali bulunmaktadır. Bu durum işletmelerin finansal 
başarısızlıklarını tahmine dayalı çalışmalar üzerinde yoğunlaşma gerekliliğini doğurmaktadır. 
Altman’ın (1968) geliştirdiği Z-skor modeli işletmelerin finansal başarısızlığını ölçülmede yaygın 
olarak kullanılan bir modeldir. 
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Purpose –This study aims to determine whether businesses traded in textile, clothing and leather 
sectors on BIST have a risk of financial failure via Altman Z-Score model and key audit matters 
specified in independent audit reports 
Design/methodology/approach –. Key audit matters started to be included in independent audit 
reports beginning from 2017 financial reporting period. The study, therefore, covers the evaluations 
of financial reports of 22 businesses in textile, clothing and leather sectors on BIST for the years 2017-
2019. Financial ratios were calculated with the Altman Z Score model in order to determine the 
financial failure risks of companies in textile, clothing and leather industries between 2017-2019 and 
the financial failure risk levels and key audit matters were compared. 
Findings – It was concluded that the businesses in the study -apart from two of them- in textile, 
clothing and leather sectors in Turkey are not in a very good financial state and they are at high 
financial risk. 
Discussion – Companies may go through financially troubled times now and then. Not every 
company with financial failure is bound to go bankrupt in a short time, however many companies in 
bad financial condition have such a possibility. That is why focusing on studies based on predictive 
financial failures of businesses has become necessary. Z-Score model developed by Altman (1968) is 
a widely used model to measure the financial failure of businesses. 
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1. GİRİŞ 

Ülkelerde zaman zaman çeşitli etkenlerle ortaya çıkan konjoktürel dalgalanmalar işletmeler için finansal risk 
ve finansal başarısızlık kavramlarını gündeme getirmektedir. Bir işletmenin finansal açıdan sıkıntıya düşmesi 
işletmenin tüm paydaşlarına etki etmektedir. 

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmekteki asıl amaçları ortaklarının refahlarını maksimum düzeye çıkarmak ve 
piyasa değerini artırmaktır. Bunu gerçekleştiremediklerinde rakipleri karşısında piyasada ayak duramayacak, 
performansları olumsuz etkilenecek ve belki de faaliyetlerine son vermek durumunda kalacaklardır (Kılıç-
Seyrek, 2012:678). İşletmelerin finansal başarısızlıklarında artış yaşanması genel anlamda ekonomik olarak 
durgunluk, enflasyonu önlemek adına uygulamaya sokulan sıkı para ve faiz politikaları, işletmelerin sahip 
olduğu kendi riskli finansal yapıları ile bağlantılıdır. İşletmelerde finansal başarısızlığın arttığı dönemlerde 
ülkede ekonomik resesyonların arttığı, para ve faiz üzerinde tedbirler uygulandığı ve bununla birlikte daha 
fazla yeni işletmelerin ortaya çıktığı da görülmektedir (Giray-Altaş, 2005: 14). 

İşletmelerin finansal raporları işletmelerin geleceğinin yorumlanmasında önemli bilgiler vermektedir. İşletme 
raporlarının analizleri sonucunda finansal başarısızlık ihtimalleri önceden tahmin edilebilir ve olumsuz 
sonuçlar için gerekli tedbirler alınabilir. Finansal başarısızlığın ölçülmesine yönelik tahmin modellerinin 
başında Altman Z-skor analizi gelmektedir. Finansal başarısızlık kavramı finans literatürü içerisine 1960’lı 
yıllarda girmiştir. Sonrasında özellikle 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde modelin önemi 
artmıştır (Akkaya vd. 2009: 189). 

Altman halka açık imalat sektörü işletmelerinin iflas etme riskini tahmin etmeye çalıştığı bu model ile 
işletmelerin iflas etme olasılığını bir yıl öncesi dönemden yaklaşık %90 oranında, iki yıl öncesi dönemden ise 
yaklaşık %82 oranında başarılı bir şekilde tahmin edebildiğini belirtmiştir. Fakat yapılan çalışmalarda özel 
İşletmeler için bu modelin beklendiği gibi başarılı sonuçlar vermediği yönünde eleştiriler aldığını görmüştür. 
Bu sebeple Altman hazırladığı modelin üzerinde değişiklikler yaparak iki farklı model daha geliştirmiştir. 
Oluşturduğu Z’ modelini özel imalat şirketleri için, Z’’ modelini de hizmet işletmeleri için oluşturmuştur 
(Altman, 2000:14). 

Türkiye ekonomisi içinde önemli sektörlerden bir tanesi olan tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe 
karşılaşılan en önemli sorunların başında sektör şirketlerinin finansal yapılarının zayıf olması gelmektedir. 
Tekstil sektörü ülkede yaşanan finansal dalgalanmalardan önemli düzeylerde etkilenebilmektedir. Altman Z 
skor ile yapılmış olan çalışmalara bakıldığında Türkiye’de özellikle tekstil sektörünü baz alan çok fazla 
çalışmanın olmadığı görülmektedir. Bunun sebebi olarak finansal başarısızlık tahmin modellerinden biri olan 
Altman Z skor modeli sonucuna gerek olmadan Türk tekstil işletmelerinin finansal durumunun tahmin 
edilebilir olması düşünülebilir. Finansal başarısızlık tahmini ile ilgili yapılan araştırmalarda Altman Z Skor 
modeli farklı modellerle ve farklı değişkenlerle birlikte uygulanmakla birlikte, bağımsız denetim raporları kilit 
denetim konuları ile birlikte Altman Z skor modelinin birlikte uygulandığı sektör değerlendirmesinin 
yapılmamış olduğu görülmektedir.  

Yapılan literatür incelemesinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde Altman modeli ve bu modele benzeyen 
finansal tahmin modellerinin farklı sektör grupları için sürekli olarak yapıldığı ve genel olarak modelden 
olumlu yönde sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Türkiye’de yapılmış olan araştırmalara bakıldığında 
Altman modelinin ve benzer modellerle ilgili araştırmaların özellikle 2010 yılı sonrası daha fazla yapılmaya 
başlandığı ve incelenen sektörle ilgili finansal başarısızlık tahmini üzerine yapılmış çalışmanın yok denecek 
kadar az olduğu görülmektedir. 

Hazır Giyim sektörünün 2017 ve 2018 yıllarında sektörel bazda en çok ihracat yapan sektörler içerisinde 2. 
sırada yer aldığı görülmektedir (TİM, (2020: 29), (2019: 12)).  Tekstil, Deri İmalatı ve Hazır Giyim sektörünün 
ihracat rakamlarına bakıldığında ise 2017 ve 2018 yıllarında % 18’lerin üzerinde, 2019 yılında ise yaklaşık % 
17 oranda olduğu görülmektedir. (TİM, 2021). 

2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  verilerine bakıldığında Türkiye’de sigortalı çalışan 14.477.817 içinde 
tekstil imalatında faaliyet gösteren 16.843 işletmede 422.166 kişinin, hazır giyim imalatında 33.071 işletmede 
493.952 kişinin, deri ürünleri imalatında 6.451 işletmede 61.750 kişinin istihdam edildiği bilgisi yer almaktadır 
(T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018: 19). 2018 yılı SGK verilerine bakıldığında Türkiye’de sigortalı 
çalışan 14.229.170 kişi içinde tekstil imalatında faaliyet gösteren 16.904 işletmede 413.041 kişinin, hazır giyim 
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imalatında faaliyet gösteren 33.491 işletmede 525.146 kişinin, deri ürünleri imalatında faaliyet gösteren 6.344 
işletmede ise 59.128 kişinin istihdam edildiği bilgisi yer almaktadır (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019: 
21). Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin finansal yapılarında ortaya çıkabilecek bozulmalar özellikle 
sektörün istihdamdaki önemi nedeniyle ülkenin ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle ülke 
ekonomisinde önemli etkilere sahip olan işletmelerin iflas risklerinin periyodik olarak analiz edilmesi ve 
ortaya çıkabilecek olumsuz durumların erken tespit edilmesi sağlanmalıdır. Bu tip analizlerin düzenli olarak 
yapılması ile işletmelere ve paydaşlarına referans olacağı düşünülmektedir. 
Çalışmanın temel amacı BIST’de Tekstil, Hazır Giyim ve Deri sektöründe işlem gören işletmelerin finansal 
başarısızlık riski taşıyıp taşımadıklarını Altman Z Skor modeli ile hesaplayarak, işletmelerin bağımsız denetim 
raporlarında belirtilen kilit denetim konuları ve bağımsız denetim raporlarında geçen denetçi görüşleri ile 
birlikte kıyaslayarak değerlendirmektir. Çalışma kapsamında yapılan literatür araştırmasında Altman Z Skor 
ile yapılmış olan çalışmalarda genellikle Altman Z Skor ile birlikte benzer bir modelin kıyaslanması ya da 
finansal rasyolarla kıyaslamalar yapıldığı görülmektedir. Bağımsız denetim raporları verileri ile birlikte 
Altman Z Skor sonuçlarının birlikte değerlendirildiği çalışmanın olmadığı görülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışma kapsamında öncelikle Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü kapsamında yapılmış finansal 
başarı/başarısızlık konulu yerli ve yabancı çalışmalar incelenmiştir. Ayrıca Altman Z skor modeliyle test 
edilmiş diğer sektörler üzerinde yapılmış çalışmalar da değerlendirilerek, yapılmış çalışmaların kapsamı ve 
sonuçları hakkında Tablo 1’de kısa bilgiler verilmiştir. 

Tablo 1: Konu İle İlgili Literatür 

Yazarlar 
Yayın 
Tarihi 

İncelenen 
Dönem Yöntem, Kapsam ve Sonuç 

Kablan 2020 2012-2017 

Türkiye’de faaliyet gösteren 30 büyükşehir belediyesi Altman modeli ile 
değerlendirilerek risk haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Test 
sonucunda ortalama skorlara göre 2 belediyenin kırmızı, 1 belediyenin 
gri ve diğerlerinin güvenilir bölgede olduğu belirtilmiştir. 

Gümüş ve 
Altıok 

2020 2015-2019 

Arçelik, Ford,Otosan, İskenderun Demir Çelik, Tofaş Türk Otomobil ve 
Tüpraş incelenmiştir. Altman Z-Skor modeli, Springate Skor yöntemi ve 
Altman Z-Skor halka açık şirketler için uygulanan 3 yöntem 
uygulanmıştır  

Akyüz 2020 2014-2018  

Taş ve toprağa dayalı sektör işletmeleri üzerinde Altman Z Skor-
Springate ve Fulmer modelleri uygulanmıştır. Altman Z Score 
yönteminin daha fazla kullanıldığı görülmekle birlikte, işletmelerin 
finansal durumlarının tespitinde diğer yöntemlerden de 
faydalanılmasını tavsiye etmektedir. 

Bağcı ve 
Sağlam 

2020 2014-2018 

4 spor ve 2 sağlık işletmesi Altman, Springate ve Fulmer Modelleri ile 
değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda sağlık işletmelerinin iflas 
riskiyle karşılaşma ihtimallerinin oldukça düşük olduğu fakat spor 
işletmelerinin yüksek seviyede finansal başarısızlık riski taşıdığı 
belirtilmektedir. 

Erni ve 
Sofyan 

2020 2013-2018 

6 Go Public işletmesi Altman Z Skor ve Springate’s model ile 
değerlendirilmiştir. Go Public şirketlerinin yıllık mali tabloları olası iflas 
göstermediği ve modellerin birbirine yakın sonuçlar verdiği 
belirtilmektedir. 

Izquierdo 
vd. 

2020 2004-2014 

404 adet finansal sıkıntı yaşayan ve 404 adet sıkıntılı olmayan İspanyol 
şirketi Altman Z skor ile değerlendirilmiştir. 5 lojistik regresyon modeli 
oluşturulmuştur. Hepsi yüksek bir ayırt etme ve tahmin etme gücüne 
sahip olduğu belirtilmekle birlikte tahmini logit modellerinin 
sınıflandırma doğruluğunun, geleneksel finansal oranlar modeline 
kıyasla muhasebe ve denetim verilerini birleştiren modellerle önemli 
ölçüde arttığını belirtmektedirler. 
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Mu’arifin 2020 2017-2019 
Endonezya'da 3 tekstil ve hazır giyim işletmesi Altman Z skor ile 
değerlendirilmiştir.3 işletmenin de finansal sıkıntıda olduğu 
belirtilmektedir. 

Rakshit ve 
Paul 

2020 2010-2019 

Hindistan'da 30 Tekstil firması  Altman Z skor ile değerlendirilmiştir. 
Mali açıdan sıkıntılı firmaların bile geliri azaltan kazanç yönetimi 
uygulamaları yürüttüğünü, firmaların karlılık, likidite ve büyüme 
fırsatlarının kazanç yönetimi üzerinde önemli bir pozitif etkiye sahip 
olduğunu, Nakit Akışı Kapsamı (CFC) ve kaldıraç oranının ise kazanç 
yönetimi ile önemli bir negatif ilişkiye sahip olduğu belirtilmektedir. 

Aksu 2019 2009-2012 

Altman Z” skor ve Springate S skor modelleri ile 8 enerji sektörü 
işletmeleri değerlendirilmiştir. Enerji şirketlerinde finansal sıkıntı 
üzerinde finansal kaldıraç oranının etkisinin negatif, likiditenin ve aktif 
karlılığının etkisinin pozitif olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

Öztürk ve 
Yılmaz 

2019 2016-2017 

BİST Gelişen İşletmeler Piyasası’nda faaliyet gösteren 17 işletme 
kapsamında Altman Z skor ve Beneish M skor modelleri ile 
değerlendirmiştir. Finansal başarısızlık ve muhasebe manipülasyonu 
arasında istatistiki olarak güçlü bir bağ olduğu belirtilmektedir. 

Tuna ve 
Aytekin 

2019 2015–2018 

BIST'te Sürdürülebilirlik Endeksindeki 41 işletme Altman Z, Ohlson O, 
Springate S ve Grover ile değerlendirilmiştir. Sabit etkiler modelinde 
hisse senetlerinin getirisini Altman Z, Ohlson O ve Grover modelleri 
değişkenleri olumsuz yönde etkilerken Springate değişkeninin olumlu 
yönde etkilediği belirtilmiştir. Sabit etkiler modelinde hisse senetlerinin 
kapanış fiyatlarını Altman Z ve Ohlson O değişkenleri olumsuz olarak 
etkilediği belirtilmektedir. 

Karadeniz 
ve Öcek 

2018 2009-2018 

Altman Z Skor, Springate, Fulmer, Kanada Skor ve Ohlson O-Skor 
modelleriyle Thomas Cook şirketinin 5 yıllık finansal verileri 
değerlendirilmiştir. Thomas Cook şirketinin tüm tahmin modellerine 
göre finansal başarısızlık riski taşıdığı belirlenmiştir. Analizde kullanılan 
tüm tahmin modellerinin şirketin iflasını 2019 yılından önceki yıllarda 
%100 olarak doğru tahmin ettiği belirtilmektedir. 

 Apan, Öztel 
ve İslamoğlu  

2018 2008-2014 
Gıda ve İçecek sektöründe 18 işletmede Altman Z Skor ve VIKOR 
yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, finansal başarısızlık 
analizi için alternatif bir yöntem olarak VIKOR yöntemi önerilmiştir. 

İslamoğlu ve 
Çankaya 

2018 2012-2016 

BIST Elektrik Endeksinde işlem gören 6 şirket Altman Z Skor, Fiyat-
Kazanç oranı, Fulmer H skor ve Tobin’s Q oranı ile test edilmiştir. Tobin’s 
Q oranı, Fulmer H skor ve Fiyat-Kazanç oranlarının arasında pozitif 
yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Satışların logaritması ile negatif yönde 
bir ilişki olduğu belirtilmektedir. 

Çelik 2018 2015-2017 

BİST-30 Endeksinde faaliyet gösteren imalat işletmeleri Altman Z Skor 
modeli ile analiz edilmiştir. İki işletmenin incelenen dönemdeki yıllarda 
Z-skor sonucunun alt sınır değerin altında olduğu ve sıkıntılı olarak 
belirlenen diğer kalan şirketlerin güvenli olarak tespit edildiği 
belirtilmektedir. 

Çalış vd. 2018 2012-2017 

 10 konaklama işletmesi Altman Z skor ve finansal oranlar ile 
değerlendirilmiştir. Turizm sektöründe kriz dönemi olarak 
nitelendirilebilecek dönemde işletmelerin finansal durumunun dikkat 
çekecek oranda olumsuz yönde değişmediği belirtilmiştir. 

Rozzy 2018 2014-2016 

Endonezya'da 13 tekstil ve hazır giyim işletmesi Ohlson Modeli (Y-Skor) 
ve Altman (Z-Skor) ile değerlendirilmiştir. Altman modeli ile 11 firma ve 
2 firma sağlıklı kategoride yer aldığı, Ohlson modelinde iflas tahmininde 
bulunan 4 firma ve sağlıklı durumda kategorize edilmiş 9 firma 
bulunduğu belirtilmektedir. 
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Gör 2018 2009-2016 

Bist 100 endeksinde yer alan şirketler Altman Z skor ile 
değerlendirilmiştir. Yapılan lojistik regresyon analizi neticesinde 
kurumsal yönetim endeksinde yer alan Şirketlerin finansal açıdan 
başarılı oldukları anlaşılmıştır. 

Turaboğlu, 
Erkol, ve 
Topaloğlu 

2017 
2010 -
2015 

BIST100 endeksinde işlem gören 37 reel sektör firmasına Altman Z skor 
ve Springate S-Skor modeli uygulanmıştır. Borçlanma oranının 
işletmelerin finansal başarısızlığını arttırdığı yönünde sonuçlara ve 
denge teorisin destekleyen sonuçlara ulaşıldığı belirtilmektedir. 

Gümüş vd. 2017 2011-2015 

BIST’te işlem gören çimento sektörü işletmeleri (Ford Otosan, Tofaş Türk 
Otomobil, İskenderun Demir Çelik, Arçelik ve Tüpraş) incelenmiştir.  
2015 yılında Afyon Çimento’nun; 2012 yılında ise Çimsa’nın iflas olasılığı 
olduğu belirtilmektedir. 

Akyüz vd. 2017 2015 

BİST’te kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayi sektör işletmelerinden 23 tanesi 
Altman Z-skor ve finansal oranlarla değerlendirilmiştir. 7 finansal 
rasyonun kullanılabileceği ve modelin işletmelerin finansal başarısızlık 
ölçümünde etkin olduğu belirtilmektedir. 

Türk ve 
Kürklü 

2017 2014-2016 

BIST’e kayıtlı 166 adet şirket Altman (Z-Score) ve Springate (S-Score) ile 
değerlendirilmiş. Altman modelinin %69, Springate modelinin %57 
oranda işletmelerin finansal anlamda sıkıntı içerisinde olmadığı 
araştırma sonunda belirtilmiştir.  

Ko, Fujita ve 
Li 

2017 2009-2014 

Enerji sektöründe 48 işletme Altman Z skor modeliyle 
değerlendirilmiştir. Sonuçların finansal analiz için başarılı bir şekilde bir 
temel oluşturduğu ve Tayvan’ın güneş enerjisi endüstrisindeki sıkıntılı 
şirketlerin kâr verimliliğinin düşmekte olduğu belirtilmiştir. 

Husin ve 
Yakob 

2017 2012-2014 
Malezya'da 12 katılım sigorta işletmesi üzerinde Altman Z Skor analizi 
yapılmıştır. Sigorta işletmesinin alarm durumunda olduğu ve modelin 
en iyi sigorta işletmesi tespitinde kullanılabileceği belirtilmektedir. 

Kulalı 2016 2000-2013 

BIST’te işlem gördüğü sürede iflasını açıklamış olan on dokuz işletmenin 
finansal raporları Altman modeli ile test edilmiştir. Altman Z-Skor 
modelinin finansal başarısızlık tahmin gücünün yüksek olduğu 
belirtilmektedir.  

Toraman ve 
Karaca 

2016 2010-2013 

BİST’te kimya sektöründe işlem gören on yedi işletme Altman Z skor ile 
analiz edilmiştir. Toplam varlıklar içinde net çalışma sermayesinin, 
stokların ve toplam borçların pay artışlarının işletmelerin finansal 
başarıları üzerinde önemli etkiye sahip olduğu belirtilmektedir. 

Soba, Akyüz 
ve Uğurcan 

2016 2011-2015 

BİST te işlem gören dokuz büyük işletme Altman Z skor modeliyle 
değerlendirilmiştir. 2011- 2015 yılları arasında Altman yöntemine göre 
analiz edilen risk düzeyi en az olan, borç karşılamasında iflas etme 
olasılığı az olan işletmenin BIMAS ve 2015 yılı dışında TKNSA 
işletmesinin olduğu belirtilmektedir.  

Koç ve 
Ulucan 

2016 2006-2013 

13 Tekstil ve 13 Teknoloji işletmeleri Altman Z skor yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. Altman Z Skoru sonucunda Teknoloji Endeksi 
şirketlerinin Tekstil Endeksine göre daha başarılı olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca Altman Z Skoru değerlerinin ANFIS yöntemi ile 
birlikte değerlendirildiğinde önceden tespiti için olumsuz olası 
gelişmelere karşı önlem almada kullanılabileceği belirtilmektedir. 

Almamy, 
Aston ve 
Ngwa 

2016 2000-2013 

İngiltere'de 1000 başarılı işletme ve 90 başarısız üzerinde J-UK modeli ve 
Altman Z skor modeli uygulanmıştır. J-UK adı verilen bir modeli 
geliştirilerek Altman Z skor modeli ile birlikte karşılaştırıldığında 
İngiltere'de J-UK modelinin finansal başarısızlık tahmininin daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. 

Yasser ve 
Mamun 

2015 2006-2010 Altman Z skor kullanılarak sektördeki 25 işletme değerlendirilmiştir. 
Endüstriyel ulaşım ve endüstri mühendisliği sektörleri genel olarak 
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güvenli bölge olarak sınıflandırılırken, gıda ve zımba perakendeciliği, 
gayrimenkul yatırım ve hizmetleri ile endüstriyel metaller ve madencilik 
sektörleri tehlike bölgesi olarak sınıflandırılır. 

Bağcı 2015 2008-2013 

Tekstil ve hazır giyim sektöründe 24 işletme Altman’ın Z-Skor modeli ve 
finansal oranları uygulayarak finansal başarısızlık oranlarını 
incelemiştir. İşletmelerin 2008-2013 dönemleri arası Z skor sonuçları 
ortalama 0,62 olarak hesaplanmıştır.  

Yılmaz ve 
Yıldıran 

2015 2001-2006 

BİST'te işlem görmüş iflas eden 18 ve başarılı 18 işletme Altman Z Skor 
ve finansal oranlarla birlikte değerlendirilmiştir. Altman Z-Skor 
sonuçlarının %89 oranda on sekiz başarılı işletmeden on altısında, %71 
oranda, on dört başarısız olan işletmenin on tanesinde doğru şekilde 
tahmin ettiği belirtilmektedir. 

Shahwan 2015 2008 

Mısırda 86 endüstri sektör işletmesi Tobin’s Q ve Altman Modeli ile test 
edilmiştir. KY uygulamaları ile finansal sıkıntı olasılığı arasında önemsiz 
bir negatif ilişki vardır. Firmaya özgü özelliklerin, firma performansını 
ve finansal sıkıntı olasılığını belirlemede ilk geçiş taraması olarak faydalı 
olabileceği belirtilmektedir. 

Selimoğlu 
ve Orhan 

2015 2013-2014 

BİST te 25 tekstil işletmesi Altman Z skor ve Finansal Oranlarla test 
edilmiştir. Yedi finansal rasyonun gruplar arasında istatistiki olarak 
anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu yedi rasyoyu kullanarak 
test edilen diskriminant analizi sonucunda, modelin yaklaşık %92 
oranda başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

Rim ve Roy 2014 2009-2011 

Lübnan imalat sektörü üzerinde (10 işletme) Altman Modeli test 
edilmiştir. Bankaların ve yatırımcıların farklı şirketleri karşılaştırmak 
için bir değerleme aracı olarak Z skoru güvenle kullanabileceği 
belirtilmektedir. 

 Yıldız 2014 2010-2013 

Altman Z skor modeli ve kurumsal yönetim endeksi ile BIST 100’de yer 
alan 35 firma değerlendirilmiştir. İşletmelerin yatırım yapma durumları 
ile Altman Z skorları arasında istatistiki anlamlı bir ilişkiyi belirlemiştir. 
Kurumsal yönetim endeksi ile yatırım yapma durumları arasında 
istatistiki anlamlı bir ilişki bulunamadığı belirtilmektedir. 

Büyükarıkan 
ve 
Büyükarıkan 

2014 2008-2013 

BİST’te Bilişim Sektöründe işlem gören işletmeler Altman Z-Skor ve 
Springate yöntemleri ile test edilmiştir. Her iki modelin de işletmelerin 
finansal başarısızlıklarının tespitinde birbirine yakın sonuçlar ortaya 
çıkardığı belirtilmektedir.  

Bozkurt 2014 2002-2012 

Bist'te işlem gören 168 işletme Altman, Ohlson ve Springate modelleri ile 
değerlendirilmiştir. İflas ihtimalinin yüksek olmasının sistematik riski 
artırdığı ve Altman-Z, Ohlson-O ve Springate-S modellerinin BİST 
işletmeleri risk tespiti için etkin olan model olduğu belirtilmektedir. 

Özdemir 2014 2009-2011 

Halka açık olan ve olmayan işletmeler Altman Z Skor ile test edilmiştir. 
Halka açık seksen, halka açık olmayan da altmış iki tane imalat işletmesi 
test edilmiştir. Halka açık işletmeler yönüyle Z Skor modellerinin 
tamamında işletmelerin gerçek finansal durumunu tahmin etmedeki 
genel başarısının yüksek olduğu belirtilmektedir. 

Civan ve 
Dayı 

2014 2008-2012 

Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı olan sağlık işletmeleri 
üzerinde Altman Z skor ve Yapay Sinir Ağı modeli test edilmiştir. En 
başarılı yapay sinir ağları modeli, Altman Z Modelinin sonuçlarının, 
yapay sinir ağı regresyon modelinde kullanılarak iflas tahmini yapıldığı 
model olduğu belirtilmiştir. 

Hussain, vd. 2014 2000-2010 
Pakistan'da 21 tekstil işletmesi Altman Z skor ile değerlendirilmiştir. 
Pakistan tekstil sektörü için model İflas etmiş ve etmemiş işletmelerde 
Altman modelinin iyi tahminler verebileceğini belirtilmektedir. 
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Kartikasari 2014 2008-2012 
Endonezya'da 8 tekstil işletmesi Altman Z Skor modeli ile 
değerlendirilmiştir. İflas olasılığı olan 7, başarılı 1 işletme tespit edildiği 
belirtilmiştir. 

Alareeni ve 
Branson 

2013 1989–2008 

Ürdün'de İmalat ve endüstri sektöründen 71 başarılı 71 başarısız işletme 
üzerinde Altman modeli test edilmiştir. Orijinal Altman Z-Score 
modelinin etkili bir şekilde çalıştığı fakat hizmet şirketleri için, Altman 
modellerinin başarısız olan ve olmayan şirketleri ayırt etmek için güçlü 
göstergeler sağlayamadığı belirtilmektedir. 

Malik vd. 2013 2006-2011 

Karaçi Borsası’nda finans sektörü dışında olan otuz dört işletme Altman 
modeliyle değerlendirilmiştir. İşletmelerin finansal sıkıntı durumları ile 
hisse getirileri arasında pozitif yönde anlamsız ilişki olduğu ve iflas riski 
olasılığının sistematik risk olup olmadığının da kesin olmadığı 
belirtilmektedir. 

Tokat, Çetin 
ve 
Karabulut 

2012 2004-2010 

BİST’te teknoloji, ulaştırma, haberleşme ve depolama alanlarında işlem 
gören işletmeler test edilmiştir. Altman Z-Skor modelinin işletme portföy 
verimliliği yönüyle etkili olan bir unsur olmadığı belirtilmektedir. 
İşletmelerin artan finansal risk düzeylerinin hisse senedi 
performanslarını etkilemeyeceği belirtilmektedir. 

Yi 2012 2008-2009 
Çin'in borsaya kote olan 40 gayrimenkul şirketi Z-skor modeli ile 
değerlendirilmiştir. Modelin doğruluk oranını %90 olarak belirlemiştir. 

Terzi 2011 2009-2010 

BİST Gıda sektöründe 22 işletme üzerinde Altman modeli ile birlikte 
finansal başarısızlık modeli geliştirilmeye çalışılmıştır. İşletmelerin 
finansal olarak başarılı olup olmadıklarının incelenmesi amacıyla 19 adet 
rasyo belirlenmiştir. Modelde kullanılacak 6 rasyo belirlenmiştir. 
Geliştirilen modelde yaklaşık %91 oranda doğruluk oranı olduğu tespit 
edilmiştir.  

Hermavan,  
Tirok ve 
Dawis 

2011 2006-2008 

Endonezya Borsasında işlem gören 189 işletme Altman Z skor ile 
değerlendirilmiştir. Çok fazla şirketin gri bölgede yer aldığı ve güvenli 
bölge şirketleri arasında Madencilik Endüstrisi ve en düşük derecede ise 
Altyapı Endüstrisi olduğu belirtilmektedir. 

Hayes, 
Hodge ve 
Hughes 

2010 2007-2008 
Çalışmada 9 perakende sektörü işletmesi üzerinde Altman Z skor analizi 
yapılmıştır. İki şirket hariç tüm şirketlerin iflaslarını (yüzde 94) oranda 
doğru bir şekilde tahmin edilebilirliği belirtilmektedir. 

Gritta vd. 2008 1995-1999 
Altman Z Skor ile ABD büyük havayolu şirketleri (16 firma) ABD'de 
Southwest firması haricinde firmaların, Altman Z skor modeli ile 
ölçüldüğünde mali durumlarında düşüş yaşadığı tespit edilmiştir. 

Poyraz ve 
Uçma 

2006 1992-2003 

Tekstil, tarımsal ürünler, gıda,  turizm ve lojistik araçlarında faaliyet 
gösteren işletmelerin yaşanan 1994 ve 2001 kriz dönemlerindeki finansal 
başarısızlık durumları incelenmiştir. Her sektör incelenmiş ve 
Türkiye’de ana ihracatçı sektör işletmelerin ilgili finansal krizlerinden 
çok büyük olumsuzluklar yaşayarak çıktığının Altman modeli 
yardımıyla yapılan analiz sonucunda söylenemeyeceği belirtilmektedir.  

 3. ALTMAN Z SKOR MODELİ 

Model 1968 yılında Edward Altman tarafından geliştirilmiştir. Altman iflas durumundaki 33 ve başarılı 33 
firmayı incelemiş, mali tablolarından faydalanarak iflas tahminine ışık tutan modeli gerçekleştirmiştir. 
Altman, finansal oranlara yapılan olumsuz eleştirilerin oranların yetersiz olmasından çok bu oranların tek tek 
hesaplanarak değerlendirilmesinden kaynaklanan çelişkili sonuçlardan kaynaklandığını belirtmektedir. 
Oranların tek tek ele alınması yerine aralarındaki etkileşimlerinin de göz önüne alınarak birleştirilmesi 
gerekliliğini öne sürmüştür (Altman, 1968: 589).   

Altman modeli bir işletmenin iflas riski olasılığını tespit edebilmek amacıyla beş adet oranın arasındaki ilişkisi 
çoklu diskriminant analizi yardımıyla hesaplanmakta ve ağırlıklarına göre bulunarak bileştirilmiş bir orandan 
meydana gelmektedir (Arsoy; 1993: 160). Altman’ın oluşturduğu modelde Amerikan İflas Kanunu 
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kapsamında iflas etmiş olan otuz üç adet işletme tespit edilmiştir. Varlık değerleri 1 milyon ABD Doları’nın 
altında olan işletmeler çalışmasına dahil edilmemiştir. İncelenen altmış altı işletmenin tamamı imalat 
işletmeleri arasından seçilmiştir (Meeampol vd., 2014:1229). Muhasebe temelli altı adet ve piyasa-temelli 
olarak bir adet olarak toplam yedi temel değer üzerinde Z-Skor modeli oluşturulmuştur. Belirlenen yedi adet 
temel değer ise oluşturulan beş adet oranın içerisinde yer almaktadır. Her bir oran, işletmelerin farklı kredi 
görünümleri hakkında bilgi verebildiği için Altman’ın oluşturduğu bu model akademide ilgiyle karşılanmış 
ve uygulanmıştır (Kulalı, 2016: 286): 

Formül şu şekildedir: Z = 1,2X1+ 1,4X2+ 3,3X3+ 0.06X4+ 0.999X5  

Formülün anlamları aşağıdaki gibidir. Ayrıca Tablo 2’de kamuya açık imalat işletmeleri için Altman 
tarafından geliştirilen modelde elde edilecek skor değerlerinin hangi anlamlara geldiğini gösteren bölgeler 
belirtilmektedir. 

X1: Çalışma sermayesi /Toplam Varlıklar  

Çalışma sermayesi= Dönen Varlıklar- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  

X2: Geçmiş yıl karı / Toplam Varlıklar  

X3: Esas Faaliyet kar-zarar / Toplam Varlıklar  

X4: Toplam Piyasa Değeri / Toplam Yükümlülükler: Özkaynak Defter Değeri/ Toplam Yükümlülükler 

X5: Hasılat / Toplam Varlık 

Tablo 2: Kamuya Açık Olan İmalat İşletmeleri İçin Z Skor Bölgeleri 

Z Skor Değeri Yorumu 
….<Z< 1,8 İflas etme ihtimali olan –Sıkıntılı (Kırmızı Bölge) 

1,8 < Z < 2,99 Belirsiz (Gri Bölge) 
2,99 < Z <  … Güvenli Risksiz Bölge ( Yeşil Bölge) 

İşletmelerin borçlarını geri ödemede sorun yaşayıp yaşamayacağını veya finansal alanlarda sıkıntılarla 
karşılaşıp karşılayamayacağını önceden öngörebilmek amaçlarıyla farklı yöntemler geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Altman tarafından geliştirilen Z skoru modeli uygulamada başarılı sonuçlar veren, uygulanması 
ve anlaşılması kolay, işletmeler tarafından hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen raporlarda yer alan 
değerlerden elde edilen finansal bilgilere dayalı olarak güvenilir ve hızlı bir şekilde uygulanabilir bir 
modeldir. Altman Z skor modeli işletmelerin olası iflas durumlarını öngörmeye yönelik olarak geliştirilmesine 
rağmen, işletmelerin finansal performanslarını değerlendirme ve kredi sağlayanlar ile borç verenlerin yatırım 
kararlarını vermelerine yardımcı olabilecek bir yaklaşım olarak da kabul edilmektedir (Hauschild, 2013). 

Altman geliştirdiği modelde kamuya açık olan imalat firmalarının iflas riskini tahmin etmeye çalışmıştır. 
Ancak yapılan akademik çalışmalarda özel firmalar üzerinde yapılan analizlerde Z Skor modelinin başarılı 
tahminler vermediği şeklinde eleştiriler alan Altman, modelinin üzerinde çalışmalar yaparak farklı sektörler 
için kullanılmak üzere iki farklı model daha geliştirmiştir.  Altman, Z’ modeli olarak bilinen modelini özel 
imalat sektörü firmaları için, Z’’ modeli ise imalat sektöründe faaliyet göstermeyen firmalar ve hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar için geliştirmiş olup formülleri aşağıdaki gibidir (Yıldız, 2014: 77): 
Z’ skor = 0.717X1 + 0.847X2+ 3.107X3 + 0.42X4 + 0.998X5 
Z” skor = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 

4. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA GÖRÜŞ TÜRLERİ VE KİLİT DENETİM 
KONULARI 

Bağımsız Denetim Standardı (BDS 705) “Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş 
Verilmesi” ile ilgili olup, işletmelerin finansal tabloları incelemesi sonucunda “olumlu görüş” dışında başka 
bir görüş verilmesi gerektiği durumları, bu raporların şekil ve içeriğini kapsamaktadır. 

Finansal raporların önemli yanlışlık içerdiği veya yeterli sayıda ve uygun denetim kanıtlarının toplanamadığı 
durumlarda, finansal raporların önemli yanlışlık içerebileceği ve bu durumun işletmelerin finansal raporları 
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üzerinde olabilecek etkilerin yaygınlığı ile ilgili olarak bağımsız denetçilerin yargılarının gerektiği 
durumlarda “olumlu görüş” dışında diğer görüşlere uygun olandan birini verebilmektedir. 

BDS 705’e göre raporda” olumlu görüş” dışında verilebilecek olası görüş türleri şöyle belirtmektedir (BDS 705, 
2017: 4):  

1) Sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş),  
2) Olumsuz görüş, 
3) Görüş vermekten kaçınma.  

Denetçi, denetim süresince yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olup; önemli yanlışlıkların tek veya 
toplu olarak önemli olduğu fakat finansal tablolarda yaygın olmadığı sonucuna varırsa sınırlı olumlu görüş 
verebilmektedir. Ayrıca denetim görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edememekle birlikte eğer varsa tespit edilmemiş olan yanlışlıkların muhtemel etkilerinin finansal tablolar 
üzerinde önemli olabilmekle birlikte yaygın olmayabileceği sonucuna da varırsa yine sınırlı olumlu görüş 
verebilmektedir. Denetçi, denetim süresince yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olup; yanlışlıkların tek 
veya toplu olarak finansal tablolar için önemli ve etkisinin yaygın olduğu kanaatine varırsa olumsuz görüş 
verebilmektedir. Denetçinin, görüşüne dayanak olacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemediği 
durumda ve eğer varsa tespit edemediği yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki olası etkisinin önemli ve 
yaygın olabileceği kanaatine varırsa, görüş vermekten kaçınılabileceği belirtilmektedir (BDS 705, 2017: 6). 

Denetçinin olumlu görüş dışında bir görüş vermesine neden olan hususa ilişkin yaptığı muhakemenin ve söz 
konusu hususun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin veya muhtemel etkilerinin yaygınlığının, verilecek 
görüş türünü nasıl etkilediğini göstermektedir. Denetçinin olumlu görüş vermenin dışında verebileceği görüş 
türlerini nasıl belirlemesi gerektiği BDS 705’te Tablo 3’te görüldüğü gibi tarif edilmiştir ( BDS 705, 2017:12). 

Tablo 3: Olumlu Görüş Dışındaki Görüş Türleri Nasıl Belirlenir? 

Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş 
Verilmesine Neden Olan Husus 

Bu Hususun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisinin Yaygınlığı ve 
Denetçi Muhakemesi Karşısındaki Durumu 
Önemli Ancak Yaygın Değilse Önemli ve Yaygınsa 

Finansal tabloların önemli 
yanlışlık içermesi. 

Sınırlı Olumlu Görüş (Şartlı) Olumsuz Görüş 

Uygun ve yeterli sayıda denetim 
kanıtı toplanamaması 

Sınırlı Olumlu Görüş (Şartlı) Görüş Vermekten Kaçınma 

Kaynak: (BDS 705, 2017:12). 

Geçmiş yıllarda işletmelerde yaşanan finansal skandallar ve dünyada yaşanan finansal krizler işletme 
denetimlerinin kalitesinin ve ihtiyaca uygun yapılıp yapılmadığının sorgulanmasına neden olmuştur. 
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) bağımsız denetçiler tarafından hazırlanan 
raporların içeriğinin revize edilmesi ve genişletilmesinin, denetim mesleğinin işletmeler için önemli bir durum 
olduğunu kabul etmektedir. Kurul denetçi raporlarının paydaşlarla iletişim anlamındaki öneminin ve artması 
ve daha anlaşılabilir olması amacıyla Denetçi Raporu Projesi’ni 2011 yılında başlatmıştır. Bu proje 
kapsamında, uluslararası denetim standartlarında yapılan revizasyonlar 2015 tarihinde yürürlüğe alınmıştır 
(Yanık ve Karataş, 2017: 3). 

Günümüz piyasalarında finansal raporlama uygulamalarının daha komplike ve karmaşık olması, subjektif 
kararlar içermesi gereken alanların daha fazla olması ve raporların çok daha fazla nitel bilgiler içermesi 
denetim raporlarının da revize edilmesi gereğini doğurmuştur. Artık finansal bilgi kullanıcıları daha fazla 
özetlenmiş, standartlaştırılmış ve daha anlaşılır bilgilere daha güvenilir bir şekilde ulaşmak istemektedirler 
(Çağıran -Varıcı, 2019: 195). 

BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı, 1/1/2017 tarihinde ve 
sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 09/03/2017 tarihli ve 30002 sayılı 
Resmi Gazete’de  Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46  ile yayımlanarak uygulamaya geçilmiştir 
(Resmi Gazete, 2017: Sayı: 30002). Standardın amacı; hazırlanan denetçi raporlarında kilit denetim konularının 
bildirilmesine ilişkin denetçilerin sahip olması gereken sorumluluklarını düzenlemektir (BDS 701, 2017: 6). 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170309-14.htm
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Denetçi, üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, denetimin yürütülmesi sırasında 
azami düzeyde dikkat etmesini gerektiren konuları belirler. Bunlar aşağıdaki gibi belirtilmektedir (BDS 701, 
2017: 8): 

a) “BDS 315 İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle ‘Önemli Yanlışlık’ Risklerinin Belirlenmesi ve 
Değerlendirilmesi Standardı uyarınca “önemli yanlışlık” riski daha yüksek olarak değerlendirilen veya 
ciddi riskli olduğu belirlenen alanlar,” 

b) “Yüksek tahmin belirsizliğine sahip olduğu belirlenen muhasebe tahminleri dâhil yönetimin önemli 
yargılarını içeren finansal tablo alanlarına ilişkin önemli denetçi yargıları,” 

c) “Dönem içinde gerçekleşen önemli olay veya işlemlerin denetime olan etkileri.” 

5. YÖNTEM 

5.1.Araştırmanın Modeli 

Çalışmanın temel amacı Borsa İstanbul’da Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektöründe işlem gören işletmelerin 
finansal performanslarını inceleyerek, sektörün olası bir ekonomik kriz karşısındaki durumlarının 
yorumlanmasıdır. Ayrıca bağımsız denetim raporlarında geçen kilit denetim konuları da incelenerek sektör 
işletmelerinin finansal başarı/başarısızlık düzeyi hakkında değerlendirme yapmaktır. 

Altman tarafından geliştirilen Z-Skor modellerinin işletmelerin finansal başarı veya başarısızlıkları hakkında 
fikir elde edilmesinde en yaygın şekilde kullanılan model olduğu yapılan literatür taramasında 
görülmektedir. Çalışma kapsamında Altman (1968) tarafından geliştirilen ilk model test edilecektir. 
Çalışmada Altman modelinde elde edilen Z skorları ile birlikte işletmelerin bağımsız denetim raporları 
sonuçları ve raporda geçen kilit denetim konuları birlikte değerlendirilecektir. 2017 yılından itibaren kilit 
denetim konularının zorunlu olarak bağımsız denetim raporlarında belirtilmesi gerekliği nedeniyle incelenen 
dönemler 2017 yılı ve sonrası olarak değerlendirme kapsamına alınmıştır.  

5.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmada BIST İmalat Sanayii Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe faaliyet gösteren 22 işletmenin 2017-
2018-2019 yıllarına ait finansal raporları ile bağımsız denetim raporları verileri değerlendirilmiştir. İncelenen 
işletmelerin KAP’te yayınlanan bağımsız denetim raporları içerik analizi ile değerlendirilerek, işletmelerin 
bağımsız denetçi görüşleri ve denetçilerin raporda belirttikleri kilit denetim konuları tespit edilmiştir. 
İşletmelerin dönemler itibariyle hesaplanan Altman Z skor değerleri ile birlikte kilit denetim konuları 
kıyaslanarak finansal başarı/başarısızlığa etki eden unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. 

5.3.Veri Seti 

Çalışma kapsamında kullanılacak verilerin elde edilmesinde öncelikle Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’te 
yayınlanan işletme verileri ve işletmelerin kendi web sitelerinden faydalanılmıştır. 

5.3. Verilerin Analizi 

Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektöründe yer alan 22 işletmenin önce Z Skor değerleri 2017, 2018 ve 2019 yılları 
itibariyle hesaplanmıştır. Tablo 4, 5 ve 6’da üç yıl için hesaplanan oranlar ve Z skor sonuçları verilmektedir.  

Tablo 4: Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektör İşletmelerinin 2017 Dönemine Ait Oran ve Z Skor Sonuçları 

Firmalar 
2017 

Z X1 X2 X3 X4 X5 

Ateks 1,1817 0,04685 0,27023 0,03446 1,39063 0,38778 

Arsan 1,1468 0,03569 0,16141 0,06173 2,77016 
 

0,50857 

Blcyt 1,6156 0,20132 0,07673 0,16643 2,45687 
 

0,57163 

Brko -0,8711 -0,09486 -0,68234 -0,03387 2,24978 
 

0,017495 

Brmen -0,8406 -0,1316 -0,63145 -0,02745 1,82036 
 

0,18293 

Bossa 1,232 -0,00082 0,12739 0,0894 1,12835 
 

0,69257 

Dagi 1,3219 0,3861 -0,00676 0,03781 2,90151 
 

0,56973 
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Derim 1,4835 0,26808 0,08019 0,06791 1,15713 
 

0,75678 

Deras Yok           

Desa 0,3642 -0,53898 -0,05368 0,05546 1,38259 
 

0,82094 

Dirit -0,4169 -0,06594 -0,47379 -0,01589 2,11858 
 

0,25109 

Hatek 0,8797 0,01054 0,07263 -0,0009 2,81861 
 

0,59982 

Krtek 1,4068 0,04567 -0,14594 0,20827 1,28186 
 

0,79292 

Kords 1,693 0,09342 0,18146 0,09687 2,35237 
 

0,86695 

Luksk 0,894 0,05997 0,15423 0,04628 2,26286 
 

0,31799 

Mndrs 1,2871 0,07464 0,03621 0,10518 1,40724 
 

0,71598 

Rodrg 0,8785 0,29649 -0,12882 -0,01196 1,72863 
 

0,63944 

Royal 0,0544 -0,07436 0,07196 -0,09147 1,16856 
 

0,27489 

Sktas 0,5659 -0,0564 -0,1713 0,07778 1,18751 
 

0,54605 

Snpam 1,9441 0,13864 0,06185 0,06424 19,3635 
 

0,3177 

Yatas 2,3784 0,10506 0,0365 0,18909 1,77036 
 

1,47245 

Yünsa 1,7024 0,00517 -0,13234 0,17766 1,36413 
 

1,21452 

 

Tablo 5: Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektör İşletmelerinin 2018 Dönemine Ait Oran ve Z Skor Sonuçları 

Firmalar 
2018 

Z X1 X2 X3 X4 X5 

Ateks 1,3136 0,06652 0,2428 0,04327 3,22094 
 

0,55839 

Arsan 1,1050 0,00478 0,23008 0,06839 2,51483 
 

0,40096 

Blcyt 2,0310 0,23283 0,09957 0,24118 2,73350 
 

0,65299 

Brko -0,9609 -0,06657 -0,82041 -0,02714 2,79641 
 

0,18958 

Brmen -0,7169 -0,40332 -0,22818 -0,01041 1,48122 
 

0,03208 

Bossa 1,5174 0,06123 0,05213 0,17848 1,21582 
 

0,70972 

Dagi 1,4209 0,26253 -0,00962 0,06077 2,47855 
 

0,77085 

Derim 1,7226 0,32551 0,11978 0,08481 1,16460 
 

0,81537 

Deras 3,2906 0,16283 0,04935 0,22415 1,42288 
 

2,20328 

Desa 1,8178 0,12746 -0,04956 0,12375 1,47815 
 

1,24486 

Dirit -1,4188 -0,19544 -0,60043 -0,19934 1,37047 
 

0,22572 

Hatek 1,8948 0,05267 0,05888 0,06326 2,75818 
 

0,64103 

Krtek 2,0376 0,08721 -0,11797 0,3641 1,22518 
 

0,82393 

Kords 1,5820 0,09623 0,12496 0,10878 1,93884 
 

0,8171 

Luksk 1,7204 0,12725 0,35205 0,13563 2,11914 
 

0,50061 

Mndrs 1,4056 -0,06038 0,04572 0,07613 1,17505 
 

1,09336 

Rodrg 0,9233 0,25154 -0,11612 0,00985 1,67748 
 

0,65155 

Royal 0,2929 -0,12114 -0,05076 -0,00127 1,10724 
 

0,44758 

Sktas 0,4810 -0,16251 -0,183 0,11613 1,19967 
 

0,47753 

Snpam 0,8835 0,14088 -0,12218 0,11199 2,66981 
 

0,35615 

Yatas 2,1762 0,17282 0,00211 0,16267 1,75955 
 

1,32485 

Yünsa 1,7600 0,08794 -0,05446 0,15424 1,38902 
 

1,1395 
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Tablo 6: Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektör İşletmelerinin 2019 Dönemine Ait Oran ve Z Skor Sonuçları 

Firmalar 
2019 

Z X1 X2 X3 X4 X5 

Ateks 1,6035 0,06652 0,2428 0,04327 2,81836 
 

0,55839 

Arsan 1,1412 0,00478 0,23008 0,06839 2,00854 
 

0,40096 

Blcyt 2,5507 0,23283 0,09957 0,24118 6,59468 
 

0,65299 

Brko -1,3734 -0,06657 -0,82041 -0,02714 2,52529 
 

0,18958 

Brmen -1,2622 -0,40332 -0,22818 -0,01041 1,42096 
 

0,03208 

Bossa 1,4913 0,06123 0,05213 0,17848 1,33230 
 

0,70972 

Dagi 1,0851 0,26253 -0,00962 0,06077 1,95522 
 

0,77085 

Derim 2,6521 0,32551 0,11978 0,08481 1,30414 
 

0,81537 

Deras 2,8882 0,16283 0,04935 0,22415 2,26099 
 

2,20328 

Desa 1,6852 0,12746 -0,04956 0,12375 1,34024 
 

1,24486 

Dirit -3,3347 -0,19544 -0,60043 -0,19934 0,94387 
 

0,22572 

Hatek 0,8328 0,05267 0,05888 0,06326 3,58565 
 

0,64103 

Krtek 1,4555 0,08721 -0,11797 0,3641 1,20640 
 

0,82393 

Kords 1,3266 0,09623 0,12496 0,10878 1,64802 
 

0,8171 

Luksk 1,7167 0,12725 0,35205 0,13563 2,09912 
 

0,50061 

Mndrs 1,1421 -0,06038 0,04572 0,07613 1,13419 
 

1,09336 

Rodrg 1,4399 0,25154 -0,11612 0,00985 1,75029 
 

0,65155 

Royal 0,2346 -0,12114 -0,05076 -0,00127 0,96191 
 

0,44758 

Sktas 0,6415 -0,16251 -0,183 0,11613 3,44841 
 

0,47753 

Snpam 0,1245 0,14088 -0,12218 0,11199 1,11905 
 

0,35615 

Yatas 2,1397 0,17282 0,00211 0,16267 1,71531 
 

1,32485 

Yünsa 1,8142 0,08794 -0,05446 0,15424 1,36994 
 

1,1395 

 

Tablo 7: Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektör İşletmelerinin 2017-2019 Dönemlerine Ait Z Skorları ve Z Skor 
Bölgeleri 

  Firmalar  
2017 2018 2019 

Z Bölge Z Bölge Z Bölge 

1 Ateks 1,1817 Sıkıntılı 1,3136 Sıkıntılı 1,6035 Sıkıntılı 

2 Arsan 1,1468 Sıkıntılı 1,1050 Sıkıntılı 1,1412 Sıkıntılı 

3 Blcyt 1,6156 Sıkıntılı 2,0310 Belirsiz 2,5507 Belirsiz 

4 Brko -0,8711 Sıkıntılı -0,9609 Sıkıntılı -1,3734 Sıkıntılı 

5 Brmen -0,8406 Sıkıntılı -0,7169 Sıkıntılı -1,2622 Sıkıntılı 

6 Bossa 1,2320 Sıkıntılı 1,5174 Sıkıntılı 1,4913 Sıkıntılı 

7 Dagi 1,3219 Sıkıntılı 1,4209 Sıkıntılı 1,0851 Sıkıntılı 

8 Derim 1,4835 Sıkıntılı 1,7226 Sıkıntılı 2,6521 Belirsiz 

9 Deras Yok Yok 3,2906 Güvenli 2,8882 Belirsiz 

10 Desa 0,3642 Sıkıntılı 1,8178 Belirsiz 1,6852 Sıkıntılı 

11 Dirit -0,4169 Sıkıntılı -1,4188 Sıkıntılı -3,3347 Sıkıntılı 

12 Hatek 0,8797 Sıkıntılı 1,8948 Belirsiz 0,8328 Sıkıntılı 
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13 Krtek 1,4068 Sıkıntılı 2,0376 Belirsiz 1,4555 Sıkıntılı 

14 Kords 1,6930 Sıkıntılı 1,5820 Sıkıntılı 1,3266 Sıkıntılı 

15 Luksk 0,8940 Sıkıntılı 1,7204 Sıkıntılı 1,7167 Sıkıntılı 

16 Mndrs 1,2871 Sıkıntılı 1,4056 Sıkıntılı 1,1421 Sıkıntılı 

17 Rodrg 0,8785 Sıkıntılı 0,9233 Sıkıntılı 1,4399 Sıkıntılı 

18 Royal 0,0544 Sıkıntılı 0,2929 Sıkıntılı 0,2346 Sıkıntılı 

19 Sktas 0,5659 Sıkıntılı 0,4810 Sıkıntılı 0,6415 Sıkıntılı 

20 Snpam 1,9441 Belirsiz 0,8835 Sıkıntılı 0,1245 Sıkıntılı 

21 Yatas 2,3784 Belirsiz 2,1762 Belirsiz 2,1397 Belirsiz 

22 Yünsa 1,7024 Sıkıntılı 1,7600 Sıkıntılı 1,8142 Belirsiz 

Hesaplanan Z skor sonuçlarına göre işletmelerin Z skor bölgeleri tespit edilmiştir. İşletmelerin Z skor bölgeleri 
ise Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektör işletmelerinin 2017,2018 ve 2019 yılları finansal raporlarından elde 
edilen verilerle hesaplanan Z Skor sonuçları ve Z Skor bölgeleri Altman Z skor modelinde belirtilen üç adet Z 
skor bölgesine göre Tablo 7’de verilmektedir. 2017 yılı için Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektöründe yer alan 
22 işletmeden on dokuzunun Z skor bölgesi sıkıntılı olarak tespit edilmiştir. Sadece iki işletme belirsiz bölgede 
olduğu tespit edilmiştir. 2018 yılı için on altı işletme sıkıntılı bölgede, beş işletme belirsiz bölgede ve bir işletme 
risksiz bölgede tespit edilmiştir. 2019 yılı için on yedi işletme sıkıntılı bölgede ve beş işletme ise belirsiz 
bölgede tespit edilmiştir. Üç yılda da sektör işletmelerinin çoğunluğunun Alman Z skor sonuçlarına göre 
finansal olarak başarısız oldukları görülmektedir. 

Altman modeli sonuçlarına göre (Tablo 7) risksiz bölgede çıkan işletmelerin kilit denetim sayılarına ve 
bağımsız denetçi görüşlerine baktığımızda (Tablo 8); 2017 yılında iki işletmenin belirsiz bölgede olduğu ve 
bağımsız denetçi görüşlerinin olumlu olduğu görülmektedir. İki işletmede toplam iki tane kilit denetim 
konusu belirtildiği (Ek’lerde kilit denetim konularının başlıkları verilmektedir) görülmektedir. 2018 yılında 
ise bir işletmenin risksiz bölgede yer almakla birlikte şartlı bağımsız denetçi görüşü verildiği görülmüştür. 
Şartlı görüş alan bu işletmenin 2018 yılında BİST’te işlem görmeye yeni başladığı Tablo 7’de görülmektedir. 
2018 yılında beş işletmenin ise belirsiz bölgede yer aldığı tespit edilmiştir. 2019 yılında incelenen 22 işletmenin 
tamamında risksiz bölgede çıkan işletme tespit edilmemekle birlikte beş işletmenin belirsiz bölgede çıktığı 
tespit edilmiştir. 2019 yılında belirsiz bölgede tespit edilen işletmelerin tamamının olumlu bağımsız denetim 
görüşü aldığı görülmektedir.  

Tablo 8: Yıllara Göre Firmaların Bağımsız Denetim Raporlarında Geçen Denetçi Görüşleri ve Bağımsız 
Denetim Raporlarında Belirtilen Kilit Denetim Sayıları (2017-2019) 

 Yıllar 2017 2018 2019 

Firmalar 
Denetçi 
Görüşü 

Kilit Denetim 
Sayısı 

Denetçi 
Görüşü 

Kilit Denetim 
Sayısı 

Denetçi 
Görüşü 

Kilit Denetim 
Sayısı 

Ateks Olumlu 3 Şartlı 3 Olumlu 4 

Arsan Olumlu 1 Olumlu 3 Olumlu 3 

Blcyt Olumlu 1 Olumlu 2 Olumlu 1 

Brko Olumlu 0 Şartlı 0 Şartlı 0 

Brmen Olumlu 2 Şartlı 1 Olumlu 1 

Bossa Olumlu 2 Olumlu 3 Olumlu 1 

Dagi Olumlu 5 Olumlu 5 Olumlu 2 

Derim Olumlu 1 Olumlu 1 Olumlu 1 

Deras Yok Yok Şartlı 1 Olumlu 2 

Desa Şartlı 2 Şartlı 4 Şartlı 3 

Dirit Şartlı 2 Şartlı 1 Olumlu 0 

Hatek Olumlu 2 Olumlu 1 Olumlu 1 
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Krtek Olumlu 3 Olumlu 3 Olumlu 3 

Kords Olumlu 1 Olumlu 2 Olumlu 2 

Luksk Olumlu 2 Şartlı 1 Şartlı 1 

Mndrs Olumlu 3 Olumlu 4 Şartlı 3 

Rodrg Olumlu 2 Olumlu 2 Olumlu 2 

Royal 
Görüş 
Bildirmekten 
Kaçınma 

1 Olumlu 1 Olumsuz 1 

Sktas Olumlu 2 Olumlu 2 Olumlu 2 

Snpam Olumlu 0 Olumlu 2 Şartlı 1 

Yatas Olumlu 2 Olumlu 3 Olumlu 2 

Yünsa Olumlu 1 Olumlu 1 Olumlu 1 

Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektör işletmelerinin bağımsız denetim raporları incelendiğinde üç yılda da en 
fazla beyan edilen kilit denetim konusunun” hasılatın muhasebeleştirilmesi” konusu olduğu (bkz: Ekteki 
Tablolar) görülmektedir. Ayrıca “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve Maddi Duran Varlıkların Yeniden 
Değerlendirilmesi” ve “Ticari Alacaklar” konuları da raporlarda sayıca fazla olarak belirtilmektedir. 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmada 2017-2019 yılları arası BİST’te işlem gören Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü içerisinde yer alan 
22 işletmenin finansal tabloları Altman Z Skor modeli ile değerlendirilmiş ve bağımsız denetim raporlarında 
geçen kilit denetim konuları ile denetçi görüşleri açısından kıyaslanmıştır. Altman Z Skor sonuçlarına 
bakıldığında her üç dönemde de işletmelerin çoğunluğunun finansal açıdan sıkıntılı bölgede oldukları tespit 
edilmiştir.  

Altman modelinde Z değeri 1,81’in altında kalan işletmelerin bir ekonomik kriz yaşandığı takdirde iflas 
riskinin yüksek olasılıkta olduğunu belirtmektedir. Çalışma kapsamında incelenen işletmelerin 2017-2019 
yılları arasında Z değerlerinin çoğunluğunda 1,81’in altında kaldığı tespit edilmiştir. 2017’de iki, 2018 ve 2019 
yıllarında ise beş işletmenin risksiz bölgede olduğu tespit edilmiştir. İncelenen dönem aralığında genel olarak 
işletmelerin düşük çalışma sermayesi ile çalıştıkları, kısa vadeli yabancı kaynaklarla borçlanma oranının 
yüksek olduğu, finansman giderleri öncesi faaliyet karlarının düşük olduğu söylenebilir. 

İncelenen yirmi iki işletmenin bağımsız denetim raporları denetçi görüşleri ve kilit denetim konularına göre 
değerlendirildiğinde ise 2017 yılında iki işletmenin şartlı denetçi görüşü aldığı ve bir işletmenin görüş 
bildirmekten kaçınma şeklinde denetçi görüşü aldığı tespit edilmiştir. 2018 yılında ise yedi işletmenin şartlı 
görüş aldığı, on beş işletmenin olumlu görüş aldığı tespit edilmiştir. 2019 yılında ise beş işletmenin şartlı, on 
yedi işletmenin olumlu görüş aldığı görülmektedir. Bu verilere bakıldığında BİST’te Tekstil, Giyim Eşyası ve 
Deri sektöründe yer alan firmaların incelenen dönemlerde yaklaşık % 10-%30 kadarının şartlı denetçi görüşü 
aldığı söylenebilir. Kilit denetim konularına bakıldığında incelenen dönem aralığında sayı olarak en az sıfır 
en fazla beş adet kilit denetim konusunun raporlarda belirtildiği tespit edilmiştir. Sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerin bağımsız denetim raporlarında belirtilen kilit denetim konu başlıklarına bakıldığında en fazla 
“Hasılatın Muhasebeleştirilmesi/Kaydedilmesi” kilit denetim konusu olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca  
“Maddi Duran Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Yeniden Değerlendirilmesi” ve “Ticari 
Alacaklar” kilit denetim konu başlıkları da işletmelerin bağımsız denetim raporlarında sayıca diğer kilit 
denetim konularına kıyasla belirtilmiştir. 

İşletmeler finansal olarak başarısız olma ihtimallerini her ne kadar bir yıl öncesinden tahmin edebilme 
imkanına sahip olsalar da özellikle iki yıl veya daha erken tahmin edebilmek için kullanılan finansal rasyolara 
ilave olarak başka değişkenlerin kullanılmasına da ihtiyaç olduğu söylenebilir. Yapılan analiz ve 
değerlendirmeler sonunda BİST’te işlem gören Tekstil Giyim Eşyası ve Deri sektöründe işlem gören 
işletmelerin finansal başarı durumlarının çok da iyi durumda olmadığı ve yüksek risk altında faaliyet 
göstermeye çalıştıkları söylenebilir. 
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Globalleşmeyle birlikte işletmelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda faaliyet göstermeleri rakiplerinin ve 
müşterilerinin sayısının arttırmakta bu da işletmelerin finansal başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. 
İşletmelerin yaşamlarını uzun süreli devam ettirebilmesi için de cari dönemleriyle birlikte ilerleyen yıllardaki 
dönemlerdeki finansal durumlarını iyi analiz etmesi gerekmektedir. Bu sebeple finansal başarı/başarısızlık 
tahminleri yapmak da işletmeler açısından hayati bir önem teşkil etmektedir. Son yıllarda finansal başarısızlık 
tahmini ile ilgili yapılan çalışmaların sayısındaki artış da bu konunun önemini göstermektedir. 

İşletmelerin finansal başarısızlığı sadece işletme sahip ve ortakları ile ticari ilişkide olduğu kişi ya da 
işletmelerle sınırlı olmayıp, ekonomik anlamda ilişkili olduğu tasarruf sahipleri,  iştirakleri, kredi kurumları, 
çalışanları, müşterileri ve ülke ekonomisi gibi her paydaşı yakından ilgilendirmektedir. Bu durum gerek 
işletme gerek ülke ekonomisi açısından gelecekteki finansal performansının önceden tahmin edilmesine 
yönelik olan çalışmaların önem kazanmasına neden olmaktadır.  

Yapılan literatür çalışmasında özellikle yurt dışı çalışmalarda Altman Z skor başta olmak üzere birçok tahmin 
modellerinin son yıllarda akademisyenler tarafından borsalarında işlem gören bütün sektör grupları için 
sıklıkla uygulandığı ve sektörler hakkında ilgili grupları bilgilendirdikleri görülmektedir. Türkiye’de de son 
on yıl içinde finansal tahmin modellerinin kullanımının arttığı görülmekle birlikte, borsadaki bütün sektör 
gruplarının incelenmediği görülmektedir. 

Çalışmada ele alınan dönemler itibariyle modelden elde edilen skor sonuçları ile işletmelerin bağımsız 
denetim raporlarında belirtilen denetim görüşleri ve kilit denetim konuları birlikte değerlendirilmek 
istenmiştir. Çalışmada incelenen sektörde faaliyet gösteren işletme sayısının çok az olması nedeniyle verimli 
bir değerlendirme olmamakla birlikte finansal başarısızlık tahmin modelleri ve denetçi raporlarının bir arada 
değerlendirilerek işletmelerle ilgili finansal durum değerlendirmesi yapılmasının daha faydalı olacağı bu 
çalışma ile belirtilmeye çalışılmıştır. İşletmelerin finansal başarılarını tespit etmede tahmin aracı olarak 
geliştirilen bu modeller ile işletmelerin bağımsız denetçiler tarafından incelenen finansal raporları sonrasında 
hazırladıkları denetçi görüş raporlarında yer alan unsurlar bir arada değerlendirilerek hem işletmeler hem de 
paydaşlar açısından daha sağlıklı finansal kararlar almaları sağlanabilir. 

Çalışmada daha geniş bir sektörün incelenmesi ile kilit denetim konuları ile finansal başarısızlık tahmin 
modelleri bir arada değerlendirildiğinde istatistiksel olarak da analizler yapılabileceği ve daha anlamlı 
sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir. Bağımsız denetçi raporlarında belirtilen her bir tespitin 
işletmelerin mevcut ve gelecekteki finansal durumları için birer gösterge olduğu ve farklı finansal modellerle 
birlikte değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

Çalışmada Altman Z Skor Modeli uygulaması için belirlenen dönem kilit denetim konularının bağımsız 
denetim raporlarında geçmeye başladığı 2017 yılı itibariyle değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada BİST’te 
işlem göre Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektör grubu işletmeleri değerlendirilmiş olup, diğer sektörler ya da 
endekslerde işlem gören işletmeler de Altman modeli veya diğer finansal başarısızlık tahmin modelleri ile 
değerlendirilebilir. Bu gibi çalışmaların sıklıkla yapılması işletmelerin ve sektörlerin finansal olarak mevcut 
ve gelecekteki risk durumlarını görebilme ve yatırımcıların da yatırım kararını almalarını kolaylaştıracağı 
söylenebilir. 
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Ekler: 

Tablo 9: 2019 Yılı Kilit Denetim Konuları 

Firma Görüş 1 2 3 4 

Ateks Olumlu Ticari Alacakların Geri 
Kazanılabilirliği 

Stok değer 
düşüklüğü karşılığı 

MDV yeniden 
değerleme metodu ile 
muhasebeleştirilmesi 

Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkullerin 
Gerçeğe Uygun 
Değerlerinin 
Belirlenmesi 

Arsan Olumlu 

Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkullerin 
Gerçeğe Uygun 
Değerlerinin 
Belirlenmesi 

Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkullerin 
Gerçeğe Uygun 
Değerlerinin 
Belirlenmesi 

MDV yeniden 
değerleme 

  

Blcyt Olumlu Hasılatın Kaydedilmesi       

Brko Şartlı         

Brmen Olumlu 

Arazi ve arsalar ve 
yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin 
gerçeğe uygun değer 
tespiti 

      

Bossa Olumlu 

Gerçeğe uygun değer 
yöntemi ile 
muhasebeleştirilen 
yatırım amaçlı 
gayrimenkuller ve 
MDV 

      

Dagi Olumlu Hasılatın 
Muhasebeleştirilmesi 

TFRS 16, Kiralamalar 
Standardı'nın 
uygulanması ve 
finansal tablolar ve 
finansal tablolara 
ilişkin etkileri 

    

Derim Olumlu 
Ticari alacakların geri 
kazanılabilirliği       

Deras Olumlu Stoklar ve değerlemesi 
Ticari alacakların 
geri kazanılabilirliği     

Desa Şartlı 
Hasılatın finansal 
tablolara kaydedilmesi 

Maddi duran 
varlıklarda yeniden 
değerleme 

Stok değerleme 
yöntemi   

Dirit Olumlu         

Hatek Olumlu 

MDV ve Yatırım 
Amaçlı 
Gayrimenkullerin 
Yeniden Değerlemesi 

      

Krtek Olumlu Ticari Alacaklar 
Stoklar ve 
Değerlemesi 

Hasılatın 
Kaydedilmesi   

Kords Olumlu Hasılatın 
Muhasebeleştirilmesi 

İşletme birleşmeleri 
ve Şerefiye değer 
düşüklüğü 

    

Luksk Şartlı 

Arazi ve arsalar, 
binalar, yeraltı ve 
yerüstü düzenleri ile 
yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin 
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gerçeğe uygun değer 
tespiti 

Mndrs Şartlı Hasılatın Kaydedilmesi Ticari alacakların 
geri kazanılabilirliği 

Stok Değerleme 
Yöntemi 

  

Rodrg Olumlu Stokların Denetimi Hasılatın Denetimi     

Royal Olumsuz 
Hâsılatın ve Maliyet 
Hesaplarının 
muhasebeleştirilmesi 

      

Sktas Olumlu Maddi Duran Varlıklar Finansal Borçlar     

Snpam Şartlı 
Hasılatın 
Muhasebeleştirilmesi 

      

Yatas Olumlu 
TFRS 15 "Müşteri 
Sözleşmelerinden 
Hasılat" 

TFRS 16 "TFRS 16, 
Kiralamalar" 
standardının 
uygulanması 

    

Yünsa Olumlu 
Hasılatın 
Muhasebeleştirilmesi       
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Tablo 10: 2018 Yılı Kilit Denetim Konuları 

Firma Görüş 1 2 3 4 5 

Ateks Şartlı Ticari Alacakların 
Geri Kazanılabilirliği 

 
Stok değer düşüklüğü 
karşılığı 

MDV yeniden 
değerleme 
metodu  

    

Arsan Olumlu 

Yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin 
gerçeğe uygun değer 
testleri 

Hasılatın finansal 
tablolara 
kaydedilmesi 

MDV yeniden 
değerleme     

Blcyt Olumlu 
Hasılatın 
Kaydedilmesi 

MDV 
Muhasebeleştirilmesi       

Brko Şartlı           

Brmen Şartlı 

MDV ve yatırım 
amaçlı 
gayrimenkullerin 
değerlemesi 

        

Bossa Olumlu 

Yatırım amaçlı ve 
kullanım amaçlı 
gayrimenkullerin 
finansal tablolardaki 
gösterimi ve 
açıklanan önemli 
bilgiler 

Yatırım teşviklerinin 
finansal tablolardaki 
gösterimi ve 
açıklanan önemli 
bilgiler 

Borçlanma 
maliyetlerinin 
aktifleştirilmesi 

    

Dagi Olumlu Ticari Alacaklar MDV 
Muhasebeleştirilmesi 

Hasılatın 
Muhasebeleştiril
mesi 

Finansal 
Borçlar 

Stoklar 

Derim Olumlu Ticari alacakların geri 
kazanılabilirliği 

        

Deras Şartlı Stoklar ve 
değerlemesi 

        

Desa Şartlı 
Hasılatın finansal 
tablolara 
kaydedilmesi 

Vergi cezalarına 
ilişkin ayrılan 
karşılıklar 

MDV yeniden 
değerleme 

Stok 
değerleme 
yöntemi 

  

Dirit Şartlı Stoklar         

Hatek Olumlu Ticari Alacaklar         

Krtek Olumlu Ticari Alacaklar 
Stoklar ve 
Değerlemesi 

Hasılatın 
Kaydedilmesi     

Kords Olumlu 

Hasılatın 
muhasebeleştirilmesi 
ve TFRS 15'in ilk 
uygulaması 

İşletme birleşmeleri       

Luksk Şartlı 

MDV ve yatırım 
amaçlı 
gayrimenkullerin 
değerlemesi 

        

Mndrs Olumlu 
Hasılatın 
Kaydedilmesi 

Ticari alacakların geri 
kazanılabilirliği 

Kıdem Tazminatı 
Karşılığı 

Stok 
Değerleme 
Yöntemi 

  

Rodrg Olumlu 
Hasılatın 
Muhasebeleştirilmesi 

Şüpheli Ticari 
Alacaklar Karşılığı 
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Royal 
Görüş 
bildirmekten 
kaçınma 

          

Sktas Olumlu 

MDV ve yatırım 
amaçlı 
gayrimenkullerin 
değerlemesi 

Finansal Borçlar       

Snpam Olumlu 

Özkaynak 
Yöntemiyle 
Değerlenen 
Yatırımlar 

Hasılatın 
Muhasebeleştirilmesi 

      

Yatas Olumlu 
TFRS 15 "Müşteri 
Sözleşmelerinden 
Hasılat 

TFRS 15'in ilk 
uygulanması 

Stoklar     

Yünsa Olumlu 
Hasılatın 
muhasebeleştirilmesi         
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Tablo 11: 2017 Yılı Kilit Denetim Konuları 

Firma Görüş  1 2 3 4 5 

Ateks Olumlu 
Ticari Alacakların 
Geri Kazanılabilirliği 

MDV yeniden 
değerleme metodu 
ile 
muhasebeleştirilmesi 

Yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin 
yeniden değerleme 
metodu ile 
muhasebeleştirilmesi 

    

Arsan Olumlu 
Hasılatın finansal 
tablolara 
kaydedilmesi 

        

Blcyt Olumlu 
Hasılatın 
Kaydedilmesi         

Brko Olumlu           

Brmen Olumlu 

MDV yeniden 
değerleme metodu 
ile 
muhasebeleştirilmesi 

Finansal Borçlar       

Bossa Olumlu 

Yatırım amaçlı ve 
kullanım amaçlı 
gayrimenkullerin 
finansal tablolardaki 
gösterimi ve 
açıklanan önemli 
bilgiler 

Akkardan Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'nin ters 
birleşme işleminin 
muhasebeleştirilmesi 

      

Dagi Olumlu Ticari Alacaklar MDV Finansal Borçlar 
Finansal 
Borçlar Stoklar 

Derim Olumlu 

Arsa ve binaların 
yeniden değerleme 
modeline göre 
muhasebeleştirilmesi 

        

Deras   Yok         

Desa Şartlı 
Vergi cezalarına 
ilişkin ayrılan 
karşılıklar 

MDV yeniden 
değerleme       

Dirit Şartlı Stoklar Yeniden Değerleme       

Hatek Olumlu 
Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller - 
MDV 

Ticari Alacaklar       

Krtek Olumlu Ticari Alacaklar Stoklar ve 
Değerlemesi 

Hasılatın 
Kaydedilmesi 

    

Kords Olumlu 
Hasılatın 
muhasebeleştirilmesi         

Luksk Olumlu 

MDV yeniden 
değerleme metodu 
ile 
muhasebeleştirilmesi 

Yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin 
yeniden değerleme 
metodu ile 
muhasebeleştirilmesi 

      

Mndrs Olumlu 
Hasılatın 
Kaydedilmesi 

Kıdem Tazminatı 
Karşılığı 

Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller ve 
Gerçeğe Uygun 
Değer 

    

Rodrg Olumlu 
Hasılatın 
Muhasebeleştirilmesi 

Şüpheli Ticari 
Alacaklar Karşılığı       

Royal 
Görüş 
bildirmekten 
kaçınma 
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Sktas Olumlu MDV Finansal Borçlar       

Snpam Olumlu yok       

Yatas Olumlu 
Hasılatın 
Muhasebeleştirilmesi 

Stoklar ve 
Değerlemesi 

      

Yünsa Olumlu 
Hasılatın 
muhasebeleştirilmesi         
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, otel işletmeleri bağlamında iş güvencesi memnuniyeti ve çeşitli 
değişkenlerin işten ayrılma niyetine etkilerini tespit etmek ve bu veriler ışığında çalışmanın hipotezini 
test etmektir. 

Yöntem – Araştırmanın amacı doğrultusunda iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, 
iş stresi, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışılan departman, aylık gelir, çalışma şekli, 
çalışılan pozisyon, çalışma saati ve işletmede bulunma süresi değişkenlerinin tamamının işten ayrılma 
niyetini anlamlı bir biçimde yordayıp yordamadığını test etmek için bir model önerilmiştir. Önerilen bu 
model ikili (binary) lojistik regresyon analizi ile test edilmiştir. Modelde bağımlı değişken işten ayrılma 
niyeti, bağımsız değişkenler ise iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi, yaş, 
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışılan departman, aylık gelir, çalışma şekli, çalışılan 
pozisyon, çalışma saati ve işletmede bulunma süresi olarak belirlenmiştir. Araştırma evrenini Antalya 
ilinin Kundu beldesindeki beş yıldızlı otel işletmelerindeki çalışanlar oluşturmaktadır. Örneklem 
büyüklüğünün hesaplanmasında ise Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004: 50)’ün önerdiği örneklem 
tablosundan yararlanılmıştır. Söz konusu tabloda, 0,05 anlamlılık düzeyi ve ±0,05 hata oranında, evren 
hacminin 100 milyon olması halinde örneklem büyüklüğünün 384 olması gerektiği belirtilmiş olup 
araştırma kapsamına 477 kişi dâhil edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak çalışmada altı bölümden 
oluşan bir anket kullanılmıştır.  Anketlerin doldurulması için 2015 yılı yaz sezonunda Antalya ilinin 
Kundu beldesindeki 25 otel işletmesinin çoğu ziyaret edilmiştir. Geçerli 477 adet anketten elde edilen 
veriler istatistik paket programında ikili (binary) lojistik regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular – Yapılan ikili lojistik regresyon analizi sonucunda; kadın, bekâr ve çalışan pozisyonunda 
çalışanların işten ayrılma niyetlerinin daha yüksek olduğu saptanırken; örgütüne bağlı, iş 
güvencesinden memnun, iş doyumu yüksek, evli, ilköğretim mezunu ve 0-1000 TL arası geliri sahibi 
çalışanların ise işten ayrılma niyetlerinin düşük olduğu saptanmıştır. 

Tartışma – Günümüzde küresel çapta büyük ekonomik darboğazlar yaşanmaktadır. Yaşanan bu 
sıkıntılı günlerde kurumlar hayatlarına devam edebilmek için ya kapılarına kilit vurmayı ya da 
küçülmeyi tercih etmektedir. Ne yazık ki bu süreçte çok sayıda çalışan işsiz kalma riski ile karşı karşıya 
kalmakta ve iş güvencesi memnuniyetleri düşmektedir. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Job Security 
Job Security Satisfaction 
Organizational 
Commitment 
Job Satisfaction 
Job Stress 
Intention to Leave 
 

Purpose – The purpose of the study is to examine the effects of job security satisfaction and various 
variables on intent to leave in the context of hotel businesses and to test the hypothesis of the study in 
the light of these data. 

Design/methodology/approach –  In line with the purpose of the study, a model was proposed to test 
whether job security satisfaction, organizational commitment, job satisfaction, job stress, age, gender, 
marital status, education status, department worked, monthly income, manner of work, position held, 
working hours and duration of employment significantly predicted the intention to leave. This 
proposed model was tested with binary logistic regression analysis. The dependent variable in the 
model is the intention to leave, and the independent variables are job security satisfaction, 
organizational commitment, job satisfaction, job stress, age, gender, marital status, education status, 
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department worked, monthly income, manner of work, position held, working hours and duration of 
employment. The universe of the research consists of employees in five-star hotel businesses in Kundu 
town of Antalya. In calculating the sample size, the sampling table suggested by Yazıcıoğlu and 
Erdoğan (2004: 50) was used. In the table in question, it was stated that the sample size should be 384 if 
the universe volume was 100 million, with a significance level of 0.05 and an error rate of ± 0.05, and 477 
people were included in the scope of the study. A questionnaire consisting of six parts was used in the 
study as data collection method. In order to fill in the questionnaires, most of the 25 hotel businesses in 
Kundu town of Antalya province were visited in the summer season of 2015. The data obtained from 
477 valid questionnaires were analyzed using binary logistic regression analysis in statistical package 
program. 

Findings –  The result of binary logistic regression analysis conducted in order to test the main 
hypothesis of the study suggests that female and single employees have much higher levels of intention 
to leave while married employees graduated from primary school who are committed to their 
organization, satisfied in terms of job security with high job satisfaction and income at the level of 0-
1000 TL have low levels of intention to leave. 

Discussion –  Today, there are major economic bottlenecks on a global scale. In these troubled days, 
institutions prefer to either lock their doors or shrink in order to continue their lives. Unfortunately, 
many employees face the risk of being unemployed in this process and their job security satisfaction 
decreases. 

 

1. Giriş 

Günümüz dünyasında özellikle son yıllarda dünya çapında büyük ekonomik buhranlar ve krizler 
yaşanmaktadır. Küreselleşmenin belki de en olumsuz tarafı rekabetin giderek artması hatta bir savaş haline 
gelmesi hem şirketleri hem de bu şirketlerde çalışan çok sayıda insanı derinden etkilemektedir. Rekabet 
arttıkça olası etkiler günden güne daha da artmıştır. Küreselleşmenin de etkileri bu noktada azımsanmayacak 
ölçüdedir. Artık bir işletme sadece aynı bölgede ya da aynı şehirdeki bir firma ile rekabetin yanı sıra deniz 
aşırı uzaklıktaki bir firma ile bile rekabet etmek durumunda kalmıştır. İşletmeler bir yandan ekonomik 
sıkıntılar yaşarken bir yandan da çözüm arayışlarına girmişlerdir. Yaşanan krizler sebebiyle çok sayıda şirket 
iflasın eşiğine gelirken, buldukları ilk yöntem çalışan sayılarını azaltmak olmuştur. Ne yazık ki bu durum 
çalışanların işyerindeki tutumlarını da olumsuz yönde etkilemiştir. İşten çıkarılma endişesiyle hayatına 
devam etmek zorunda kalan çalışanların iş yerlerindeki tutum ve davranışları da bu sıkıntılı süreçten 
etkilenmektedir.  

Küresel çapta yaşanan ekonomik, sosyal ve politik sorunlar turizm sektöründe de etkisini göstermektedir. 
Ayrıca sektördeki mevsimsellik sorunu çok sayıda çalışanın özellikle kış aylarında işsiz kalmasına neden 
olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra diğer tüm endüstrilerde olduğu gibi turizm endüstrisinde de rekabet her 
geçen gün etkisini artırmaktadır. Rekabet etmedeki en önemli unsurlardan biri de hizmet kalitesidir. Hizmet 
kalitesinin yükseltilmesinde yüksek performanslı çalışanların istihdam edilmesi ve işten ayrılmalarının 
önlenmesinin ne denli önemli olduğu açıktır. Turizm işletmeleri için hizmetin kalitelisi son derece hayati bir 
konudur (Bozkurt ve Demirel, 2019: 1384). Kalite hizmetin sağlanmasında kuşkusuz çalışanların rolü çok 
büyüktür ve bunu ancak çalışanların tutumlarını olumlu yöne çevirebilen işletmeler sağlayabilirler.  

Çalışanların çalıştıkları kurumlardaki davranışları ile iş güvencelerine duydukları memnuniyet durumları 
yakından ilişkilidir. Kişi eğer iş yerinde geleceğini güvende görüyor ve bu durum çalışanı memnun ediyorsa 
kişi çalıştığı örgüte daha çok bağlanacak, işten duyduğu haz artacak, daha az stres ve kaygı duyacak ve işten 
ayrılma niyeti de düşük olacaktır. Özellikle turizm gibi kırılgan bir sektörde istihdam edilen çalışanların son 
yıllardaki en büyük kaygılarından biri de işsiz kalmalarıdır (Alkaya, 2015: 69). Turizm sektöründe her geçen 
gün artan işsizlik rakamları ve bu durumun çalışanların tutumları üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler 
durumun dikkate alınması gerekliliğini doğurmuştur. Bu bağlamda araştırmanın amacı, iş güvencesi 
memnuniyeti ve çeşitli değişkenlerin işten ayrılma niyetine etkilerini tespit etmektir. Bu doğrultuda 
araştırmanın problemi; “İş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi, yaş, cinsiyet, 
medeni durum, eğitim durumu, çalışılan departman, aylık gelir, çalışma şekli, çalışılan pozisyon, çalışma saati 
ve işletmede bulunma süresi değişkenlerinin tamamı işten ayrılma niyetini anlamlı bir biçimde yordamakta 
mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenecek tutum ve davranışlar yapılan yazın 
taramasından hareketle, iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi ve işten ayrılma 
niyeti olarak belirlenmiştir. İzleyen bölümde yapılan yazın taramasında iş güvencesi, iş güvencesi ve iş stresi, 
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iş güvencesi ve örgütsel bağlılık, iş güvencesi ve iş doyumu, iş güvencesi ve işten ayrılma niyeti konuları 
üzerine odaklanılmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. İş Güvencesi Kavramı 

İş güvencesi kavramı, yaklaşık son kırk yıldır araştırılan bir konudur. Bunun sebebi iş güvencesi konusunun, 
hem çok sayıda Avrupa ülkesinde hem de Amerika’da, birçok işletmenin kapanmasıyla beraber toplumsal bir 
konu haline gelmesidir (De Witte, 2005: 1). Şakar ve Yiğit Şakar’a (2011: 137) göre çalışanın sözleşmesinin 
herhangi bir sebep olmaksızın son verilmemesine “iş güvencesi” denilmektedir. İş güvencesi kavramı ile asıl 
dikkat çekilmek istenen nokta, işverenin gerekçesiz olarak; tamamen uygunsuz şekilde işten çıkarmasına karşı 
çalışanı korumaktır (Eyrenci vd., 2006: 180). Köstekli’ye (2009: 27) göre iş güvencesi ile amaçlanan, çalışanın iş 
ilişkisinin devamlılığının ve ailesinin geçim kaynağını oluşturan gelirinde (ücretinde) devamlılığın 
sağlanmasıdır. İş güvencesi çalışana, yasaların kendisine tanıdığı herhangi bir menfaatini arayabilme fırsatı 
yaratmaktadır. Eğer bir hukuk düzeninde iş güvencesi var ise bireysel hakların yanında kolektif haklar da 
gerçek fonksiyonuna sahip olmaktadır (Şenkal, 1999: 228). İş güvencesinin olmadığı bir kurumda her an işten 
çıkarılma ile karşılaşabilecek çalışanların kanun ya da sözleşme ile sahip olabilecekleri haklarını istemeleri 
beklenemeyecektir (Taşkent, 2002: 11). İşverenin uygun olmayan şekilde iş sözleşmesini sonlandırma hakkının 
olması çalışanların kaygılanmalarına sebep olmaktadır. Çalışanların kaygılı şekilde çalışıyor olması ise 
çalışanın verimini dolaylı olarak da işletmenin verimliğini olumsuz yönde etkilemektedir (Ay, 2007: 15). Sonuç 
olarak; iş güvencesi özellikle işletmeleri, yöneticileri, çalışanları ve yargıyı önemli ölçüde etkilemiştir (Cılga, 
2003: 97). İş güvencesi oldukça önem ve sağladığı yararlar ile iş hukukunun temel taşıdır (Güzel, 2005: 173). 
İş güvencesi yazınına katkı sağlayan çalışmalar göstermektedir ki, iş güvencesi konusu örgütler açısından son 
derece önem arz etmektedir ve çalışanların geleceklerine güvenle bakması açısından da son derece önem 
taşımaktadır (Alkaya, 2015: 8). 

2.2. İş Güvencesi ile Stres İlişkisi 

Hans Selye bilinen anlamı ile stresin ilk kez tanımını yapan bilim adamıdır. Hans Selye stresi, iç ve dış ortamın 
yarattığı unsurların örgütte sebep olduğu değişiklikler olarak ifade etmektedir (Özdevecioğlu vd., 2003: 131). 
İş güvencesizliği iş ile ilgili önemli bir stres kaynağıdır. Çalışanın hem psikolojik hem de fizyolojik sağlığını 
olumsuz olarak etkilemektedir. Ayrıca yaptığı işe karşı da olumsuz tepkiler vermesine sebep olmaktadır 
(Ashford vd., 1989: 803; Probst, 2002: 141). İş güvencesizliği bireylerde psikosomatik reaksiyonlar, çaresizlik 
hissi ve depresyon gibi rahatsızlıkların oluşmasına sebep olabilmektedir (Özyaman, 2007: 8-9). Araştırmalar, 
iş güvensizliğinin çalışanın iş tutumları ve refahı ile nagatif yönlü ilişkili olduğunu göstermektedir (Hellgren 
vd., 1999: 179). Önder ve Wasti, 2002 yılında yaptıkları araştırmada çalışanların iş güvencesi memnuniyeti ile 
stres arasında anlamlı bir ilişki olduğunu saptamışlardır (Çakır, 2007: 130).  

2.3. İş Güvencesi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki 

Örgütsel bağlılık, çalışanların daha yüksek verimle çalışmasını ve işyerinden ayrılma niyetlerini etkilediği için 
son dönemlerde örgütsel davranış alanyazınında sıkça araştırılmaya başlamıştır (Wasti, 2000: 401). Kim ve 
Chang (2007), örgütsel bağlılığı, çalışanların örgüte olan sadakatleri olarak tanımlamıştır. Ashford ve diğerleri 
(1989: 808) örgütsel bağlılığın, çalışanların örgütün amaç ve değerlerini benimsemelerine ve örgütün çıkarları 
için daha fazla çaba göstermelerine katkı sağladığını vurgulamaktadır. Davy, Kinicki ve Scheck (1997) 
yaptıkları çalışmada iş güvencesi ile örgütsel bağlılığın birbiri ile yakından ilişkili olduğunu tespit etmiştir. 
Lambert (1991) iş güvencesinin örgütsel bağlılık ve performans ile pozitif yönde ilişkili olduğunu saptamıştır. 
Iverson (1996) yaptığı çalışmada iş güvencesinin örgütsel bağlılık üzerinde önemli etkileri olduğu sonucuna 
varmıştır (Aktaran: Akpan, 2013: 84). Burg ve Elizur (1992) yaptıkları çalışmalarında çalışanların örgüte olan 
bağlılıklarının iş güvencesizliği algıları arttıkça azaldığını tespit etmiştir (Aktaran: Öz, 2008: 163). Rosenblatt 
ve Ruvio (1996), yaptıkları bir çalışmada iş güvencesizliği arttıkça örgüte olan bağlılığın azaldığını tespit 
etmişlerdir. 

2.4. İş Güvencesi ile İş Doyumu Arasındaki İlişki 

İş doyumu ile alakalı çok sayıda tanım bulunmaktadır. Koustelios (2001) iş doyumunu, çalışanların yaptıkları 
işlerinden duydukları haz olarak tanımlamıştır (Koustelios, 2001: 354). Morhead ve Griffin (1996: 126) iş 
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doyumunu, bireyin mesleki anlamdaki değerlerinin karşılığını veren ve mesleki övgünün sebep olduğu 
olumlu duygusal bir tutum olarak tanımlamıştır. Çalışanlar hayatlarının ortalama 25-30 senelik bir kısmında 
çalışırlar ve günlerinin önemli bir kısmını iş yerinde geçirirler. Bu sebeple çalışanın işinden aldığı haz hem 
psikolojik hem de fiziksel sağlığı açısından son derece önemli bir yere sahiptir (Telman ve Ünsal, 2004: 12). İş 
güvencesi algısının düşük seviyede olması, çalışanın gelecekte yaşayabileceği şeyleri kontrol etmesine sebep 
olmaktadır. Bunun yanında çalışanın değer yargılarını da olumsuz olarak etkilemekte bu durum da işinden 
doyum sağlayamamasına neden olmaktadır (Lim, 1996: 173). Bingöl’e (2003) göre çalışanların özellikle 
işsizliğin çoğaldığı zamanlarda veya emekli olma şartlarını henüz sağlayamamışken işsiz kalma korkusu 
yaşamaları çalışanların işten doyum almama duygularının artmasına sebep olur (Bingöl, 2003: 390). Yapılan 
araştırmalar, bir işyerinde işten ayrılmaların yüksek olması durumunda çalışanların daha doyumsuz 
çalıştıklarını göstermektedir (Poon, 2004: 325). Ashford ve diğerleri (1989) çalışmalarında iş doyumu ile iş 
güvencesizliğinin arasındaki ilişkinin negatif yönlü olduğunu öne sürmüşlerdir. Yaptıkları çalışmanın 
sonucunda bu iki değişken arasındaki ilişki öne sürdükleri şekilde negatif yönlü tespit edilmiştir. Yaptığı işten 
tatmin olmadığı için çalıştığı kuruma kendini ait hissedemeyen ama yaşam şartları sebebi ile çalışmasını 
sürdüren çalışanlar iş yerinde sürekli şikâyet edecek bir şeyler bulurlar, çalıştıkları kurumla ilgili hem içeride 
hem dışarıda sürekli kötü konuşurlar, çalışma arkadaşlarının da morallerini düşürmeye çalışırlar, bilerek işleri 
aksatma eğiliminde olurlar, keyfi olarak işe devamsızlık yaparlar ve sonucunda da işten ayrılma davranışı 
gösterirler (Akıncı, 2002: 8). 

2.5. İş Güvencesi ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki 

Bartlett (1999: 70) işten ayrılma niyetini, “örgütten ayrılmak konusundaki bilinçli ve temkinli bir kararı veya 
niyeti” olarak tanımlamaktadır. Çalışanların işten ayrılma niyetleri, hem endüstriyel hem de örgütsel 
psikolojinin üzerine düşülmesi ve anlaşılması gereken bir kavramdır (Barlett, 1999: 70). Çalışanların işten 
ayrılması problemi, çalışanları bu davranışlara iten faktörler araştırılıyor olsa da hala örgütler için önemli bir 
sorun olmaya devam etmektedir (Porter vd., 1973: 603). Çalışanların işten ayrılmaları, örgütler tarafından hem 
maliyet getirici hem de zaman kaybettirici bir olaydır. Örgüt içerisindeki çalışma grupları arasında kurulmuş 
olan sosyal ilişkilere zarar vermekte ve çalışanların motivasyonlarını düşürmektedir. Özellikle konusunda 
uzman olan iyi bir çalışanın işten ayrılması örgüt için zarar anlamını taşımaktadır. Çünkü iyi bir personelin 
yetişmesi için kurum zaman harcamakta ve bir takım maliyetlere katlanmaktadır. Çalışanın işten ayrılması ile 
katlanılan bu maliyetler heba olmaktadır. Bu sebeple, nitelikli bireylerin, doyum ve bağlılıkları sağlanarak, 
ayrılma niyetinin oluşmasına önlemek ve çalışanların işlerine devam etmesini sağlamak, örgütün etkinlik, 
verimlilik ve rekabet gücü bakımından büyük önem taşımaktadır (Poyraz ve Kama, 2008: 143). Ashford, Lee 
ve Bobko (1989), yaptıkları çalışmalarında çalışanların işle ilgili güvenceleri azaldıkça başka bir iş arama 
eğilimlerinin arttığını belirtmişlerdir. Hellgren, Sverke ve Isaksson (l999), yaptıkları araştırma sonucunda 
çalışanların işten ayrılma niyetleri ile iş güvencesizliği arasında ilişki tespit etmişlerdir. Laine ve diğerleri 
(2009: 420) hemşireler üzerinde yaptıkları çalışmalarında iş güvencesizliği algısındaki yükselişin işten ayrılma 
niyetini artırdığını tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Ojedokun (2008: 204) banka çalışanları üzerinde yaptığı 
çalışmasında, iş güvencesizliği algısı yüksek olan çalışanların daha çok işten ayrılma niyetinde olduklarını 
tespit emiştir. Zeytinoğlu ve diğerleri (2012: 2809) ise hizmet sektöründe çalışanlar üzerinde yaptıkları 
çalışmalarında iş güvencesi ile işte kalma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu, çalışanların iş 
güvenceleri yükseldiğinde işte kalma niyetlerinin de arttığını tespit etmişlerdir.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli  

Araştırmanın amacı doğrultusunda iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi, yaş, 
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışılan departman, aylık gelir, çalışma şekli, çalışılan pozisyon, 
çalışma saati ve işletmede bulunma süresi değişkenlerinin tamamının işten ayrılma niyetini anlamlı bir 
biçimde yordayıp yordamadığını test etmek için bir model önerilmiştir. Modelde bağımlı değişken işten 
ayrılma niyeti, bağımsız değişkenler ise iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi, yaş, 
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışılan departman, aylık gelir, çalışma şekli, çalışılan pozisyon, 
çalışma saati ve işletmede bulunma süresi olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında ortaya konulan ana 
hipotezimiz şu şekildedir: 
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H1: İş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, 
çalışılan departman, aylık gelir, çalışma şekli, çalışılan pozisyon, çalışma saati ve işletmede bulunma süresi 
değişkenlerinin tamamı işten ayrılma niyetini anlamlı bir biçimde yordamaktadır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Öngörülen ilişkilerin incelendiği araştırma kapsamını, Antalya ilinin Kundu beldesindeki işletme belgeli beş 
yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Turist akışı yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı, iş 
gücü devri yüksek olduğu ve buna bağlı olarak kış aylarında çok sayıda çalışan işsiz kaldığı için araştırmanın 
evreni Antalya olarak seçilmiştir. Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında ise Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004: 
50)’ün önerdiği örneklem tablosundan yararlanılmıştır. Söz konusu tabloda, 0,05 anlamlılık düzeyi ve ±0,05 
hata oranında, evren hacminin 100 milyon olması halinde dahi örneklem büyüklüğünün 384 olması gerektiği 
belirtilmiştir. Örneklem hacmi olarak 384’e yakın bir rakama ulaşmak örneklem büyüklüğü için yeterlidir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama yöntemi olarak çalışmada altı bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketlerin 
doldurulması için 2015 yılı yaz sezonunda Antalya ilinin Kundu beldesindeki 25 otel işletmesinin çoğu ziyaret 
edilmiştir. Ancak 14 otel işletmesi anketleri doldurmayı kabul etmiştir. Çalışmamızda anket uygulaması 
yaptığımız otel işletmelerinin ve bu işletmelerde anketleri dolduran çalışanların bilgileri gizli tutulmuştur. 
Anket doldurmayı onaylayan 14 otel işletmesine toplam 650 anket dağıtılmış, 526 kişiden geri dönüş 
alınmıştır. Toplanılan anketlerden 49 adedi yanlış veya eksik doldurulması sebebiyle iptal edilmiştir. Geçerli 
toplam anket sayısı 477 adettir. Anket formunun ilk bölümünde çalışanların demografik özelliklerini tespit 
etmek amacıyla cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, çalışılan departman, aylık gelir, çalışma şekli, 
pozisyon, çalışma saati ve mevcut tesisteki çalışma süresi olmak üzere toplam 10 maddeden oluşmaktadır. 
Anket formunun ikinci bölümünde Probst (1998)’un tasarladığı 6 maddelik iş güvencesi memnuniyeti ölçeği, 
anket formunun üçüncü bölümünde Mowday, Steers ve Porter (1979)’un tasarladığı 15 maddelik örgütsel 
bağlılık ölçeğinin Huselid ve Day’ın (1991) hazırladığı 9 maddelik kısa sürümü, anket formunun dördüncü 
bölümünde House ve Rizzo (1972)’un tasarladığı 7 maddelik iş stresi ölçeği, anket formunun beşinci 
bölümünde Cammann ve diğerleri (1983)’ün tasarladığı işten ayrılma niyeti ölçeği, anket formunun altıncı 
bölümünde Brayfield ve Rothe (1951)’in tasarladığı 5 maddelik iş doyumu ölçeğin, Türkçe’ye çevrilmiş (Bilgin, 
1995) hali kullanılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçekler güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve iş güvencesi memnuniyeti 
ölçeğinin alfa değeri 0,92, örgütsel bağlılık ölçeğinin alfa değeri 0,87, iş doyumu ölçeğinin alfa değeri 0,88, iş 
stresi ölçeğinin alfa değeri 0,94 ve son olarak işten ayrılma niyeti ölçeğinin alfa değeri 0,89 olarak tespit 
edilmiştir. Genel olarak tüm ölçeklere ilişkin alfa değeri sonuçları incelendiğinde tamamının 0,80’in üstünde 
olması sebebiyle ölçeklerin güvenilir olduğu yorumunu yapmak mümkündür. Ana hipotezin sınanması 
aşamasında, iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi, cinsiyet, medeni durum, yaş, 
eğitim durumu, çalışılan pozisyon, işletmede bulunma süresi, günlük ortalama çalışma saati, çalışma şekli, 
çalışılan departman ve aylık ortalama gelir değerlerinin işten ayrılma niyetini ne derece yordadığını 
belirlemek amacı ile ikili (binary) lojistik regresyon analizi adımsal (stepwise) yöntem kullanarak 
uygulanmıştır. 

4. Araştırmanın Bulguları  

4.1.  Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan örneklem grubunun sosyo-demografik özellikleri aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

 
Değişkenler 

 
Seçenekler 

 
Frekans 

 
Yüzde 

1.Cinsiyetiniz Kadın 
Erkek 
Genel Toplam 

188 
289 
477 

39,4 
60,6 

100,0 
2.Medeni durumunuz Evli 

Bekâr 
Boşanmış 
Genel Toplam 

151 
306 
20 

477 

31,7 
64,2 
4,2 

100,0 
3.Yaşınız 20-30 

31-40 
41-60 
Genel Toplam 

281 
127 
69 

477 

58,9 
26,6 
14,5 

100,0 
4.Eğitim durumunuz İlköğretim 

Ortaöğretim 
Üniversite 
Genel Toplam 

41 
181 
255 
477 

8,6 
37,9 
53,5 

100,0 
5.Departmanınız Rezervasyon 

Önbüro –Resep. 
Muhasebe 
Yönetim 
Kat Hizmetleri 
Yiy. İçe. - Mutfak 
Güvenlik 
Bilgi İşlem 
Sat. ve Pazarlama 
Teknik Servis 
İnsan Kaynakları 
Genel Toplam 

58 
78 
34 
35 
58 

101 
16 
34 
20 
16 
27 

477 

12,2 
16,4 
7,1 
7,3 

12,2 
21,2 
3,4 
7,1 
4,2 
3,4 
5,7 

100,0 
6.Çalışma süreniz 1 yıldan az 

1–5 yıl 
6–15yıl 
Genel Toplam 

158 
251 
68 

477 

33,1 
52,6 
14,3 

100,0 
7.Pozisyonunuz Çalışan 

Yönetici 
Genel Toplam 

442 
35 

477 

92,7 
7,3 

100,0 
8.Çalışma saatleriniz 8 saatten az 

8–11 saat 
12 saat ve üzeri 
Genel Toplam 

8 
400 
69 

477 

1,7 
83,9 
14,5 

100,0 
9.Çalışma şekliniz Geçici 

Devamlı 
Genel Toplam 

160 
317 
477 

33,5 
66,5 

100,0 
10.Aylık geliriniz 501-1000 TL 

1001-1500 TL 
1501-2000 TL 
2001-3500TLGenel Toplam 

131 
183 
125 
38 

477 

27,5 
38,4 
26,2 
8,0 

100,0 
 
Araştırmaya katılanların; %61’i (289 kişi) erkek, %39’u (188 kişi) kadındır. Araştırmaya katılanların; %64’ü 
(306 kişi) bekâr, %32’si (151 kişi) evli, %4’ü (20 kişi) boşanmıştır. Araştırmaya katılanların; %59’u (281 kişi) 20-
30 yaş, %27’si (127 kişi) 31-40 yaş, %15’i (69 kişi) 41-60 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılanların; %9’u (41 
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kişi) ilköğretim, %38’i (181 kişi) orta öğretim, %54’ü (255 kişi) üniversite mezunudur. Araştırmaya katılanların; 
%12’si (58 kişi) rezervasyon bölümünde, %16’sı (78 kişi) Önbüro-Resepsiyon bölümünde, %7’si (34 kişi) 
muhasebe bölümünde, %7’si (35 kişi) yönetim bölümünde, %12’si (58 kişi) kat hizmetleri bölümünde, 
%21’i(101 kişi) yiyecek içecek-mutfak bölümünde, %3’ü (16 kişi) güvenlik bölümünde, %7’si (34 kişi) bilgi 
işlem bölümünde, %4’ü (20 kişi) satış-pazarlama bölümünde, %3’ü (16 kişi) teknik servis bölümünde, %6’sı 
(27 kişi) insan kaynakları bölümünde istihdam edilmektedir. Araştırmaya katılanların; %33’ü (158 kişi) 1 
yıldan az, %53’ü (251 kişi) 1-5 yıl, %13’ü (64 kişi) 6-10 yıl, %1’i (4 kişi) 11-15 yıl süreyle bulundukları işletmede 
çalışmaktadır. Araştırmaya katılanların; %93’ü (442 kişi) çalışan, %7’si (35 kişi) ise yönetici pozisyonunda 
görev yapmaktadır. Araştırmaya katılanların; %2’si (8 kişi) 8 saatten az, %84’ü (400 kişi) 8-11 saat, %14’ü (69 
kişi) 12 saat ve üzeri süre ile çalışmaktadır. Araştırmaya katılanların; %33,5’i (160 kişi) geçici, %66,5’i (317 kişi) 
devamlı olarak istihdam edilmektedir. Araştırmaya katılanların; %28’i (131 kişi) 501-1000 TL, %38’i (183 kişi) 
1001-1500 TL, %26’sı (125 kişi) 1501-2000 TL, %8’si (38 kişi) 2001-3500 TL karşılığında çalışmaktadır. 
 
4.2. İş Güvencesi Memnuniyeti ve Çeşitli Değişkenlerin İşten Ayrılma Niyetine Etkilerinin 
Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi 
İş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi, cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, 
çalışılan pozisyon, işletmede bulunma süresi, günlük ortalama çalışma saati, çalışma şekli, çalışılan departman 
ve aylık ortalama gelir değerlerinin işten ayrılma niyetini ne derece yordadığını belirlemek amacı ile ikili 
(binary) lojistik regresyon analizi adımsal (stepwise) yöntem kullanarak uygulanmış ve ana hipotezimiz 
sınanmıştır. Lojistik regresyon analizi, sınıflama ve atama uygulaması yapmak için gerekli bir regresyon 
tekniğidir. Normal dağılım veya süreklilik varsayımları gibi herhangi bir önşart aranmaz (Özdamar, 2002: 
475). Öncelikle Lojistik Regresyon analizi yöntemini kullanmak için iki sonuçlu bir sınıflayıcı değişken olması 
gerekmektedir (Kalaycı, 2005: 274). Bu sebeple ilk olarak bağımlı değişken olan işten ayrılma niyeti iki sonuçlu 
hale getirilmiştir. Uygulanan ölçek 5’li likert tipinde olup yorumlamada aşağıdaki aralıklar kullanılmıştır 
(Dede ve Yaman, 2008: 23): 
 

Tablo 2. Yorumlamada Kullanılan Aralıklar 
Puan Görüş 
1,00 - 1,80 Kesinlikle Katılmıyorum 
1,81 - 2,60 Katılmıyorum 
2,61 - 3,40 Kararsızım 
3,41 - 4,20 Katılıyorum 
4,21 - 5,00 Kesinlikle Katılıyorum 

Ölçekteki puanlar, 1,00 ile 5,00 arasındadır. Buradan hareketle puanlar 5,00’e yakınlaştıkça çalışanların işten 
ayrılma niyetlerinin yüksek, 5,00’den uzaklaşıp 1,00’e yakınlaştıkça ise düşük olduğu varsayılmıştır. 1,00-2,60 
aralığı için “0”, 3,41-5,00 aralığı için ise “1” değeri verilmiştir. 2,61- 3,40 aralığı ise kararsızlardan oluştuğu için 
analiz dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak analize işten ayrılma niyetinde olan 118 kişi ve işten ayrılma niyetinde 
olmayan 221 kişi ile devam edilmiştir. 2,61-3,40 aralığında kalan toplam 138 kişi ise analiz dışı bırakılarak ikili 
(binary) lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Bağımlı değişken olan işten ayrılma niyeti ölçülürken adımsal 
(stepwise) yöntem kullanılmıştır. Seçtiğimiz bu yöntem çok değişkenli bir yöntem olduğu için bir sonraki 
adımda hangi değişkenin modele alınacağı belirlenmektedir. Lojistik regresyon analizindeki seçme işi 
regresyon ve diskriminant analizindeki gibidir. İstatistiki açıdan, hiçbir algoritma en iyi modeli elde etmeyi 
garantilemez. Bu aşamada yapılması gereken modellerin denenerek içlerinden teoriye uygun olma 
durumuna, yorumlanabilmesine ve anlamlı olmasına bakılarak en akla uygun olanı seçmektir (Kalaycı, 2005: 
287-288). 

İşten ayrılma niyeti bağımlı değişkenini etkileyebileceği düşünülen değişkenlerin belirlenebilmesi için 
öncelikle tüm değişkenler analize dâhil edilmiş, yapılan analiz sonucunda işten ayrılma niyeti değişkeni 
üzerinde anlamlı bir etki oluşturmayan değişkenlerin olduğu saptanmıştır. Bu sebeple bağımlı değişken işten 
ayrılma niyeti üzerinde anlamlı etki yaratmayan bağımsız değişkenler analiz dışı bırakılmış ve lojistik 
regresyon analizi aşağıda belirtilen değişkenlerle tekrar yapılmıştır. 
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Bu sonuçlar ışığında ana hipotezimiz reddedilmiştir. Araştırma kapsamındaki bağımsız değişkenlerin tamamının değil 
belirli bir kısmının işten ayrılma niyetini anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Aşağıda belirtilen bağımsız 
değişkenler (örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş güvencesi memnuniyeti, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, 
çalışılan pozisyon, aylık ortalama gelir) lojistik regresyon modeline dâhil edilmiştir. 

Bağımlı Değişken: 
İşten Ayrılma Niyeti: Çalışanların işten ayrılma eğilimleri 
(işten ayrılma niyetinde değil: 0, işten ayrılma niyetinde: 1) 
 
Bağımsız Değişkenler: 
Kovaryateler: 
Örgütsel Bağlılık, 
İş Doyumu, 
İş Güvencesi Memnuniyeti. 
 
Nitel Değişkenler: 
Cinsiyet, 
Medeni Durum, 
Eğitim Durumu, 
Çalışılan Pozisyon, 
Aylık Ortalama Gelir. 
 
Olasılık denklemine katkı yaratan değişkenler, bağımlı değişken olan işten ayrılma niyetine etki edenler 
şeklinde tespit edilmiştir. Bu doğrultuda lojistik regresyon modelini aşağıdaki şekilde formüle etmek 
mümkündür: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 �
𝑃𝑃(𝑌𝑌)

1 − 𝑃𝑃(𝑌𝑌)�
= 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑆𝑆1 + 𝛽𝛽3𝑆𝑆3 + ⋯ + 𝛽𝛽7𝑆𝑆7 + 𝛽𝛽8𝑆𝑆8 + 𝑢𝑢𝑖𝑖(2) 

Formüldeki oran, işten ayrılma niyeti olma olasılığının, işten ayrılma niyeti olmama olasılığına oranını belirten 
olasılık oranını anlatmaktadır. Formüldeki Yi’nin “1” olarak elde edilmesi durumunda çalışanın işten ayrılma 
niyetinde olduğu, “0” olarak elde edilmesi durumunda ise çalışanın işten ayrılma niyetinde olmadığı tespit 
edilecektir (Girginer ve Cankuş, 2008: 190). 

Tablo 3. Model Katsayılarının Anlamlılığı 
 Ki-Kare Serbestlik Derecesi Anlamlılık Düzeyi 

Step 8 Step 7,147 2 0,028 

Block 237,472 12 0,000 

Model 237,472 12 0,000 

Modelin anlamlılık düzeyinin p=0,000<0,05 olması ki-kare değerinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle H0 hipotezi reddedilir. Sabit olan terim haricindeki lojit katsayıları sıfıra denk değildir. Bu sonuç 
model katsayılarının anlamlı (önemli) olduğunu, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken olan işten ayrılma 
niyetinin tahminine katkı sağladığını göstermektedir. 

Tablo 4. Değişkenler Arasındaki İlişkinin Derecesi 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

8 200,687 0,504 0,694 

Oluşturduğumuz modeldeki bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi Cox-
Snell’e göre %50 ve Nagelkerke’ye göre %69 olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 5. Modelin Uyum İyiliği 

Step Ki-Kare Serbestlik Derecesi Anlamlılık Düzeyi 

8 8,309 8 0,404 
    
Elde edilen modelin geçerliliğini sınamak için Hosmer-Lemeshow testi kullanılmıştır. 
H0: Tahmin denklemi anlamlıdır. 
H1: Tahmin denklemi anlamlı değildir. 

Yapılan test sonucunda Ki-kare değeri 8,309 olarak bulunmuştur. Anlamlılık düzeyi p=0,404>0,05 olarak tespit 
edilmiş ve modelin uygun olduğuna ilişkin H0 hipotezi kabul edilmiştir. Oluşturduğumuz modelin 
sınıflandırma başarısını anlatan tablo aşağıdaki gibidir. 

Tablo 6. Lojistik Regresyon Modelinin Sınıflandırma Başarısı (Kesim Değeri 0,50) 

Gözlem 

Tahmin 
İşten Ayrılma Niyeti Doğruluk Yüzdesi 

(%) Niyetinde 
Değil 

Niyetinde 

Step 8 
İşten Ayrılma 

Niyeti 
Niyetinde Değil 204 17 92,3 

Niyetinde 25 93 78,8 
Ayrıntılı Yüzde   87,6 

Lojistik regresyon analizinde uyum iyiliği kıstasları için kullanılan bir diğer kıstas türü de sınıflandırma 
tablosudur. Çalışanların işten ayrılma niyetlerinin ölçülmesi amacıyla oluşturulan lojistik modelinin 
sınıflandırma başarısını gösteren Tablo 6 lojistik regresyon modelinin 8. etabında gözlemlerin doğru 
sınıflandırma oranının %87,6 olduğunu göstermektedir. Bu sonuç bize toplam 339 deneğin %87,6’sını doğru 
tahmin ettiğini, modelin uyum iyiliğinin başarılı olduğunu ve modelinin iyi bir öngörü yüzdesi olduğunu 
ifade etmektedir. Bu analiz sonucunda işten ayrılma niyetinde olan 25 kişi hatalı bir sınıflamaya tabi tutulup 
bir başka gruba atanırken, işten ayrılma niyetinde olmayan 17 kişi ise işten ayrılma niyetinde olan kişilerin 
grubuna atanarak hatalı sınıflandırılmıştır. Bir diğer anlatımla, işten ayrılma niyetinde olmayanların %92,3’ü 
ve işten ayrılma niyetinde olanların %78,8’i doğru olarak tahmin edilmiştir. 

İşten ayrılma niyetine etkili olduğu düşünülen faktörler analiz edilmiş; analizin birinci adımında medeni 
durum, ikinci adımında örgütsel bağlılık, üçüncü adımında aylık gelir, dördüncü adımında cinsiyet, beşinci 
adımda iş güvencesi memnuniyeti, altıncı adımda iş doyumu, yedinci adımda çalışılan pozisyon ve son olarak 
sekizinci adımda ise eğitim durumu değişkeni analize dâhil edilmiştir. İş stresi, yaş, çalışılan departman, 
çalışma saati, işyerinde bulunma süresi ve çalışma şekli değişkenleri ise analiz dışında kalmıştır. Analize dâhil 
olabilen değişkenler arasında; iş güvencesi memnuniyeti (p=0,000<0,05), örgütsel bağlılık (p=0,000<0,05), iş 
doyumu (p=0,007<0,05), evli çalışanlar (p=0,004<0,05), bekar çalışanlar (p=0,014<0,05), ilköğretim mezunu 
çalışanlar (p=0,009<0,05), kadın çalışanlar (p=0,000<0,05), çalışan pozisyonunda çalışanlar (p=0,004<0,05), 0-
500 TL arası aylık geliri olanlar (p=0,000<0,05) ve 501-1000 TL arası aylık geliri olanlar (p=0,000<0,05)  
faktörlerinin önemli olduğu saptanırken; eğitim durumunun ikinci kategorisi olan ortaöğretim mezunu 
çalışanlar (p=0,275>0,05) ve aylık gelirin üçüncü kategorisi olan 1001-1500 TL arası aylık geliri olanlar 
(p=0,064>0,05) faktörlerinin önemli olmadığı saptanmıştır. β parametreleri ve bu parametreler ile ilgili Wald 
istatistikleri, serbestlik dereceleri, anlamlılık düzeyleri ve Exp(β) (ODDS) değerleri Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. Lojistik Regresyon Modelindeki Değişkenler 

Değişkenler Β Std. 
Hata 

Wald Serbestlik 
Derecesi 

Anlamlılık 
Düzeyi 

Exp(βp) 

Evli Çalışanlar -2,739 0,952 8,279 1 0,004 0,065 
Bekar Çalışanlar 2,211 0,901 6,027 1 0,014 9,126 
İş Güven. Memnuniyeti -1,311 0,318 17,024 1 0,000 3,709 
Örgütsel Bağlılık -4,468 0,680 43,166 1 0,000 0,011 
İş Doyumu -0,627 0,234 7,200 1 0,007 0,534 
İlköğretim Mez. Çalışanlar -2,281 0,873 6,822 1 0,009 0,102 
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Ortaöğretim Mez. Çalışanlar -0,588 0,539 1,191 1 0,275 0,555 
Kadın Çalışanlar 2,572 0,543 22,399 1 0,000 13,087 
Çalışan Poz. Çalışanlar 2,917 1,003 8,465 1 0,004 18,481 
0-500TL Ara. Gel. Olanlar -4,784 1,040 21,157 1 0,000 0,008 
501-1000TL Ara. Gel. Olanlar -5,308 1,071 24,561 1 0,000 0,005 
1001-1500TL Ara. Gel. Olanlar -1,783 0,963 3,428 1 0,064 0,168 
Sabit 13,745 2,369 33,655 1 0,000 93002.78 

Tablo 7’de, çalışanların işten ayrılma niyetlerinde etkili olan bağımsız değişkenlere ilişkin sonuçlar 
gösterilmiştir. ODDS oranları tabloda exp(βp) değerleri ile belirtilmiştir. ODDS oranı, gözlenen iki olayın 
gözlenme olasılıklarından birinin diğerine oranla kaç kat daha çok veya kaç kat daha az şekilde meydana 
geleceğini anlatmaktadır. Yapılacak analiz sonucunda β katsayıları bağımsız değişkenler için hem negatif hem 
de pozitif elde edilebilir. ODDS oranı negatif ilişki çıkması durumunda azalma yönünde, pozitif ilişki olması 
durumunda artma yönünde yorumlanacaktır (Girginer ve Cankuş, 2008: 190). Tablo 7’deki Exp(B) değerlerine 
göre işten ayrılma niyetini en fazla yordayan değişkenlerin başında çalışan pozisyonunda çalışanlar 
(Exp(B)=18,481), kadın çalışanlar (Exp(B)= 13,087) ve bekâr çalışanlar (Exp(B)= 9,126) olduğu görülmüştür. 
Exp(B) değerine göre, ele alınan yeni bir çalışanın (İş Güv. Mem.) değişkeni bakımından işten ayrılma 
niyetinde olma olasılığı niyetinde olmama olasılığına göre 3,709 kat daha az; (Örgütsel Bağlılık) değişkeni 
bakımından 0,011 kat daha az; (İş Doyumu) değişkeni bakımından 0,534 kat daha az; (Kadın Çalışanlar) 
değişkeni bakımından 13,087 kat daha fazla; (Evli Çalışanlar) değişkeni bakımından 0,065 kat daha az; (Bekâr 
Çalışanlar) değişkeni bakımından 9,126 kat daha fazla; (İlköğretim Mezunu Çalışanlar) değişkeni bakımından 
0,102 kat daha az, (Çalışan Poz. Çalışanlar) değişkeni bakımından 18,481 kat daha fazla, (0-500 TL Aralığında 
Geliri Olanlar) değişkeni bakımından 0,008 kat daha az ve son olarak (501-1000 TL Aralığında Geliri Olanlar) 
değişkeni bakımından 0,005 kat daha azdır. Başka bir ifadeyle kadın, bekâr ve çalışan pozisyonunda 
çalışanların işten ayrılma niyetleri daha yüksek iken; örgütüne bağlı, iş güvencesinden memnun, iş doyumu 
olan, evli, ilköğretim mezunu ve 0-1000 TL arası geliri olan çalışanların ise işten ayrılma niyetleri düşüktür.  

Bu sonuçlar ışığında kadın, çalışan pozisyonunda çalışan ve bekâr çalışanların işten ayrılma niyetlerinin 
yüksek çıkmasını; daha az sorumluluk sahibi olmaları, toplumda birçok rol üstlenmeleri (annelik, ev işleri 
gibi) ve bu sebeple toplumdan daha az baskı görmeleri ile açıklayabiliriz. Ayrıca işletmede üst düzey bir 
sorumluluğu olmayan kişilerin işlerinden vazgeçmeleri bir yöneticiye göre daha kolaydır. Zaten daha standart 
bir iş yaptığını düşünen çalışanlar bu fırsatı birçok yerde yakalayabileceklerini düşündükleri için işlerinden 
daha kolay ayrılabilmektedirler. Ancak iş güvencesinden memnun, örgütüne bağlı ve yaptığı işten doyum 
alan bir çalışan işinden kolay kolay vazgeçmek istemeyecektir. Bu beklenen bir sonuçtur. Yine evli ve 
sorumlulukları bekâr bir bireye göre çok daha fazla olan, eğitim seviyesinin yüksek olmadığını ve böyle bir 
işi kolay kolay bulamayacağını düşünen, asgari ücret civarında bir aylık gelire sahip olsa da bu şansı her yerde 
yakalayamayacağını düşünen çalışanların da işlerinden ayrılma niyetleri düşük çıkmıştır (Alkaya, 2015: 98-
99). 

5. Sonuç ve Tartışma 

Dünya çapında yaşanan ekonomik krizler çok sayıda çalışanın işsiz kalmasına sebep olurken, çok sayıda 
çalışanında iş güvencesi memnuniyetlerini düşürmektedir. Bu durum özellikle çalışanların örgütlerine 
katkıları ve olumlu tutum ve davranışlar sergilemesinde iş güvencesi konusunu dikkate değer hale 
getirmektedir. Herhangi bir nedenle çalışanları işten çıkarmak ve onların yerine kapıda bekleyen işsizler 
ordusundan bir çalışanı işe almak hem işveren açısından hem de çalışanlar açısından son derece olumsuz 
sonuçlar yaratmakta, çalışanların işletmeye karşı olan güvensizlik duygularını artırmaktadır. Özellikle turizm 
gibi kırılgan bir sektörde istihdam edilen çalışanların son yıllardaki en büyük kaygılarından biri de işsiz 
kalmalarıdır. Turizmdeki mevsimsellik sorunu sebebiyle her sezon sonunda işten çıkarılma kaygısı yaşayan 
çalışanlar için iş güvencesi konusu bu yüzden son derece önemlidir. Artık yeni bir işe başlayan çalışan 
maaşından çok sezon sonunda işinden çıkarılıp çıkarılmadığı ile daha çok ilgilenmektedir. Örgüt çalışana 
başta iyi imkânlar sunacağını vaat etse dahi bir süre sonra işten çıkarılacağını bilen ya da öngören çalışan o 
işyerinde mutlu olamayacak, örgütü benimseyemeyecek ve stres yaşayacaktır. Tüm bu olumsuzluklar 
çalışana zarar verirken, işletmeler açısından da durum aynıdır (Alkaya, 2015: 121-122). 
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Araştırma kapsamında iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi ve işten ayrılma niyeti 
değişkenlerinin birbirleri ile olan ilişkileri ve iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi 
değişkenlerinin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etki yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Araştırma 
kapsamında iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu, iş stresi ve demografik değişkenlerin 
değerlerinin işten ayrılma niyetini ne derece yordadığını belirlemek amacıyla oluşturulan ana hipotezimiz 
lojistik regresyon analizi ile sınanmıştır. Araştırma kapsamındaki bağımsız değişkenlerin tamamının değil 
belirli bir kısmının işten ayrılma niyetini anlamlı bir biçimde yordadığı görülmüştür. Bu sebeple ana 
hipotezimiz reddedilmiştir. İşten ayrılma niyeti bağımlı değişkenini etkileyebileceği düşünülen değişkenlerin 
belirlenebilmesi için öncelikle tüm değişkenler analize dâhil edilmiş, yapılan analiz sonucunda işten ayrılma 
niyetine anlamlı bir etkiye yaratmayanlar analiz dışı bırakılmış ve lojistik regresyon analizi bağımsız 
değişkenler; iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık, iş doyumu (kovaryateler), cinsiyet, medeni durum, 
eğitim durumu, çalışılan pozisyon ve aylık ortalama gelir (nitel değişkenler) değişkenleri ile tekrar yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda model katsayılarının anlamlı olduğu ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenin 
tahminine katkı sağladığı görülmüş; Hosmer Lemeshow testi sonucunda Ki-Kare değeri, 8,309 olarak, 
anlamlılık düzeyi de p=0,404>0,05 olarak elde edilmiş ve modelin uygun olduğu belirlenmiştir. Lojistik 
regresyon modelinin sınıflandırma başarısına bakıldığında toplam 339 deneğin %87,6’sının doğru tahmin 
edildiği görülmektedir. Modeldeki bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi ise 
Cox-Snell’e göre %50 ve Nagelkerke’ye göre %69 olarak tespit edilmiştir. Exp(B) değerlerine göre işten ayrılma 
niyetini en fazla yordayan değişkenlerin başında çalışan pozisyonunda çalışanlar (Exp(B)=18,481), kadın 
çalışanlar (Exp(B)= 13,087) ve bekâr çalışanlar (Exp(B)= 9,126) yer almaktadır. Exp(B) değerlerine göre; kadın, 
bekâr ve çalışan pozisyonunda çalışanların işten ayrılma niyetleri daha yüksek iken; örgütüne bağlı, iş 
güvencesinden memnun, iş doyumu olan, evli, ilköğretim mezunu ve 0-1000 TL arası geliri olan çalışanların 
ise işten ayrılma niyetleri düşüktür.  

Bu sonuçlar ışığında kadın, çalışan pozisyonunda çalışan ve bekâr çalışanların işten ayrılma niyetlerinin 
yüksek çıkmasını; daha az sorumluluk sahibi olmaları, toplumda birçok rol üstlenmeleri (annelik, ev işleri 
gibi) ve bu sebeple toplumdan daha az baskı görmeleri ile yorumlayabiliriz. Ayrıca işletmede üst düzey bir 
sorumluluğu olmayan kişilerin işlerinden vazgeçmeleri bir yöneticiye göre daha kolaydır. Zaten daha standart 
bir iş yaptığını düşünen çalışanlar bu fırsatı birçok yerde yakalayabileceklerini düşündükleri için işlerinden 
daha kolay ayrılabilirler. Ancak iş güvencesinden memnun, örgütüne bağlı ve yaptığı işten doyum alan bir 
çalışan işinden kolay kolay vazgeçmek istemeyecektir. Bu beklenen bir sonuçtur. Yine evli ve sorumlulukları 
bekâr bir bireye göre çok daha fazla olan, eğitim seviyesi yüksek olmayan ve böyle bir işi kolay kolay 
bulamayacağını düşünen, asgari ücret civarında bir aylık gelire sahip olsa da bu şansı her yerde 
bulamayacağını düşünen çalışanların da işlerinden ayrılma niyetleri düşük çıkmıştır (Alkaya, 2015: 124). 

İşten ayrılma niyeti ile cinsiyet arasındaki ilişkinin incelendiği bazı çalışmalarda, kadınların işten ayrılma 
eğilimin erkeklere kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Cotton ve Tuttle, 1986: 64). Belcher and Atchicos 
(1987: 438), yaptıkları çalışmada kadınların toplumda sahip oldukları roller (ev hanımlığı, çocuk bakımı gibi) 
sebebiyle erkeklere kıyasla daha çok işten ayrılmaya niyetli olduklarını ve bebek sahibi olduktan sonra işe geri 
dönmek istemediklerini tespit etmişlerdir (Aktaran: Demir vd., 2011: 479). Koçoğlu (2013: 14) yaptığı bir 
çalışmada, bekâr çalışanların işten ayrılma niyetlerinin evlilerden daha fazla olduğunu saptamıştır. Clark ve 
Harcout (2000) ise banka çalışanları üzerinde yaptıkları çalışmalarında eğitimli çalışanların eğitimsiz 
çalışanlara kıyasla istifa etmeye daha dönük olduklarını tespit etmişlerdir. Erbil (2013: 76) otel işletmelerinde 
çalışanlar üzerinde yaptığı tez çalışmasında, 500 TL’nin altında maaş alan çalışanların işten ayrılma 
niyetlerinin 1501-2000 TL ve 2001TL ve üzeri maaş alan çalışanlardan daha düşük olduğunu tespit etmiştir. 
Araştırmalar sonucunda, mavi yakalı çalışanların çalışma hayatında çok fazla alternatiflerinin olmaması 
sebebiyle özellikle kriz zamanlarında iş güvencesizliği algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Öz, 
2008: 159-160). Poyraz ve Kama (2008: 159), yaptıkları çalışmada iş güvencesi algısı ile işten ayrılma niyeti 
arasında negatif yönlü bir ilişki saptamıştır. İşcan ve Naktiyok (2004: 197), yaptıkları çalışmada evli iş 
görenlerin işten ayrılma niyetlerinin bekâr çalışanlara kıyasla daha düşük olduğunu ve yönetici pozisyonunda 
çalışan iş görenlerin işten ayrılma niyetlerinin düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Gül ve diğerleri (2008: 7), 
yaptıkları çalışmada iş doyumu ve örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve anlamlı 
bir ilişki saptamışlardır. Bu bilgiler ışığında elde ettiğimiz Lojistik Regresyon analizi bulgularının alanyazını 
da destekler nitelikte olduğu görülmektedir. İşten ayrılma niyeti ile cinsiyet arasındaki ilişkinin incelendiği 
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bazı çalışmalarda, kadınların işten ayrılma eğilimin erkeklere kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir 
(Cotton ve Tuttle, 1986: 64). Belcher and Atchicos (1987: 438), yaptıkları çalışmada kadınların toplumda sahip 
oldukları roller (ev hanımlığı, çocuk bakımı gibi) sebebiyle erkeklere kıyasla daha çok işten ayrılmaya niyetli 
olduklarını ve bebek sahibi olduktan sonra işe geri dönmek istemediklerini tespit etmişlerdir (Aktaran: Demir 
vd., 2011: 479). Koçoğlu (2013: 14) yaptığı bir çalışmada, bekâr çalışanların işten ayrılma niyetlerinin evlilerden 
daha fazla olduğunu saptamıştır. Clark ve Harcout (2000) ise banka çalışanları üzerinde yaptıkları 
çalışmalarında eğitimli çalışanların eğitimsiz çalışanlara kıyasla istifa etmeye daha dönük olduklarını tespit 
etmişlerdir. Erbil (2013: 76) otel işletmelerinde çalışanlar üzerinde yaptığı tez çalışmasında, 500 TL’nin altında 
maaş alan çalışanların işten ayrılma niyetlerinin 1501-2000 TL ve 2001TL ve üzeri maaş alan çalışanlardan 
daha düşük olduğunu tespit etmiştir. Araştırmalar sonucunda, mavi yakalı çalışanların çalışma hayatında çok 
fazla alternatiflerinin olmaması sebebiyle özellikle kriz zamanlarında iş güvencesizliği algılarının daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir (Öz, 2008: 159-160). Poyraz ve Kama (2008: 159), yaptıkları çalışmada iş güvencesi 
algısı ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü bir ilişki saptamıştır. İşcan ve Naktiyok (2004: 197), 
yaptıkları çalışmada evli iş görenlerin işten ayrılma niyetlerinin bekâr çalışanlara kıyasla daha düşük 
olduğunu ve yönetici pozisyonunda çalışan iş görenlerin işten ayrılma niyetlerinin düşük olduğunu tespit 
etmişlerdir. Gül ve diğerleri (2008: 7), yaptıkları çalışmada iş doyumu ve örgütsel bağlılık ile işten ayrılma 
niyeti arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptamışlardır. Bu bilgiler ışığında elde ettiğimiz Lojistik 
Regresyon analizi bulgularının alanyazını da destekler nitelikte olduğu görülmektedir. 

Araştırma sonucunda iş güvencesi memnuniyeti, örgütsel bağlılık ve iş doyumunun beklenenin aksine yüksek 
seviyede olduğu, iş stresi ve işten ayrılma niyetinin ise düşük seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ankete 
katılanların %67’sinin devamlı olarak istihdam edilmekte olması, %53’ünün 1 ile 5 yıl aralığında ve %14’ünün 
ise 6 yılı aşkın süredir aynı işletmede çalışıyor olması nedeniyle böyle bir sonuca ulaşıldığı düşünülmektedir. 
Global çapta büyük ekonomik sorunların yaşandığı, işsizliğin arttığı bir dönemde böylesine pozitif bir tablo 
sevindiricidir. Özellikle turizm gibi kırılgan ve mevsimsellik gibi bir soruna da sahip bir sektörde çalışanların 
çoğunun ortaya koyduğu bu umut verici tablo bölgedeki işletmelerin tamamının 5 yıldızlı olması ve 
profesyonel kişiler tarafından yönetiliyor olması ile de açıklanabilir. Ancak bu sonucu tüm turizm 
işletmelerine genellemek mümkün değildir. Araştırma sonuçları yalnızca araştırma kapsamındaki örgütlerle 
sınırlıdır (Alkaya, 2015: 125). 

Araştırma zaman ve maddi sebepler sebebiyle yalnızca belli bir bölgede ve tek bir sektör çalışanları üzerinde 
uygulanmıştır. Konu ile alakalı olarak yapılacak bundan sonraki çalışmalarda farklı sektörlerin 
karşılaştırılarak incelenmesi önerilebilir. Araştırma verileri anket yolu ile elde edilmiştir. Özellikle son yıllarda 
bireyler anket doldurma işlemini özensiz şekilde yapabilmektedirler. Bunlar göz önünde tutulduğunda 
araştırma sonuçlarının doğruluğu için gelecekte bu gibi çalışmalar yapılırken görüşme, gözlem vb. gibi nitel 
araştırma yöntemlerinin de tercih edilmesi önerilebilir. Kültürün çalışanların iş güvencesi algılamalarındaki 
rolü araştırılabilir. Konu ile alakalı olarak yapılacak bundan sonraki çalışmalarda farklı ülkelerdeki 
işletmelerin çalışanları üzerinde araştırma yapılabilir (Alkaya, 2015: 128-129). 
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çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerden oluşmaktadır. Verilerin toplanması için anket tekniği 
kullanılmış ve anketler Google Forms üzerinden oluşturulmuştur.  Kartopu örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Ankette kullanılan 5 ölçek; “Dürtüsel Kullanım”, “Kaçırma Korkusu”, “İçtepisel Satın 
Alma”, “İnternet Kaynaklı Yorgunluk” ve “Kaygı” dır. Araştırma verileri IBM SPSS 24 ve IBM AMOS 
27 istatistik paket programları ile analiz edilmiştir. Hipotezlerin test edilmesinde yapısal eşitlik 
modellemesi kullanılmıştır. Öncesinde, demografik değişkenlerin frekans analizi, verilerin normal 
dağılıma uygunluğu, keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri, güvenirlilik analizleri yapılmıştır. 
Bulgular -  Araştırma sonuçlarına göre, öncelikle değişkenlerin gözlem değerlerinin çarpıklık ve 
basıklık değerleri incelendiğinde -2 ve +2 arasında oldukları tespit edilmiş olup, normal dağıtım şartını 
sağladıkları görülmüştür. Yapılan keşfedici faktör analizi sonrasında internet kaynaklı yorgunluk 
değişkeninin bir sorusunun faktör yükü 0.50 altında olduğundan ve toplam açıklanan varyansı 
düşürdüğünden dolayı analizden çıkarılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör 
analizinin uyum iyiliği değerlerinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen yapısal eşitlik 
modellemesi sonucunda dört hipotez de kabul edilmiş olup sınanan tüm ilişkiler arasında anlamlı ve 
pozitif bir etkileşim olduğu saptanmıştır. Dürtüsel kullanım içtepisel satın almayı 0,479 oranında pozitif 
anlamlı olarak,  kaçırma korkusu içtepisel satın almayı 0,250 oranında pozitif anlamlı olarak, içtepisel 
satın alma internet kullanımı kaynaklı yorgunluğu 0,395 oranında pozitif anlamlı olarak, içtepisel satın 
alma kaygıyı 0,323 oranında pozitif anlamlı olarak etkilemektedir. 

Tartışma – Analizler sonucunda elde edilen verilerin büyük bir kısmının ilgili literatürü desteklediği 
gözlemlenmiştir. Bununla birlikte daha önce rastlanılmamış bu çalışmaya özgü bir takım bulgulara da 
ulaşılmıştır. Araştırmada yapılan analiz sonuçları doğrultusunda ise çeşitli öneriler geliştirilmiştir.  
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Purpose  – The aim of the research is to determine the effect of psychosocial welfare measures such as 
impulsive use of the internet, which is an indispensable element of life today, and the fear of missing 
out, on impulsive buying and its effect on fatigue and personal anxiety caused by internet use. 

Design/methodology/approach – The main mass of the research consists of consumers who live in any 
province of Turkey, are 18 years of age and older, and shop online. Survey technique was used to collect 
data and surveys were created via Google Forms. Snowball sampling method was used. 5 scales used 
in the survey; They are “Impulsive Use”, “Fear of Missing Out”, “Impulsive Buying”, “Internet-Induced 
Fatigue” and “Anxiety”. The research data were analyzed with IBM SPSS 24 and IBM AMOS 27 
statistical package programs. Structural equation modeling was used to test the hypotheses. Previously, 
frequency analysis of demographic variables, compatibility of data to normal distribution, exploratory 
and confirmatory factor analysis, reliability analysis were performed. 

Findings – According to the results of the research, when the observation values of the variables were 
examined, the skewness and kurtosis values of the variables were found to be between -2 and +2, and it 
was seen that they met the normal distribution condition. After the exploratory factor analysis, the factor 
loading of a question of the “Fatigue due to Internet” variable was less than 0.50 and the total explained 
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 variancewas low, this 1 question was removed and confirmatory factor analysis was performed. It was 
determined that the goodness of fit values of the confirmatory factor analysis were valid. As a result of 
the structural equation modeling, all four hypotheses were accepted and it was found that there was a 
significant and positive interaction between all tested relations. Impulsive use positively affects 
impulsive buying at a rate of 0.479, fear of missing out positively affects impulsive buying at a rate of 
0.250, impulsive buying positively affects fatigue due to internet with a positive rate of 0.395 and 
impulsive buying anxiety positively with a rate of 0.323. 

Discussion – It has been observed that most of the data obtained as a result of the analysis support the 
relevant literature. However, some findings specific to this study, which had not been investigated 
before, were also reached. Various suggestions have been developed in line with the analysis results of 
the research. 

1. GİRİŞ 

Bireyler her geçen gün internet ortamlarında daha fazla vakit geçirerek ihtiyaçlarını bu mecralar aracılığıyla 
gidermektedir. Bireyler kimi zaman internet üzerinden alışveriş yapmakta, kimi zamanlarda ise sosyal medya 
ortamlarının diğer kişilerle etkileşim kurma özelliğinde faydalanarak ihtiyaçlarını giderebilmektedir.  

Bireyler, sosyal ağ siteleri aracılığıyla paylaşılan içerikleri kaçırma korkusuyla devamlı olarak kontrol ihtiyacı 
hissedebilmekte; kaygı seviyelerini düşürdüğü ve olumsuz duygularını azalttığı düşüncesiyle ve ihtiyacı 
olmadığı halde online satın alma ihtiyacı hissedebilmekte; internet alışverişlerinden veya sosyal medya 
kullanımlarından kaygı duymalarına rağmen bu davranışlarına devam etme ihtiyacı duyabilmekte; tüm 
bunların sonucunda da internet kullanımı kaynaklı yorgunluk duyabilmektedir. Özellikle tüm bu boyutların 
hangi değişken etkileşiminin en fazla olduğunun tespit edilmesi çalışmanın önemine işaret etmektedir.  

Bu araştırma, online tüketici davranışlarına geniş bir açıdan yaklaşarak psikoloji ile birleştirmektedir. 
Araştırmanın amacı, günlük hayatımızın her alanında kullandığımız internetin dürtüsel kullanımı ve kaçırma 
korkusunun içtepisel satın almaya etkisi ve bunun da internet kullanımı kaynaklı yorgunluk ve kişisel kaygıya 
olan etkisini tespit etmektir. Araştırmanın önemi, hem literatürü belirli yönden desteklemesi hem de hiç 
ölçülmemiş ilişkilerin tespit edilmesi ve literatürdeki bu boşluğu dolduracak olmasıdır. 

Çalışma kapsamında, kontrol edilemeyen bir dürtüye yanıt olarak ortaya çıkan, elde etme arzusu, o hissi 
yaşamak için bir davranışta bulunmak olan (O'Guinn ve Faber,1989: 147) “Online Alışverişte Dürtüsel 
Kullanım”; başkalarının ödüllendirici deneyimler yaşıyor olabileceğine dair yaygın bir endişe olarak 
tanımlanan Przybylski vd., 2013: 1841) “Kaçırma Korkusu”; satın alım gerçekleştirilmeden önce belirli bir 
ürün, marka veya kategoriye ilişkin satın alma niyeti içermeyen anlık ve hızlı bir satın alma şeklinde 
tanımlanan (Beatty ve Ferrell, 1998: 170) “İçtepisel Satın Alma”; internet kullanıcılarının farklı çevrimiçi sosyal 
medya platformlarına katılımları ve etkileşimleri yoluyla çeşitli teknolojik, bilgilendirici ve iletişimsel aşırı 
yükler yaşadıktan sonra zihinsel yorgunluktan muzdarip olduğu bir durum olarak tanımlanan (Ravindran, 
vd., 2014) “İnternet Kaynaklı Yorgunluk” ve olası zor anlar veya tehditler konusunda endişe duyan, yaygın 
olarak endişeli bir zihin durumu olarak tanımlanan (Stein ve Sareen, 2015) “Kaygı” Arasındaki İlişkiler 
üzerine detaylı bir literatür taraması yapılmıştır.  

Yapılan araştırmayla birlikte daha önce literatürde araştırma sorunu haline getirilmemiş olan internet 
kullanımı kaynaklık yorgunluk ve kaygıyı bağımlı değişkenler olarak kurgulayarak içtepisel satın almanın 
bağımsız değişken olarak etkisi incelenmiştir. Bu eksiklikten yola çıkılarak literatürdeki boşluğun 
doldurulması amaçlanmıştır. Tüm bunlara ek olarak içtepisel satın alma değişkeni, dürtüsel kullanım ve 
kaçırma korkusunun bağımlı değişkeni olarak modellenmiştir. Tüm bu durumlar çalışmanın önemine işaret 
etmekle birlikte literatürdeki boşluğu da doldurabilecek niteliktedir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Dürtüsel Kullanım 

Gün geçtikçe artan internet kullanımı beraberinde birçok sonucu ortaya çıkarmıştır. Özellikle bireyler 
internette daha fazla zaman geçirmekte bu durum ise interneti sürekli kullanma ihtiyacını ortaya 
çıkarmaktadır. Bu durum ise artık bireyler üzerinde zorunlu internet kullanma davranışına neden 
olabilmektedir.  
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Özellikle kimi durumlarda insanlar bu davranışlarını sınırlandırmakta güçlük çekebilmektedir. Bu tür 
davranışlar normalliğin sınırlarının ötesine geçer ve kimi durumlarda tüketicinin onları akıl ve irade yoluyla 
kontrol etme yeteneğini de aşar (Hirschman, 1992:158).  Zorunlu tüketimi, kontrol edilemeyen bir dürtüye 
yanıt olarak ortaya çıkan, elde etme arzusu, o hissi yaşamak için bir davranışta bulunmak ve bireyin tekrar 
edecek şekilde bir davranış göstermesine neden olan faaliyet olarak tanımlanmaktadır (O'Guinn ve 
Faber,1989:147).  Bu davranış şeklini benimseyen bireyler devamlı olarak ilgili faaliyetlerine devam 
etmektedir. Dittmar ve Drury’e göre (2000: 114), bu kişiler maddi mallar edinmenin başarıya, kimliğe ve 
mutluluğa giden ana yol olduğuna inanarak daha güçlü maddi değerlere sahip olmaktadırlar. Daha çok 
dürtüyle satın almakta ve daha çok pişman olmaktadırlar. 

Ürün satın alma ile ilgili olarak bireyler kaygılarını ve olumsuz duygularını azalttığı düşüncesiyle hareket 
etmekte, ancak satın alma davranışı tamamlandıktan sonra, yenilenen değersizlik ile sonuçlanan suçluluk 
duygusunu deneyimlendiği bir kısır döngü oluşturmaktadır (Harnish & Bridges, 2015: 10). Kişilerde oluşan 
bu bağımlılık ve zorlayıcılık durumu kişilerin hayatlarını olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. İnternete 
bağımlı bir şekilde hayatlarını sürdüren bu kişiler davranışlarını ve satın alma dürtülerini kontrol etmede 
sorunlar yaşayabilmektedir. 

Sosyal ağ siteleri özellikle gençler için ilgili çekici bir konumdadır ancak kullanıcıların ilgili siteleri çok fazla 
kullanması durumunda olumsuz psikolojik sonuçlara maruz kalabilecekleri tespit edilmiştir. Sosyal medyayı 
aracılığıyla, gençler ait olma ihtiyaçlarını karşılayabilirler, ancak aynı zamanda ait olmadıklarını ve önemli 
paylaşılan deneyimleri kaçırdıklarını hissettiklerinde anksiyeteden muzdarip olma riski daha yüksektir 
(Oberst vd. ,2017:51-53). Bu doğrultuda ise tekrardan bir bağımlı olma ortaya çıkmakta ve zorlayıcı bir internet 
kullanımına neden olmaktadır. 

Bağımlı olmanın neden olduğu zorlayıcılıkla internette vakit geçiren, ürün satın alan ve sosyal ağ sitelerindeki 
içerikleri kaçıracaklarını düşünen kişiler vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu bu aktivitelere harcamaktadır. 
Dürtüsel kullanım davranışı, bireyin rutin işleri rasyonel olarak yönetemediği davranışsal tüketimleri kontrol 
etmedeki anormalliği ifade eder (Hirschman, 1992). Badgaiyan ve Verma (2015), durumsal faktörlerin etkisini 
değerlendirerek içtepisel satın alma üzerine yaptıkları çalışmada, dürtüsel kullanım ile içtepisel satın alma 
davranışı arasındaki ilişkiyi ölçmeye çalışmışlardır. Ayrıca, Brand, vd. (2016) yaptıkları çalışmadaki bulgular, 
düzensiz, kontrol edilemeyen İnternet kullanımının zihinsel ve fiziksel işlevleri ve kararları etkileyen olumsuz 
bilişsel durumlara yol açtığını göstermektedir. Bu çalışmalardan yola çıkılarak oluşturulan hipotez şu 
şekildedir:  

H1 : Dürtüsel Kullanım, İçtepisel Satın Alma davranışını istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. 

2.2. Kaçırma Korkusu 

İnsanlar fiziksel olarak birlikte olamadığında, sosyal medya ortamları, bireyler için sosyal sermayelerini 
bağlamanın ve sürdürmenin veya büyütmenin bir yolu olarak görülmektedir. İnsanların gözlemlemeyi veya 
katılmayı seçebilecekleri farklı iletişim biçimleri için bir platformdur (Hetz vd. 2015:262).  Bu platformlar 
aracılığıyla kişiler online olarak diğer kişilerle iletişim halinde kalabilmekte, online topluluklara 
katılabilmekte ve paylaşım yapma imkanına sahip olabilmektedirler. Tüm bu durumlar incelendiğinde sürekli 
olarak diğer kişi ve içeriklerle bağlantı halinde kalmak isteyen bireyler bu davranışlarını devamlı bir şekilde 
sürdürmeye başladıklarında içerikleri veya diğer kişilerin paylaştıklarını kaçıracakları korkusunu 
hissedebilmektedir. 

Sosyal ağlara bağımlı olma durumu ortaya çıktığında özellikle bireyler var olan gelişmelere, paylaşımlara ve 
merak ettiği birçok konuya karşı kaçırma korkusu düşüncesi geliştirerek sosyal medya bağımlılıklarını 
pekiştirebilmektedirler. Kaçırma korkusu, başkalarının ödüllendirici deneyimler yaşıyor olabileceğine dair 
yaygın bir endişe olarak tanımlanmakla birlikte FoMO (Kaçırma Korkusu-Fear of Missing Out), başkalarının 
yaptıklarına sürekli bağlı kalma arzusuyla karakterize edilmektedir (Przybylski vd., 2013: 1841).  

Yüksek FoMO seviyesinin sosyal medya yorgunluğunu tetiklemesi muhtemel olduğu düşünülmektedir. 
Araştırmanın sonucu olarak, FoMO'nun sosyal medya yorgunluğuna neden olduğunu ve bu ilişkinin zaman 
içinde tutarlı olduğu varsayılmaktadır (Dhir vd., 2018: 144). Sosyal medya ortamları bağlantı sağlamak için 
kullanılan araçlardır ve katılım vaadi sağlar (Ellison vd., 2007: 1143-1145). Sürekli bağlantı halinde olmak 
isteyen bireyler yaşadıkları kaçırma korkusu nedeniyle devamlı olarak bir kontrol ihtiyacı hissetmektedir. 
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Baker vd’ e göre (2016: 277), sosyal medya katılımındaki artış, döngüsel bir olumsuz sonuç döngüsüne neden 
olabilir. 

FoMO çalışmaları, yüksek düzeyde FoMO'nun olumsuz psikolojik ve fizyolojik sonuçları olduğunu açıkça 
ortaya koymuştur (Dhir vd., 2018: 144). Bu olumsuz durumlar ise anksiyete ve depresyon gibi birçok olumsuz 
sonuca neden olabilmektedir. Özellikle diğer kişilerin paylaştıklarını kaçırma korkusu ve var olan 
gelişmelerden haberdar olamama korkusu kişilerde ilişkili olduğu birçok durumu kaçıracağı endişesi 
yaratabilmektedir. Sorunlu sosyal ağ siteleri kullanımına ek olarak, bazı araştırmalar, artan SNS kullanım 
sıklığının depresyon ve anksiyete şiddeti ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Dempsey, 2019: 1). Yapılan 
çalışmalar, kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan kişilerin, başkalarıyla bağlantılı, ilgili ve samimi olmaya 
yönelik psikolojik taleplere kapılmalarının muhtemel olduğunu göstermektedir (Beyens, vd., 2016). Ayrıca 
nispeten yakın tarihli araştırmalar, farklı olumsuz psikolojik ve fizyolojik koşullarla bir şeyleri kaçırma 
korkusunu ilişkilendirmişlerdir (Riordan, vd., 2015). Örneğin, Aydın, vd., (2021), tüketicilerin içtepisel satın 
alma davranışının biyolojik ritim, dürtüsellik ve kaçırma korkusu ile ilişkisini inceledikleri çalışma, kompulsif 
tüketicilerin, önemli ölçüde daha yüksek düzeyde dürtüsellik, depresyon, kaygı ve fırsatı kaçırma korkusu 
olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalardan yola çıkılarak oluşturulan hipotez şu şekildedir: 

H2 : Kaçırma Korkusu, İçtepisel Satın Alma davranışını istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. 

2.3. İçtepisel Satın Alma 

İçtepisel satın alma; satın alım gerçekleştirilmeden önce belirli bir ürün, marka veya kategoriye ilişkin satın 
alma niyeti içermeyen anlık ve hızlı bir satın alma şeklinde açıklanmaktadır (Beatty ve Ferrell, 1998: 170). Yine 
başka bir tanımda içtepisel satın alma; daha önce bilinçli olarak tanımlanan bir sorun olmadan yapılan bir 
satın alma işlemi veya mağazaya girmeden önce oluşturulan bir satın alma niyeti şeklinde özetlenmiştir (Engel 
ve Blackwell, 1982’den aktaran Crawford ve Melewar, 2003: 87). Clover’ın (1950) içtepisel satın almayla ilgili 
ön araştırma çalışmasından on yıl sonra, Stern (1962) dört farklı içtepisel satın alma türünü tanımlamıştır. 
Bunlar: saflık, hatırlatma, öneri ve planlanmış içtepisel satın alma şeklindedir. 

(i) Saf içtepisel satın alma: Normal bir satın alma modelini bozan bir yenilikçi veya farlı satın alma şeklidir. 

(ii) Hatırlatma içtepisel satın alma: Bir müşteri bir ürünü gördüğünde veya bir reklamı ya da ürünle ilgili diğer 
bilgileri hatırladığında ve evdeki stokun azaldığını veya bittiğini hatırladığında ortaya çıkan satın alma 
şeklidir. 

(iii) Önerili içtepisel satın alma: Bir müşteri bir ürünü ilk kez gördüğünde ve ona olan ihtiyacı 
görselleştirdiğinde ortaya çıkar satın alma şeklidir. 

(iv) Planlanmış içtepisel satın alma: Alışveriş yapan kişi, özel fiyat teklifleri, kupon teklifleri ve benzerleri 
temelinde belirli satın alma kararları verdiğinde gerçekleşen satın alma şeklidir.  

Yapılan araştırmalar dürtü hissinin, tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde ve süresince çok güçlü ve 
gerçek bir etki olduğunu vurgulamaktadır (Hausman, 2000). İçtepisel satın alma herhangi bir pazarlama 
alanıyla sınırlı olmamasına rağmen özellikle gıda alışverişlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (Kollat ve 
Willett, 1967: 21). Rook (1987) yaptığı çalışmada içtepisel satın almanın özelliklerini şu şekilde 
tanımlamaktadır:  

• Üründen gelen karşı konulmaz bir güç hissi, 

• Ürünü hemen satın almak zorunda olma duygusu, 

• Satın alma işleminden kaynaklanan olumsuz sonuçların görmezden gelinmesi, 

• Heyecan duyguları, hatta coşku, 

• Kontrol ve hoşgörü arasındaki çatışma. 
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Hausman (2000), içtepisel satın almanın, ağırlıklı olarak Maslow'un "ihtiyaçlar hiyerarşisi" etrafında zayıf bir 
şekilde gruplanmış, daha lüks ihtiyaçlara uluşma arzusuyla güdülenmiş bir hedonik ihtiyaç olduğunu 
savunur. Bu hiyerarşide üst düzey ihtiyaçları karşılama çabaları, farklı dürtü satın alma davranışlarına yol 
açar. Bu durum, tüketicilerin eğlence, fantezi ve sosyal ya da duygusal tatmin gibi ekonomik olmayan 
nedenlerle satın almasına sebep olmaktadır. Önceki araştırmalar, içtepisel satın almanın kar maksimizasyonu 
varsayımlarını ihlal ettiği ve mantıksız olduğu sonucuna varmıştır. Denkleme hedonik bileşenler eklendikten 
sonra, içtepisel satın alma, yalnızca mal edinmenin bir aracı olmaktan çok değerli bir eğlence olarak 
görülebilir. İçtepisel satın alma yalnızca fiziki olarak mağazalara gidilerek yapılan alışverişlerde değil bununla 
birlikte internet üzerinden web siteleri aracılığıyla online yapılan alışverişlerde de görülmektedir. Yapılan bir 
çalışmada, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde fiziki olarak gidilip mağazalardan yapılan 
alışverişlere göre daha fazla içtepisel alışveriş olduğu tespit edilmiştir (Donthu ve Garcia, 1999: 56). Kazi, vd. 
(2019), ise sosyal medya ve internetin Pakistan'da içtepisel satın alma davranışı üzerindeki etkisi üzerine 
yaptıkları çalışmada ise, sosyal medyanın tüketicilerin içtepisel satın alma davranışları üzerinde olumlu ve 
önemli bir etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmalardan yola çıkılarak oluşturulan hipotez şu 
şekildedir: 

H3 : İçtepisel Satın Alma, internetin alışveriş amaçlı kullanımı kaynaklı yorgunluğu istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde etkilemektedir. 

2.4. İnternet Kaynaklı Yorgunluk 

İnternet ve sosyal medya günümüzde, eşler arasındaki, işletme ile tüketici ya da işletmeler arasındaki akla 
gelebilecek her türlü iletişimin doğasını değiştirmiştir. Nitekim her geçen gün internet kullanım oranları 
yükselmeye devam etmektedir. Yapılan çalışmalar internette geçirilen süre ve internette karşılaşılan içerik 
miktarının, internet kaynaklı yorgunluğu tetiklediğini göstermektedir (Bright, vd., 2015: 148). Önceki 
araştırmalar, internet kaynaklı yorgunluğu, internet kullanıcılarının farklı çevrimiçi sosyal medya 
platformlarına katılımları ve etkileşimleri yoluyla çeşitli teknolojik, bilgilendirici ve iletişimsel aşırı yükler 
yaşadıktan sonra zihinsel yorgunluktan muzdarip olduğu bir durum olarak tanımlamıştır (Ravindran, vd., 
2014). Giderek artan sayıda internet kullanıcısı, internet kaynaklı yorgunluk yaşadığı için internet 
kullanımlarını azaltma yoluna gitmektedir (Guest Post, 2017). Bu bilgi yoğunluğunun ve internet kaynaklı 
yorgunluğun ortaya çıkmasının en büyük nedenlerinden biri kişilerin gündemdeki gelişmeleri kaçırma 
korkusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gündemdeki konularla ilgili gelişmeleri kaçırma korkusu, bireylerde 
sosyal medyada geri kaldığı hissini tetikleyerek normalin üstünde bir internet kullanımına yol açmakta ve 
bunun sonucunda internet kaynaklı yorgunluk yaşama durumu daha olası hale gelebilmektedir (Dhir, vd. 
2018).  

Büyüyerek hastalık noktasına gelen internet kaynaklı yorgunluk, kişinin çevrimiçi etkinliğini yönetme 
becerisinin gerilemesine, internet kullanımının kullanıcının düşünceleri ve davranışları üzerindeki 
dayanılmaz hâkimiyetine ve birisi çevrimdışıyken büyük sinirlilik, huzursuzluk ve yalnızlık duygularına yol 
açabilmektedir (Meerkerk, vd. 2009). Psikologlar ve araştırmacılar, her geçen gün artan internet kaynaklı 
yorgunluğun olumsuz etkilerine dikkat çekmişler ve aşırı internet kullanımının fiziksel ve psikolojik sorunlara 
yol açabileceğini vurgulamışlardır (Odacı ve Çelik, 2013). İnterneti öz saygılarını artırmak ve diğer 
insanlardan olumlu tepkiler almak için kullanan insanların olumsuz çevrimiçi geri bildirim almak, öz 
saygılarına zarar verebilmekte ve psikolojik açıdan sağlık sorunlarının oluşması konusunda risk 
oluşturabilmektedir (Holfeld ve Sukhawathanakul, 2017). 

İnternet kaynaklı yorgunluk, farklı kaynaklardan meydana gelebilmektedir. Kişilerin diğer insanlarla olan 
etkileşimi, markalarla ve şirketlerle etkileşimi internet kaynaklı yorgunluğa sebep olabilmektedir (Bright, vd., 
2015: 150). Araştırmacılar, internet kaynaklı yorgunluğun hem tüketiciler hem de işletmeler için önemli 
olumsuz etkileri olduğunu belirtmektedirler (Oghuma vd., 2016). Tüketici düzeyinde, internet kaynaklı 
yorgunluk, hem zihinsel hem de fizyolojik açıdan deformasyona neden olmakta ve bu nedenle, tüketicilerin 
sağlıksız davranışlar geliştirmesine sebep olmaktadır (Choi ve Lim, 2016). Benzer şekilde, internet kaynaklı 
yorgunluk işletmeler için zararlı olabilir çünkü yorgunluk, işletmeler için daha düşük kâr anlamına 
gelebilmekte ve hatta en kötü senaryo olarak pazardan çekilmeyle sonuçlanabilmektedir (Dhir, vd., 2018).  
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2.5. Kaygı 

Kaygı, olası zor anlar veya tehditler konusunda endişe duyan, yaygın olarak endişeli bir zihin durumu olarak 
tanımlanmaktadır (Stein ve Sareen, 2015). Geleneksel psikoloji literatürü, kaygılı kişilerin, tehlikeleri ve 
tehditleri yanlış yorumlanma, mantıksız karar verme ve sistematik olmayan detaylarda kaybolma gibi çoklu 
algılama ve değerlendirme bozukluklarından muzdarip olma ihtimalinin yüksek olduğunu ileri sürmektedir 
(Sokol, vd. 1989). Araştırmacılar, endişeli insanların kaygılı durumlarını sorunlu, kronik ve kaçınılmaz olarak 
görme eğiliminde olduklarını savunmaktadırlar (Dhir, vd., 2018). Dahası, bir işle meşgul olma ve konsantre 
olma durumunun zararlı olduğuna inanma eğilimindedirler (Madan, vd., 2014). Amerikan Psikiyatri Birliği'ne 
göre, kaygılı bir durum sırasında insanlar muhtemelen yorgunluk, bitkinlik ve fiziksel konularda şikâyet 
etmektedir (American Psychiatric Association, 2000). 

Birçok farklı durum ve sebep kaygıya neden olabilmektedir. Bu nedenlerden başlıcaları ise şu şekilde 
sıralanabilir (Ejder, 2007; Sertbaş ve Bahar, 2004): 

• Umutsuzluk, 
• Güçsüzlük, 
• Biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörler, 
• Biyolojik, psikolojik ve sosyal unsurlara karşı olan tehditler,  
• Özgüvene karşı olan tehditler,  
• Kişinin dayanma mekanizmasının/kaynaklarının efektif olarak kullanılamaması, 
• Kişinin dayanma stratejilerinin tüketilmesi, 
• Kişinin dayanma yeteneklerini aşan stres düzeyleri, 
• Gerçekçi ya da ulaşılabilir olmayan ihtiyaçların/beklentilerin karşılanamaması, 
• Uzun dönemli hastalığa karşı verilen cevap. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar sosyal medya kullanıcıları arasında kaygının ne derece yaygın olduğunu 
tespit etmek için yoğunlaştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda elde edilen verilere göre aşırı sosyal medya 
kullanımının, dikkat dağınıklığı ve psikolojik problemlerin yatıştırılması (Ha, vd., 2015; George, vd., 2013) ve 
zihinsel yorgunluk ve dikkat eksikliği ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir (Sriwilai ve Charoensukmongkol, 
2016). Teknolojinin önemli ölçüde geliştiği günümüzde, internet, akıllı telefonlar, sosyal medya kullanımı 
hayatımızın değişmez parçalarından biri haline gelmiştir ve hatta internet bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı 
ve takıntılı şekilde akıllı telefon kullanımı konuları günümüzde araştırmacıların en çok yoğunlaştığı sorunlar 
haline gelmiştir (Wolniewicz, vd., 2018; Müller vd., 2016; Kuss ve Lopez-Fernandez, 2016). Yaygınlaşmış 
kaygıya atıfta bulunan modern bir fenomen olarak, kişinin kendisinin yokluğunda başkalarının güzel ve 
ödüllendirici deneyimler yaşayabileceğini hissetmesi yani kaybetme korkusu kaygı ile yakından ilişkili 
olduğunu göstermektedir. Kaygıya eğilimli insanların sosyal çevrelerinde olup bitenleri kaçırma endişeleri 
olduğunu varsaymak mantıklı olacaktır. Bu nedenle, sürekli kaygısı yüksek olan kişilerde, kaçırma korkusu 
daha yüksek olabilmektedir (Przybylski, vd., 2013). Diğer bir çalışmada kompulsif mobil cihaz 
kullanıcılarının, kompülsif olmayan kullanıcılara kıyasla kaygılı bir durumdan şikâyetçi olma ihtimalinin 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Lepp, vd., 2013). Primack vd. (2017), de yaptıkları çalışmada, kaygılı 
kullanıcıların olumsuz duygularını hafifletmek için farklı sosyal medya platformlarını kullanma 
olasılıklarının daha yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir. Bilim insanları, kaygılı tüketicilerin yorgunluk ve 
bitkinlik gibi olumsuz sonuçlar yaşamaya meyilli olduklarını ve bu durumun satın almayla doğrudan ilişkili 
olduğunu iddia etmektedirler (Chaouali, 2016; Lorist, 2008). Bu nedenle, kaygı yaşayan tüketicilerin satın alım 
yaparken yanlış kararlar vermeleri muhtemeldir. Darrat, vd. (2016)’ nin, tüketici kaygısı ve gerçeklerden 
kaçmanın merkezi rolü bağlamında, içtepisel satın almanın zorunlu satın almayı nasıl etkilediğini incelediği 
araştırmada, içtepisel satın almanın tüketicilerde kaygıyı artırdığını ve bunun da zorunlu satın almayla 
bağlantılı olduğunu tespit etmişlerdir. Diğer bir çalışmada Xiao, vd. (2020), COVID-19 salgını sırasında 
içtepisel satın alma üzerine çalışmış ve günlük aşırı bilgi yüklemesi ve günlük bilgi kaygısının, COVID-19 
hakkında günlük olarak algılanan belirsizlik ile günlük içtepisel satın alma arasında tam bir zincirleme aracılık 
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rolü oynadığını tespit etmiş ve kaygının içtepisel satın almaya büyük derecede etki ettiğini ortaya koymuştur. 
Bu çalışmalardan yola çıkılarak oluşturulan hipotez şu şekildedir: 

H4 :  İçtepisel Satın Alma, kaygıyı istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. 

3. YÖNTEM 

3.1. Evren ve Örneklem  

Araştırmanın ana kütlesi Türkiye’nin herhangi bir ilinde yaşayan, 18 yaş ve üstü olan ve çevrimiçi alışveriş 
yapan tüketicilerden oluşmaktadır. Pandemi nedeniyle Google Forms üzerinden online anket tekniği 
uygulanmış ve  örnekleme yöntemi olarak kartopu örneklemesi tercih edilmiştir. Bu örnekleme yönteminin 
tercih edilme nedeni evren içindeki herhangi bir ya da birkaç kişi ile iletişim kurarak anketin dağıtılması ve o 
kişiler aracılığı ile zincirleme olarak diğer kişilere ulaşmanın hızıdır. Anket, sanal ortamda e-mail, Linkedin 
ve Whatsapp uygulaması ile dağıtılmıştır. Ankette e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılıp yapılmadığı ile ilgili 
bir kontrol sorusu sorularak, cevap olarak “hayır” diyenler örneklemden çıkarılmıştır. Ankette, kullanılan 5 
ölçek için toplam 24 adet, demografik değişkenler için 5 adet, online alışveriş yapılan platform ile ilgili bilginin 
alındığı 2 adet, toplamda 31 soru bulunmaktadır.   

Araştırmada kullanılan dürtüsel kullanım, kaçırma korkusu, internet kaynaklı yorgunluk ve kaygı ölçekleri 
Dhir ve diğerlerinin  2018 yılında yayınlanan “Online social media fatigue and psychological wellbeing—A 
study of compulsive use, fear of missing out, fatigue, anxiety and depression” isimli makalesinden ve içtepisel 
satın alma ölçeği Rook ve Fisher’ın 1995 yılı “Normative influences on impulsive buying behavior” makalesi 
esas alınarak Türkçe’ye çevrilen Altıngül’ün 2015 yılı yayınından alınmıştır. 

3.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın hipotezleri, literatür taramasından da açıklandığı ve dayanakları verildiği üzere Şekil 1‘e göre 
aşağıdaki gibidir: 

H1 : Dürtüsel Kullanım, İçtepisel Satın Alma davranışını istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. 

H2 : Kaçırma Korkusu, İçtepisel Satın Alma davranışını istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. 

H3 : İçtepisel Satın Alma, internetin alışveriş amaçlı kullanımı kaynaklı yorgunluğu istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde etkilemektedir. 

H4 :  İçtepisel Satın Alma, kaygıyı istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. 
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4. VERİLERİN ANALİZİ, BULGULAR VE YORUM 

4.1. Demografik Bulgular 

Tablo 1’de araştırmanın demografik değişkenlerine ilişkin frekans analizi yer almaktadır. Örneklem 390 
kişiden oluşmaktadır(N=390). %95 anlamlılık seviyesi hesaplanan örneklem sayısının 384 ve üstü kişiden 
toplanmasının analizler için yeterli olduğu daha önce yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmiştir. (Barlett vd., 
2001; Altunışık vd., 2010 ; Büyüköztürk vd., 2008;). Araştırmaya katılan 197 kişi ile kadınlar %50,5 orana 
sahiptir. Ankete katılanların 207 kişisi %53,1 oran ile bekâr, 172 kişisi evli olarak belirlenmiştir. Eğitim durumu 
en çok olan grup %44,6 ile 174 kişi lisans mezunu olarak tespit edilmiştir. Bu grubu 76 kişi ile lise mezunları 
ve 72 kişi ile lisansüstü mezunları takip etmektedir. Araştırmaya katılanların 130 kişisi %33,3 oranı ile 18-25 
yaş aralığında, 126 kişi %32,3 oranı ile 26-35 yaş aralığında ve 2 kişisi %0,5 oran ile 66 yaş ve üstüdür. Gelir 
durumuna bakıldığında, 111 kişi %28,5 oranı ile 2.000 TL ve altı gelire sahipken  47 kişi %12,1 oranla 6.501 TL 
ve üstü gelire sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Değişkenler Frekans Tablosu 

 N % 
Cinsiyet Kadın  197 50,5 
 Erkek  193 49,5 
Toplam   390 100 
Medeni Durum Bekâr 207 53,1 

Evli 172 44,1 
 Diğer 11 2,8 
Toplam  390 100 
 
Eğitim Durumu 

İlkokul 8 2,1 
Ortaokul 6 1,5 
Lise 76 19,5 
Ön lisans 54 13,8 
Lisans 174 44,6 
Lisansüstü  72 18,5 

Toplam  390 100 
 
Yaş  

18-25 yaş 130 33,3 
26-35 yaş 126 32,3 
36-45 yaş 67 17,2 
46-55 yaş 51 13,1 
56-65 yaş 14 3,6 
66 yaş ve üstü 2 0,5 

Toplam  390 100 
 
 
Gelir Durumu  

2000 TL ve altı 111 28,5 
2301-3500 TL 68 17,4 
3501-5000 TL 77 19,7 
5001-6500 TL 87 22,3 
6501 ve üstü 47 12,1 

Toplam 390 100 

4.2. Normallik Dağılımı Testi 

Dürtüsel kullanım, kaçırma korkusu, içtepisel satın alma, internet kullanımı kaynaklı yorgunluk ve kaygı 
değişkenlerinin dağılımları incelenmiştir. Normal dağılım için gerekli koşul; değişkenlerin gözlem 
değerlerinin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin -2 ve +2 arasında olmasıdır(George ve 
Mallery.,2010). İncelenen değişkenlerin gözlem değerlerinin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) 
değerleri incelendiğinde -2 ve +2 arasında oldukları tespit edilmiş olup,  normal dağılım şartını sağlamaktadır. 
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AMOS istatistik programından alınan normallik dağılımına ait değişkenlerin çarpıklık (skewness) ve basıklık 
(kurtosis) değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Normallik Dağılımı Skewness ve Kurtosis Değerleri 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

ka5 1,000 5,000 ,436 3,513 -,721 -2,906 

ka4 1,000 5,000 -,487 -3,924 -,663 -2,671 

ka3 1,000 5,000 ,464 3,737 -,594 -2,393 

ka2 1,000 5,000 ,324 2,613 -,746 -3,006 

ka1 1,000 5,000 ,058 ,470 -,875 -3,526 

yo2 1,000 5,000 -,646 -5,211 -,321 -1,294 

yo1 1,000 5,000 -,897 -7,232 ,392 1,578 

its9 1,000 5,000 ,409 3,301 -,827 -3,333 

its8 1,000 5,000 ,475 3,830 -,459 -1,848 

its7 1,000 5,000 ,179 1,440 -1,168 -4,710 

its6 1,000 5,000 ,076 ,614 -1,239 -4,996 

its5 1,000 5,000 1,075 8,664 ,454 1,829 

its4 1,000 5,000 ,438 3,531 -,778 -3,138 

its3 1,000 5,000 1,006 8,109 ,549 2,215 

its2 1,000 5,000 ,883 7,115 -,002 -,009 

its1 1,000 5,000 ,174 1,403 -1,219 -4,914 

kk3 1,000 5,000 -,059 -,476 -1,068 -4,306 

kk2 1,000 5,000 ,419 3,376 -,780 -3,143 

kk1 1,000 5,000 ,224 1,804 -,820 -3,307 

dk4 1,000 5,000 -,133 -1,076 -1,050 -4,233 

dk3 1,000 5,000 ,068 ,551 -,982 -3,957 

dk2 1,000 5,000 ,010 ,081 -1,000 -4,032 

dk1 1,000 5,000 ,136 1,093 -,970 -3,911 

Multivariate      88,205 25,683 
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4.3. Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri ve Güvenirlik Analizi (Cronbach's Alpha) 
Değişkenlerin Keşfedici Faktör Analizine uygunluğunun incelenmesi sonucu ortaya çıkan KMO değerleri, 
Bartlett test anlamlılık değerleri ve toplam açıklanan varyans değerleri ise Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. KMO, Bartlett test anlamlılık ve toplam açıklanan varyans değerleri 

  KMO Bartlett test sig Toplam Açıklanan Varyans  
Dürtüsel Kullanım 0,754 0,000 60,979 
Kaçırma Korkusu 0,627 0,000 72,600 
İçtepisel Satın Alma  0,903 0,000 56,496 
İnternet Kullanımı Kaynaklı Yorgunluk  0,500 0,000 72,683 
Kaygı 0,779 0,000 61,155 

Tablo 4’de değişkenlerin keşfedici faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi sonrası faktör yük dağılımları ve 
güvenirlik analizi sonuçları olan cronbach alpha değerleri gösterilmiştir. Dört boyutun güvenirliği 0,70 ve bir 
boyutun (Yorgunluk) güvenirliği 0,60 üstünde olduğundan ölçeklerin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bulunan sonuçlara göre, keşfedici faktör analizi sonrası bulunan sonuçlar, doğrulayıcı faktör analizi ile 
doğrulanmış, “yorgunluk” değişkenini oluşturan 3 sorudan biri olan YO3 ifadesi, faktör yükü 0,50 altında 
olduğundan ve toplam açıklanan varyansı çok düşürdüğünden (YO3 ifadesi dahil olan toplam açıklanan 
varyans : 52,514) analizden çıkarılmıştır. Analizden çıkarılan sadece 1 ifade bulunmaktadır. Tüm ölçekler, tek 
boyut altında beklendiği gibi toplanmıştır. 

Tablo 4. Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Faktör Yükleri ve Boyut Güvenirlikleri 

Değişken İsimleri ve İfadeler 

Faktör Yükü 
(Keşfedici 

Faktör 
Analizi) 

Faktör Yükü 
(Doğrulayıcı 

Faktör 
Analizi) 

Güvenirlilik 
(Cronbach's 

Alpha) 

Dürtüsel 
Kullanım  

DK1- İnterneti kullanmayı düşünerek ya da 
internetin planlı kullanımı hakkında çok 
zaman harcarım. 

0,660 0,528 

0,784   
DK2- İnterneti daha fazla kullanma dürtüsü 
hissederim. 

0,831 0,734 

  
DK3- Kişisel sorunlarımı unutmak için 
interneti kullanırım. 

0,819 0,778 

  
DK4- İnterneti kullanmam yasaklansa 
huzursuz ya da rahatsız hissederim. 

0,801 0,732 

Kaçırma 
Korkusu 

KK1 - Başkalarının benden daha kârlı 
deneyimler yaşaması beni üzer. 

0,918 0,917 

0,804 
  

KK2 - Arkadaşlarımın benden daha kârlı 
deneyimler yaşaması beni üzer. 

0,908 0,886 

  
KK3 - Arkadaşlarımın bensiz eğlendiğini 
öğrendiğimde üzülürüm. 

0,715 0,529 

İç Tepisel 
Satın Alma  

İTS1 - İnternetten çoğu zaman spontane 
(ani) bir şekilde alışveriş yaparım. 

0,728 0,716 

0,902 
  

İTS2 - “Düşünme al” benim alışveriş tarzımı 
açıklar. 

0,746 0,598 

  
İTS3 - İnternetten genellikle düşünmeden bir 
şeyler alırım. 

0,804 0,686 
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İTS4 - İnternette “görürüm ve satın alırım” 
ifadesi beni tanımlar. 

0,778 0,727 

  
İTS5 - “Önce al, sonra düşün” ifadesi benim 
internetten alışveriş tarzımı tanımlar. 

0,727 0,603 

  

İTS6 – Bazen, internetten önceden 
planlamadan alışveriş yaptığımı 
hissediyorum. 

0,771 0,774 

  
İTS7 - O an nasıl hissediyorsam internetten o 
hisse göre bir şeyler satın alırım. 

0,760 0,783 

  
İTS8 -  İnternetten yaptığım alışverişlerin 
çoğu plansızdır. 

0,774 0,719 

  
İTS9 - Bazen internetten aldıklarım 
konusunda biraz düşüncesizim. 

0,671 0,647 

İnternet 
Kullanımı 
Kaynaklı 
Yorgunluk 

YO1 - İnternette arama yaptığımda 
genellikle çok fazla bilgi alıyorum. 

0,858 0,778 

0,64 
  

YO2 - İnternette bulunan bilgi miktarı beni 
sık sık şaşırtıyor. 

0,858 0,609 

  

YO3 - İnternette mevcut olan bilgi miktarı 
beni geriyor ve bunaltıyor. 

Faktör Yükü 
0,50 altında 
olduğundan 
çıkarılmıştır. 

  

Kaygı 
KA1 - Başkalarının benim hakkımda 
söyledikleri konusunda endişelenirim. 

0,806 0,751 

0,835 

  
KA2 - Başkalarının beni sevmediği 
konusunda endişelenirim. 

0,898 0,94 

  
KA3 - Başkaları beni sevmeyecek diye 
korkarım. 

0,865 0,814 

  
KA4 - Başkalarının benim hakkımda ne 
düşündüğünü merak ederim. 

0,664 0,527 

  
KA5-Başkalarının benimle dalga geçtiğini 
hissederim. 

0,642 0,486 

Doğrulayıcı Faktör Analizinin AMOS istatistik programı görüntüsü Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Şekilde; DK= Dürtüsel Kullanım, KK= Kaçırma Korkusu, İTS= İç Tepisel Satın Alma, YO=İnternet Kullanımı 
Kaynaklı Yorgunluk ve KA= Kaygı değişkenlerini ifade etmektedir. 
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Şekil 2. Araştırma Modeli Doğrulayıcı Faktör Analizi  

Doğrulayıcı faktör analizinin uyum iyiliği değerleri aşağıdaki Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeks Değerleri 

Uyum 
İndeks 

Yapısal Eşitlik 
Modeli 

Mükemmel Uyum 
Kriterleri 

Kabul Edilebilir 
Uyum Kriterleri 

 
Değerlendirme 

χ2/ (df) 
635,054/(215)= 

2,954 
0≤χ2/df≤2 2< χ2/df ≤5 

Kabul edilebilir 
uyum 

RMSEA 0.071 0≤RMSEA≤0,05 0,05<RMSEA≤0,08 
Kabul edilebilir 

uyum 

CFI 0.907 0,95≤CFI≤1,00 0,90≤CFI<0,95 
Kabul edilebilir 

uyum 

NFI 0.90 0,95≤NFI≤1,00 0,90≤NFI<0,95 
Kabul edilebilir 

uyum 

AGFI 0,86 0,90≤AGFI≤1,00 0,85≤AGFI<0,90 
Kabul edilebilir 

uyum 

GFI 0,90 0,95≤GFI≤1,00 0,90≤GFI<0,95 
Kabul edilebilir 

uyum 
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Tablo 5’de doğrulayıcı faktör analizi sonucu ulaşılan uyum iyiliği değerlerine yer verilmiştir. Ölçüm 
modelinin χ² değeri 635,054 olarak elde edilmiştir. χ²/df oranının 2,954 olması modelin kabul edilebilir uyum 
seviyesinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca RMSEA, CFI, NFI, AGFI ve GFI değerlerinin kabul edilebilir 
uyum seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak ölçülen modelin verilerinin, “iyi model uyum 
aralıkları” ile oldukça uyumlu olduğu görülmüştür. Bu veriler ölçüm modelinin genel uygunluğunun gayet 
iyi olduğunu göstermektedir (Munro, 2005; Schreiber, Nora, Stage, Barlow and King, 2006; Şimşek, 2007; 
Schumacker ve Lomax, 2010; Waltz, Strcikland ve Lenz 2010; Wang ve Wang, 2012 ; Çapık,2014:199). 

4.4. Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Hipotezlerin Testi 

Tablo 6’da doğrulayıcı faktör analizi sonrası yapılan yapısal eşitlik modellemesi ile ulaşılan uyum iyiliği 
değerleri gösterilmiştir. Ölçüm modelinin χ² değeri 701,845 olarak elde edilmiştir. χ²/df oranının 3,190 olması 
modelin kabul edilebilir uyum seviyesinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca RMSEA, CFI, NFI, AGFI ve GFI 
değerlerinin kabul edilebilir uyum seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak ölçülen modelin 
verilerinin, “iyi model uyum aralıkları” ile oldukça uyumlu olduğu görülmüştür. Bu veriler yapısal modelin 
genel uygunluğunun gayet iyi olduğunu göstermektedir (Munro, 2005; Schreiber, Nora, Stage, Barlow ve 
King, 2006; Şimşek, 2007; Schumacker ve Lomax, 2010; Waltz, Strcikland ve Lenz 2010; Wang ve Wang, 2012; 
Çapık,2014:199). 

Tablo 6: Yapısal Eşitlik Modeli Uyum İndeks Değerleri 

Uyum 
İndeks 

Yapısal Eşitlik 
Modeli 

Mükemmel Uyum 
Kriterleri 

Kabul Edilebilir 
Uyum Kriterleri 

 
Değerlendirme 

χ2/ (df) 
701,845/(220)= 

3,190 
0≤χ2/df≤2 2< χ2/df ≤5 Kabul edilebilir uyum 

RMSEA 0.075 0≤RMSEA≤0,05 0,05<RMSEA≤0,08 Kabul edilebilir uyum 
CFI 0.902 0,95≤CFI≤1,00 0,90≤CFI<0,95 Kabul edilebilir uyum 
NFI 0.901 0,95≤NFI≤1,00 0,90≤NFI<0,95 Kabul edilebilir uyum 

AGFI 0,87 0,90≤AGFI≤1,00 0,85≤AGFI<0,90 Kabul edilebilir uyum 
GFI 0,90 0,95≤GFI≤1,00 0,90≤GFI<0,95 Kabul edilebilir uyum 

Şekil 3’te araştırmanın yapısal eşitlik modellemesinin AMOS istatistik programı görüntüsü verilmiştir. Yollar 
üzerindeki değerler, standart regresyon katsayılarını göstermektedir. Tablo 7’de bu katsayılar tablolaştırılmış 
ve anlamlılık değerleri gösterilmiştir.  

 
Şekil 3. Yapısal Eşitlik Modellemesi 
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Tablo 7’de sınanan hipotezlerin standartlaştırılmış katsayıları ve anlamlılık değerleri gösterilmiştir. Yapısal 
eşitlik modellemesi sonuçlarına göre tüm katsayılar anlamlıdır (p<0,05)ve araştırmanın dört hipotezi de kabul 
edilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre; dürtüsel kullanım içtepisel satın almayı 0,479 oranında pozitif anlamlı olarak,  
kaçırma korkusu içtepisel satın almayı 0,250 oranında pozitif anlamlı olarak, içtepisel satın alma internet 
kullanımı kaynaklı yorgunluğu 0,395 oranında pozitif anlamlı olarak, içtepisel satın alma kaygıyı 0,323 
oranında pozitif anlamlı olarak etkilemektedir. Sonuçlar, literatürü desteklemektedir. (Dhir, A., Yossatorn, Y., 
Kaur, P., & Chen, S.,2018) 

Dürtüsel kullanım, kaçırma korkusu ile karşılaştırıldığında içtepisel satın almayı yaklaşık 2 katı kadar fazla 
oranda etkilediği tespit edilmiştir. İçtepisel satın almanın ise internet kaynaklı yorgunluğu kaygıdan biraz 
daha fazla oranda etkilediği ama aralarında büyük bir fark olmadığı anlaşılmıştır.  

Sentez bir yorum yapılacak olursa, sınanan tüm ilişkiler arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmakta, 
dürtüsel kullanımın içtepisel satın almayı en fazla etkilediği, içtepisel satın almanın ise kaygıyı en az oranda 
etkilediği tespit edilmiştir.  

Tablo 7: Yapısal Eşitlik Modeli Standart Regresyon Katsayıları ve Anlamlılık Değerleri 

   
Standart Regresyon  

Katsayı  
Tahminleri 

S.E. C.R. P 

İTS <--- DK ,479 ,122 5,953 *** 
İTS <--- KK ,250 ,053 4,007 *** 
YO <--- İTS ,395 ,056 5,645 *** 
KA <--- İTS ,323 ,055 5,608 *** 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

İnternet, dünya genelindeki kullanıcılar arasında popüler bir bilgilendirme, iletişim ve alışveriş platformudur. 
Bunun bir sonucu olarak internet, hayatın çeşitli alanlarında kullanıcılara faydalı olmakla birlikte 
kullanımından kaynaklı olumsuz sonuçlar da kaçınılmazdır. İnternet kullanımı kaynaklı yorgunluk, 
kullanıcıların zihinsel ve davranışsal koşullarını olumsuz yönde etkileyen yaygın bir faktördür (Dhir, vd. 
2018). 

İnsanlar, internetin artık çok daha kolay erişilebilir, pratik ve güvenilir olmasından dolayı birçok işini 
çevrimiçi şekilde internet üzerinden halletmektedirler. Bireylerin ruh hali veya duygusal durumu, dürtüsel 
kişilik özellikleri ve demografik faktörler dahil olmak üzere internetten alışverişte dürtüsel çevrimiçi satın 
almayı etkileyen birçok faktör vardır (Chan vd., 2017). Ayrıca bazı ürün türleri de dürtüsel çevrimiçi satın 
almayı teşvik edebilmektedir. Hedonik değer sağlayan ürünler zevk duygularını (örneğin; eğlence ve 
heyecan) teşvik ederken, faydacı ürünler öncelikle işlevsel bir amaca hizmet ederler (Liang, 2017). 
Araştırmalar son zamanlarda internet kullanıcılarının kaçırma korkusuyla ile ilgili yaşadığı olumsuz sonuçları 
araştırmaya başlamışlardır (Beyens vd., 2016) ve bu durumun içtepisel satın alma ve internet kaynaklı 
yorgunluğa sebep olduğunu gösteren bulgular elde etmişlerdir (Dhir, vd. 2018;  Hausman, 2000). 

Bu çalışma, tüketici davranışı ve psikolojisi üzerine odaklanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi büyük bir 
perspektiften yapısal eşitlik modellemesi ile araştırmıştır. Daha önceki bulunan araştırma sonuçları 
desteklenmekle birlikte, ilave olarak yeni ilişkilerin varlığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, Dhir, vd.ve 
Rook’un (Dhir, vd., 2018; Rook, 1987) geliştirdiği ölçeklerden yararlanılarak farklı boyutlar arasındaki 
ilişkilerin tespiti sağlanmıştır. 

Bu araştırma, internet kullanımı kaynaklık yorgunluk ve kaygıyı bağımlı değişkenler olarak kurgulayarak 
daha önce rastlanılmayan içtepisel satın almanın bağımsız değişken olarak etkisini incelemiştir. Ayrıca, 
içtepisel satın alma değişkeni, dürtüsel kullanım ve kaçırma korkusunun bağımlı değişkeni olarak 
modellenmiştir. Sonuçlar, dürtüsel kullanımın içtepisel satın almayı, kaçırma korkusundan yaklaşık 2 katı 
kadar fazla anlamlı olarak pozitif etkilediğini fakat kaçırma korkusunun etkisinin de yadsınamaz derecede 
fazla olduğunu göstermektedir. Sonuçlar ayrıca, online alışverişlerde içtepisel satın almanın, internet kaynaklı 
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yorgunluğu ve kaygıyı anlamlı ve pozitif etkilediğini göstermektedir. İnternet kullanımı kaynaklı yorgunluk 
ve kaygının bağımlı değişken olarak ele alındığı içtepisel satın almanın bağımsız değişken olarak etkisinin 
incelendiği bu araştırmayla birlikte “Dürtüsel Kullanım, Kaçırma Korkusu, İçtepisel Satın Alma, İnternet 
Kaynaklı Yorgunluk ve Kaygı” arasındaki ilişkiler çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Araştırma sonuçları 
dahilinde, içtepisel satın almanın birçok boyuttan etkilediği ortaya koyulmakla birlikte dürtüsel kullanımın 
içtepisel satın alma üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İçtepisel satın almanın hem 
bağımlı hem de bağımsız değişken olarak ele alınarak çalışmanın merkezine koyulması araştırmanın 
özgünlüğünü ortaya koymaktadır. 

Bu araştırma, online içtepisel satın almayı merkeze koyarak hem kendisine etkilerini içeren hem de kendisinin 
etkilediği psikolojik kavramlarla daha derin ve kapsamlı bir anlayış oluşturmuştur. Tüketici davranışları ve 
psikolojine yönelik literatüre destek vermesi hedeflenmektedir.  

Literatürde de yer aldığı üzere, yapılan araştırmalarda insanların yaptığı satın almaların birçok durumdan 
etkilenebildiği görülmektedir (Dittmar ve Drury, 2000: 114; Harnish & Bridges, 2015: 10; Beatty ve Ferrell, 
1998: 170). Kaçırma korkusunun insanlarda satın alma davranışına neden olduğu, depresif durumların satın 
alma üzerindeki etkisinin varlığı, içtepisel bir satın alma durumunun oluştuğu ve dürtüsel satın almanın 
insanlar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri gibi birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar ilgili 
literatürde verilmiştir. Bizlerin yapmış olduğu çalışma da tüm bu değişkenler arasındaki ilişkiler bütüncül bir 
şekilde ele alınarak önemli araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu doğrultuda yapılan diğer araştırma bulguları 
ile karşılaştırıldığında (Dhir, vd., 2018; Rook, 1987)  internet kullanımı kaynaklık yorgunluk ve kaygı bağımlı 
değişkenler olarak belirlenmiş ve içtepisel satın almanın bağımsız değişken olarak etkisini incelemiştir.  

Bulgular sadece teori için değil, aynı zamanda içtepisel satın almadan kaynaklı potansiyel zararlı olasılıkların 
ele alınması açısından da faydalıdır. Aynı zamanda internet kullanımı kaynaklı yorgunluk ve kaygıyı daha 
fazla incelemek için gelecekteki araştırmaların yolunu açacaktır. 

Araştırmanın sınırlılıkları ve gelecekteki çalışmalara öneriler: 

Araştırmanın örneklemini Türkiye’de yaşayan, 18 yaş ve üzeri çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerden seçilen 
katılımcılar oluşturmuştur. Pandemi şartları sebebiyle insanların çevrimiçi alışverişe normalden daha fazla 
ilgi göstermesi bu örneklem seçiminde etkili olmuştur. Mekan ve zaman kısıdı sebebiyle 390 kişiye 
ulaşılabilmiştir. Gelecekteki çalışmalar için öneriler ise şu şekildedir: 

Sosyal medyadan alışveriş yapan tüketiciler ile online alışveriş sitelerinden alışveriş yapan tüketiciler 
arasında, bu değişkenler açısından etkileşim farklılıklarının belirlenmesi 

Demografik değişkenler açısından konular ele alınarak t-test ve ANOVA ile test edilerek farklılıklar varsa 
belirlenmesi, 

Depresyon değişkeninin modele eklenerek, içtepisel satın almanın kaygıya olan etkisi ile karşılaştırma 
yapılması şeklinde sıralanabilir. 
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Amaç –  Bu çalışma ile çalışanların demografik özelliklerinin iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği 
iklimi algısındaki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem –  Araştırma modeli, çalışanların iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi algıları ile toplam 
6 demografik değişkenin karşılaştırılması şeklinde oluşturulmuştur. Verilerin toplanmasında anket 
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 2019 SGK yıllık istatistiklerine göre en çok iş kazası yaşanan 
sektörlerden biri olan tekstil imalat sektöründe gerçekleştirilmiştir. Çerkezköy/Tekirdağ’da tekstil 
imalatı yapan üç tesiste 495 kişiyle anket yapılmış olup, 416 anket çalışmaya dahil edilmiştir. Veri 
toplama aracı olarak, toplam 45 maddeden oluşan, iş güvenliği liderliğini ölçmek amacıyla Wu 
(2005:35) tarafından geliştirilen ölçek ile toplam 10 maddeden oluşan, iş güvenliği iklimini ölçmek 
amacıyla Zohar (2000:591) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Anketlerle elde edilen verilerin 
analizi SPSS Statistics 22 paket programı ile analiz edilip, sonuçlar kapsamlı şekilde yorumlanmıştır. 

Bulgular – Kadın çalışanların iş güvenliği iklimi algısının erkek çalışanlardan daha fazla olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışanların eğitim seviyesi yükseldikçe iş güvenliği liderliği ve iklimi algısı 
da artmaktadır. Ayrıca en üst seviye yöneticilerin (direktör, müdür) iş güvenliği liderliği ve iklimi 
algıları ara yöneticilerin (mühendis, vardiya amiri) algılarından daha yüksektir. 

Tartışma –  Elde edilen sonuçlara göre demografik değişkenlerin bazılarının iş güvenliği liderliği ve 
iş güvenliği iklimi üzerinde etkili olduğu görülmüş olup daha önce yapılan benzer çalışmalarla 
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Buna istinaden önerilerde bulunulmuştur. Çalışma ayrıca 
Türkiye'de iş güvenliği liderliği ile ilgili sınırlı araştırma yapılmış olması nedeniyle literatüre katkı 
sağlamaktadır. 
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Purpose –  The aim of this study is to examine the effects of demographic characteristics on perception 
of safety leadership and climate. 

Design/methodology/approach –  The research model was created by comparing the safety 
leadership and climate with 6 demographic variables. Questionnaire method was used to obtain the 
data. The study was carried out in the textile manufacturing sector which is one of the sectors with 
the highest number of accidents. Questionnaires were conducted with 495 people in three workplace 
in Çerkezköy/Tekirdağ and 416 questionnaires were included in the study. As a data collection tool, 
it was used consisting of 45 items the scale was created by Wu (2005:35) to measure the safety 
leadership and consisting of 10 items the scale was created by Zohar (2000:591) to measure the safety 
climate. The analysis of the data was analyzed with the SPSS Statistics 22 program and the results 
were interpreted. 

Findings –  It was found that female employees' on safety climate perception have higher than male 
employees. As the education level of the employees increased, the perception of safety leadership and 
climate increased. In addition, top level managers' on perceptions of safety leadership and climate 
have higher than those of intermediate managers.  

Discussion-  According to the research findings, it was seen that some of the demographic variables 
were effective on safety leadership and climate. It had been interpreted by comparing with the 
previous similar studies. The study also contributes to the literature because of the limited research 
done regarding of safety leadership in Turkey. 
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1. GİRİŞ 

İş kazaları ile meslek hastalıkları, çalışma yaşamında en büyük sorunlardan birisini oluşturmaktadır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya çapında her yıl yaklaşık 2,3 milyon kadın ve erkeğin iş kazası veya 
meslek hastalığına yenik düştüğünü tahmin etmektedir; bu da her gün 6000'den fazla ölüme tekabül 
etmektedir (Das, 2020:32963). ILO, bu tahminleri aralıklarla güncellemekte ve güncellemeler, kazalarda ve 
hastalıkta bir artışa işaret etmektedir (ILO, 2020). Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş kazası verilerine göre 
Türkiye’de de 2013 yılından itibaren iş kazası sayıları artış eğilimi göstermektedir (Çalış ve Büyükakıncı, 
2021:578). 2013 yılında 191389 olan iş kazası sayısı 2019 yılında 422463 olup yaklaşık 2 kat artmıştır. SGK’nin 
2019 istatistik yıllığına göre 85355 kadın, 337108 erkek çalışan iş kazası geçirmiş, 91 kadın ve 997 erkek çalışan 
olmak üzere toplam 1088 çalışan da meslek hastalığına tutulmuştur. (SGK İstatistik Yıllıkları, 2020) 

 
Şekil 1. Tekstil ürünleri imalatında 2013-2019 yılları arasında meydana gelen iş kazası sayıları (SGK İstatistik 

Yıllıkları, 2020). 

Tekstil sektörü tarafından bakıldığında 2019 yılı itibariyle Türkiye’de SGK’ye kayıtlı iş yerlerinin %0,9’u tekstil 
ürünleri imalatında faaliyet göstermekte ve çalışanların %3’ü bu iş yerlerinde istihdam edilmektedir. SGK 
istatistik yıllıklarına baktığımızda 2013 ile 2019 yılları arasında tekstil imalat sektöründe iş kazalarında artış 
olduğu görülmektedir (Şekil 1). 2019 yılında tekstil ürünleri imalatında 202704 iş kazası meydana gelmiş ve 
20 kişi iş kazasından vefat etmiştir. İş kazası sayısında sektörlere göre sıralama yapıldığında ise tekstil ürünleri 
imalat sektörünün en çok iş kazası olan ilk 5 sektör içinde yer aldığı görülmektedir. (SGK İstatistik Yıllıkları, 
2020) 

Tekstil imalat sektöründe meydana gelen iş kazalarının azaltılmasında, iş sağlığı ve güvenliği hukuki 
metinlerine uyumun yanında çalışanlara güvenli davranış konusunda örnek olacak ve iş güvenliği iklimini 
geliştirecek kişilere ihtiyaç duyulduğu açıktır.  İş yerlerinde liderler tarafından güvenli çalışma davranışı ve 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları etkin bir şekilde desteklendiğinde iş güvenliği iklimi algısı ve kurum 
kültürü olumlu bir şekilde etkilenecektir (Mullen ve Kelloway, 2009:253; Efe, 2018:70). Çalışanların bu 
konudaki algıları, iş yerindeki risk faktörlerine de doğrudan tesir etmektedir (Efe ve Efe, 2019:1172).  

Literatürde çalışanların iş güvenliği liderliği ve iklimi algısı ile demografik değişkenlerin değerlendirildiği 
çalışmalar sınırlıdır. Özkan ve Arpat (2017:84) ve Acar (2019:107) tarafından metal sanayinde, Kılıç ve Acar 
(2019) tarafından inşaat sektöründe benzer çalışmaların yapıldığı görülmüştür. 

Bu çalışmada, çalışanların iş güvenliği liderliği ve iklimi algı düzeyleriyle söz konusu algılarının demografik 
değişkenlerden cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, işteki konum, iş kazası geçirme durumu ve iş 
güvenliği eğitimi almalarına göre farklarının tespit edilerek yorumlanması amaçlanmıştır. Tekstil imalat 
sektöründeki iş güvenliği liderliğinin artırılması, güvenli çalışmayı destekleyerek iş güvenliği iklimi algısının 
artmasını getirecektir. Bu çalışmada iş güvenliği liderliği ve iklimi algısı ile çalışanların demografik özellikleri 
konularının bir arada araştırılmış olması, çalışmayı kendine özgü tarafını ifade etmekte ve bu alana katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1 İş Güvenliği İklimi 

Örgüt iklimi, 1930’lu yıllarda işletme yönetiminde insan ilişkileri problemleri üzerinde çalışılırken güncellik 
kazanmış, özellikle de 1960 ve 1970 yıllarında fazlasıyla ilgi görmüştür (Dursun, 2012:22; Şişman, 2014:155). 
Örgüt ikliminin, örgüt kültürünün popüler hale gelmesiyle beraber gündeme geldiği ifade edilse de (Şişman, 
2014:155) örgüt iklimi tarihsel olarak örgüt kültüründen yaklaşık 25 yıl öncesine, Kurt Lewin’in 1940’lı yılların 
sonu ile 1950’li yılları başlarında çalıştığı alan kuramına dayanmaktadır (Ashkanasy ve Jackson, 2009:464). 
Örgüt iklimi ile ilgili birden fazla tanım olsa da genel anlamı ile çalışanların deneyimledikleri uygulama, 
politika ve prosedürlere ilişkin paylaşılan algılar ve bunlara eklenen anlam ile ödüllendirildiğini 
gözlemledikleri, desteklenen ve beklenen davranışlar olarak tanımlanabilir (Schneider, Ehrhart ve Macey 
2013:362). İş güvenliği iklimi ise örgüt ikliminin bir alt kavramı olarak kabul edilir (Coyle, Sleeman ve Adams, 
1995:248) ve iş yerinde verimliliğe karşı iş güvenliğinin göreli önemi veya önceliği ile ilgili uzlaşmaya dayalı 
veya paylaşılan sosyal biliş olarak tanımlanır (Hofmann, Burke ve Zohar, 2017:381). 

İş güvenliği iklimini belirlemeye yönelik ilk araştırma İsrail'deki 20 endüstri kuruluşunda, iş güvenliğine 
yönelik 40 maddelik bir örgüt iklim ölçeği ile Zohar (1980:96) tarafından yapılmıştır. Zohar'ın (1980:96) 
araştırması, iş güvenliği iklimi literatürünün kaynağı olmuştur ve çalışanların iş yeri güvenliği idrakinin 
mesleki davranışları üzerindeki tesirini anlamada yararlı bir araç olarak kabul edilmiştir (Alnoaimi, 2015:18). 
İklim, tarif olarak atmosferik hallerle ilgili olduğundan iş güvenliği iklimi de iş yerinin ortamı ve atmosferi ile 
ilgilidir. Bu yaklaşımla iş güvenliği ikliminin en iyi tarifinin “Üyelerin çevresini algılama, deneyimleme ve 
tepki verme biçiminde yansıyan, bir kuruluşun belirli bir noktadaki karakteristik atmosferi” olduğu 
söylenebilir (International Atomic Energy Agency, 2002:7). İş yerlerinde iş güvenliği ikliminin, iş kazalarını 
önlemede etkin olmasıyla beraber boyutluluğu ve faktör yapısı ise hala kesinleşmemiştir. Boyutları ile ilgili 
olarak bazı araştırmacılar iş güvenliği ikliminin tek boyutlu bir görünmeyen değişken olarak kabul 
edilebileceğini savunurken, bazıları tabiatı gereği çok boyutlu olduğunu ifade etmişlerdir (Bosak, Coetsee ve 
Cullinane, 2013:257). İş güvenliği ikliminin ana boyutları, araştırmacılar tarafından araştırılmaya devam 
edilmekle birlikte boyutları belirsizliğini korumaktadır (Alruqi, Hallowell ve Techera, 2018:166). Bununla 
beraber Zohar (2000:591) iş güvenliği iklimini grup seviyesinde iki boyutta ifade etmiştir: 

1. Eylem: Çalışanların davranışlarına (olumlu ve olumsuz geri bildirim) dayanarak açık yönetici tepkisi ve iş 
güvenliği hususları konusunda ilgili hareketin başlatılmasıyla ilgilidir. 

2. Beklenti: Hareketten daha çok yönetimin beklentisine gönderme yapar ve çoğunlukla iş güvenliği ve 
verimlilik olmak üzere, kıyaslama olmadan görev yönlerine öncelik verir. 

2.2 İş Güvenliği Liderliği 

İş güvenliği liderliği de örgütsel liderliğin bir alt kümesi olup iş güvenliği liderliğinin kalitesi örgüt liderliği 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Wu, 2005:29). Hackitt (2013), liderliğin öne çıkmadığı ve merkeze 
yerleştirilmediği işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği sisteminin diğer ana öğelerine -iş güvenliği ikliminin etkili 
standartlara sahip olması gibi- sahip olmayacağını düşünmektedir. Cooper (1998:30) ise iş güvenliği 
liderliğinin, yöneticiler aracılığıyla yapılan ve organizasyondaki herkesin iş güvenliği hususlarını nasıl 
karşılayacağı ayrıca bunlara karşı nasıl tavır takınacağını belirlediği için pozitif etkisi olan önemli bir özellik 
olduğunu ifade etmiştir. İş güvenliği liderliğinin en iyi tanımı Casey ve Griffin (2020:1) tarafından acıların 
azaltılması ve insan yaşamı için özen göstermek, endişe etmek olarak yapılmıştır. İş güvenliği liderliği ile ilgili 
araştırmalar örgüt liderliği çalışmalarını temel almakta ve çoğu iş güvenliği liderliği çalışması, lider-üye 
etkileşimi modeli, etkileşimci (transaksiyonel) liderlik ve dönüştürücü (transformasyonel) liderliğe 
dayanmaktadır (Donovan, Salmon ve Lenné, 2016:426; Mirza ve Isha, 2017:168; Pilbeam vd., 2016:111).  İş 
güvenliği liderliği üzerine yapılan bir araştırmada Çok Faktörlü Liderlik Anketi’nden seçilen 10 tane soru ile 
İş Güvenliğine Özgü Dönüştürücü Liderlik Anketi oluşturulmuş ve birçok iş güvenliği liderliği araştırmasına 
dayanak oluşturmuştur (Barling, Loughlin ve Kelloway, 2002:490). Bunun yanında Wu (2005:29; 2008:600) 
tarafından paternalist liderlik kavramı üzerine geliştirilen 45 soruluk İş Güvenliği Liderlik Ölçeği ile 
dönüştürücü ve etkileşimci liderlik teorilerini de içeren bir iş güvenliği liderlik modeli geliştirilmiştir. 

 



Ç. Çalış – B. Y. Büyükakıncı 13/3 (2021) 2003-2014 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2006 

3. YÖNTEM 

3.1 Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Çalışmada, tekstil imalat sektörü çalışanlarının iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi algılarının 
demografik değişkenlerle olan ilişkisinin modeli Şekil 2’de önerilmektedir. 

 
Şekil 2. Önerilen araştırma modeli. 

Bu araştırmada alt hipotezler ile iki ana hipotez belirlenmiştir: 

H1: İş güvenliği liderliği algısı demografik değişkenlere (H1a: Cinsiyet ile, H1b: Eğitim durumu ile, H1c: 
Medeni durum ile, H1d: İşteki konumu ile, H1e: Mevcut iş yerinde kaza geçirme durumu ile, H1f: Eğitim alma 
durumu ile) göre istatistiksel açıdan manalı düzeyde farklılık vardır. 

H2: İş güvenliği iklimi algısı demografik değişkenlere (H2a: Cinsiyet ile, H2b: Eğitim durumu ile, H2c: Medeni 
durum ile, H2d: İşteki konumu ile, H2e: Mevcut iş yerinde kaza geçirme durumu ile, H2f: Eğitim alma durumu 
ile) göre göre istatistiksel açıdan manalı düzeyde farklılık vardır. 

3.2 Araştırma Evreni ve Örneklem Seçimi 

Tekirdağ ilinde tekstil imalat sektöründeki çalışanlar çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. SGK istatistikleri 
2019 yıllığına göre Tekirdağ ilinde tekstil imalat sektöründe 401 işletme ve 46.056 çalışan bulunmaktadır (SGK 
İstatistik Yıllıkları 2020). Bu bağlamda çalışanların örneklem sayısını belirlemek amacıyla aşağıdaki formül 
kullanılmıştır (Lorcu, 2015:17). 

𝑛𝑛0 =
𝑡𝑡2 × 𝑝𝑝 × (1 − 𝑝𝑝)

𝑑𝑑2                         𝑛𝑛 =
𝑛𝑛0

1 + 𝑛𝑛0 − 1
𝑁𝑁

 

n: Örneklem büyüklüğü, N: Ana kütle büyüklüğü, t: Güven düzeyine karşılık t değeri, p: Belli bir özelliğe 
sahip birimlerin oranı, d: Tahmini tolerans miktarı (hata payı).  

Hata payı %5 olan ana kütleyi ifade eden örneklem büyüklüğü: 

𝑛𝑛0 =
1,962 × 0,5 × (1 − 0,5)

0,052 = 384,16                            𝑛𝑛 =
384,16

1 + (384,16 − 1)
46056

≅ 380,99 

Örneklem büyüklüğünün hesaplanması sonucunda çalışmada, örneklem sayısının 381 çalışana ulaşıldığı 
takdirde, ana evreni temsil etme seviyesi gerçekleşmiş olacaktır. Örneklem hesabı için tesadüfi olmayan 
örnekleme yollarından biri olarak kabul edilen “Kolayda Örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de 
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yapılan çalışmaların yaklaşık %90’nında kolayda örnekleme yöntemi kullanıldığı ifade edilmektedir 
(Haşıloğlu, Baran ve Aydın, 2015:20). 

3.2 Veri Toplama Araçları 

Çalışmada verileri toplama amacıyla anket tercih edilmiştir. Tekirdağ’da tekstil imalat sektöründe faaliyet 
gösteren üç işletmedeki 495 kişiyle anket gerçekleştirilmiştir. Anketler dağıtılmadan önce açıklama yapılmış, 
ardından dağıtılmış ve bir süre sonra da toplanmıştır. 416 adet anket (%84’lük katılım) çalışmaya dahil 
edilmiştir. 79 anket eksik ve yanlış doldurma sebebiyle çalışmaya dahil edilmemiştir.  Ölçeklerde Likert’in 
5’li) ölçeği kullanılmıştır. Gerçekleştirilen anket 3 bölümden oluşmaktadır. 

• Demografik Sorular: Anket dolduran çalışanların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, 
kıdem, iş kazası geçirme durumu ve eğitim alma durumlarını öğrenmek amacıyla bu bölüm 11 
sorudan oluşmaktadır. 

• İş Güvenliği Liderliği (İGL) Ölçeği: Çalışanların yöneticilerinin liderliğinin belirlenmesinde Wu 
(2005:35) tarafından geliştirilen toplam 45 sorudan oluşan İş Güvenliği Liderlik Ölçeği (Safety 
Leadership Scale) tercih edilmiştir.  

• İş Güvenliği İklimi (İGİ) Ölçeği: İş güvenliği ikliminin belirlenmesinde Zohar (2000:591)’ın 10 
soruluk iş güvenliği iklim ölçeği tercih edilmiştir. Bu ölçekte ‘eylem’ ve ‘beklenti’ olarak 2 boyut 
ve her boyutta 5 soru bulunmaktadır. 

Tablo 1. İş Güvenliği Liderliği ve İş Güvenliği İklimi Ölçekleri Güvenirlik Değerleri. 

 Madde Sayısı Sorular Cronbach’s Alpha 
Toplam İş Güvenliği Liderliği 43 1-45 (2 soru hariç) 0.972 
Toplam İş Güvenliği İklimi 10 1-10 0.717 

 5 1, 2, 3, 4, 5 0.758 
 5 6R, 7R, 8R, 9R, 10R 0.879 

RTers ifadeler 

Ölçeklerin iç tutarlılık değerleri Tablo 1’de verilmiştir. İş güvenliği liderlik ölçeği iç tutarlılığını belirten değer 
0.972 olarak tespit edilmiş olup bu değere istinaden ölçek yüksek derecede güvenilir olarak belirlenmiştir. İş 
güvenliği iklimi ölçeği iç tutarlılığını belirten Cronbach Alfa Katsayısı değerleri incelendiğinde; eylem faktörü 
0.758, beklenti faktörü 0.879 ve ölçek toplamı 0.717 olarak tespit edilmiş olup buna göre ölçek oldukça 
güvenilir çıkmıştır. 

3.3 İstatistik Analiz Yöntemleri 

Ölçeklere uygulanan güvenirlik analizi akabinde verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığına 
bakılmıştır. Veriler, normal dağılıma uygunlukları için Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk testi ve grafiksel 
değerlendirmeler ile test edilmiştir. Normal dağılıma sahip olan verilerin iki grup karşılaştırmalarında t test, 
normal dağılıma sahip olmayan verilerin iki grup karşılaştırmalarında ise Mann-Whitney U testi 
kullanılmıştır. Normal dağılıma sahip olan üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında Oneway Anova testi, 
normal dağılıma sahip olmayan üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında ise Kruskal-Wallis testinden 
yararlanılmıştır. 

4. BULGULAR 

4.1 Tanımlayıcı İstatistikler 

Bu bölümde araştırmaya katılan çalışanların demografik bilgilerine yer verilmiştir 
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Tablo 2. Demografik Değişkenlerin Dağılımları. 

Demografik 
Değişkenler 

Aralıklar 
Erkek  Kadın  Toplam 

N %  N %  N % 

Yaş 
17-30 68 23.6  30 23.4  98 23.6 
31-44 156 54.2  93 72.7  249 59.9 

45 ve üstü 64 22.2  5 3.9  69 16.6 

Eğitim durumu 

İlkokul/ilköğretim 104 36.11  49 38.28  153 36.8 
Lise 160 55.56  60 46.88  220 52.9 

Lisans 20 6.94  14 10.94  34 8.2 
Lisansüstü 4 1.39  5 3.91  9 2.2 

Medeni durum 
Evli 235 81.60  112 87.50  347 83.4 

Bekar 49 17.01  9 7.03  58 13.9 
Boşanmış / Eşi vefat etmiş 4 1.39  7 5.47  11 2.6 

İşteki konum 
Çalışan/Operatör 267 92.71  117 91.41  384 92.3 

Yönetici 21 7.29  11 8.59  32 7.7 
Mevcut iş yerinde 

kaza geçirme durumu 
Evet 42 14.58  19 14.84  61 14.7 

Hayır 246 85.42  109 85.16  355 85.3 
İş güvenliği eğitim 

alma durumu 
Evet 282 97.92  127 99.22  409 98.3 

Hayır 6 2.08  1 0.78  7 1.7 
Toplam 288 100  128 100  416 100 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan çalışanların %69.2’si (n=288) erkeklerden, %30.8’ü (n=128) 
kadınlardan oluşmaktadır. Yaş gruplarına bakıldığında %23.6 17-30 yaş aralığında, %59.9 31-44 yaş aralığında 
%16.6’sı da 45 ve yaş üstündedir. Katılımcıların yaşları 17 ile 55 arasında değişmekte olup, ortalama 36.80±7.53 
yıldır. Araştırma yapılan işletmelerden birinde çıraklık uygulaması olduğundan 17 yaşında bir katılımcı 
vardır. Çalışmaya katılanların %83.4’ü (n=347) evli, %13.9’u (n=58) bekar, %2.6’sı (n=11) boşanmış/eşi vefat 
etmiştir. Anket doldurarak çalışmaya katılanların %36.8’i (n=153) ilkokul/ilköğretim mezunu, %52.9’u (n=220) 
lise mezunu, %8.2’si (n=34) lisans mezunu, %2.2’si (n=9) lisansüstü mezunudur. Buna göre, araştırmaya 
katılanların %10.4’ünün (n=43) lisans ve lisans üstü mezunu olduğu geri kalan büyük çoğunluğun (%89.7) ise 
lise ve altı mezuniyet düzeyinde olduğu görülmektedir. İşteki konumlarına göre ise katılımcıların %92.3’ü 
(n=384) çalışan/operatör, %7.7’si (n=32) yöneticidir. Araştırmaya katılanların %14.7’si (n=61) mevcut iş 
yerlerinde iş kazası geçirdiğini iletmiştir. Araştırmaya katılanlar mevcut iş yerlerinde iş güvenliği eğitimi alma 
durumlarına göre dağılımında ise çalışanların %98.3’ü (n=409) iş güvenliği eğitimi aldıklarını, %1.7’si (n=7) iş 
güvenliği eğitimi almadıklarını belirtmiştir. İş güvenliği eğitimi almayanların çalışan/operatör olduğu ve 
mevcut iş yerlerindeki çalıştıkları süreye baktığımızda bir kişinin 1 yıl, diğerlerinin 3 yıl ve üstü süredir 
mevcut iş yerlerinde çalıştıkları görülmektedir. Eğitime katılmayanlardan sadece bir kişi mevcut iş yerinde iş 
kazası geçirmiş olup mevcut işyerindeki kıdemi 5 yıl, toplam iş tecrübesi ise 13 yıldır. Yapılan yüz yüze 
görüşmelerde çalışanlara “neden iş güvenliği eğitimine katılmadıkları” sorusu yöneltildiğinde “üretim 
sıkışıklığı, bazı spesifik makinelerde çalışan kişilerin yedeğinin olmaması ve sürekli benzer konuların 
anlatılması ve konuların zaten bilindiği” cevapları alınmıştır. 

4.2 Tekstil İmalat Sektörü Çalışanlarının İş Güvenliği Liderliği ve İş Güvenliği İklimi Algılarının Demografik 
Değişkenleri Arasındaki Analizler 

Bu bölümde araştırmaya katılan çalışanların iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi algılarının demografik 
değişkenlerine göre değerlendirmelerine yer verilmiştir. 
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Tablo 3. Cinsiyete Göre İş Güvenliği Liderliği (İGL) ve İş Güvenliği İklimi (İGL) Ölçeği Puanlarının 
Değerlendirilmesi. 

  Cinsiyet 
  Erkek (n=288)  Kadın (n=128)  p 

İGL Ölçeği       
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 1.3-5 (3.8)  1.7-5 (3.8)  a0.808 

 Orta. ± SS 3.78±0.57  3.76±0.66   
İGİ Ölçeği       
Eylem Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (3.6)  2-5 (3.6)  a0.210 

 Orta. ± SS 3.56±0.73  3.66±0.65   
Beklenti Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (2.6)  1-5 (2.2)  a0.001* 

 Orta. ± SS 2.74±0.93  2.36±0.88   
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 1.6-5 (3.4)  2,4-5 (3.7)  a0.001* 

 Orta. ± SS 3.41±0.54  3.65±0.59   

at test          *p<0.01 

Tablo 3’te cinsiyete göre iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi ölçeği t test sonuçları verilmiştir. Cinsiyete 
göre katılımcıların iş güvenliği liderlik (İGL) ve iş güvenliği iklim (İGİ) ölçeği puanlarının toplamı arasında 
istatistiki olarak manalı farklılık görülmemiştir. Cinsiyete göre iş güvenliği iklimi ölçeği beklenti skorları 
arasında istatistiki olarak manalı farklılık saptanmıştır (p=0.001). Burada erkeklerin beklenti puanları, 
kadınlardan daha yüksektir. Cinsiyete göre katılımcıların iş güvenliği iklimi ölçeği puanlarının toplamı 
arasında istatistiki olarak manalı farklılık bulunmaktadır (p=0.001). Burada ise kadınların iş güvenliği iklimi 
toplam puanları, erkeklerden daha yüksektir. 

Tablo 4. Eğitim Durumuna Göre İş Güvenliği Liderliği (İGL) ve İş Güvenliği İklimi (İGL) Ölçeği Puanlarının 
Değerlendirilmesi. 

  Eğitim Durum 
 

 
İlkokul / 

İlköğretim 
(n=153) 

Lise  
(n=220) 

Lisans ve lisans 
üstü  

(n=43) 
p 

İGL Ölçeği      
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 2-5 (3.8) 1.3-5 (3.8) 2.7-5 (4.1) a0.001* 

 Orta. ± SS 3.83±0.49 3.68±0.66 4.07±0.49  
İGİ Ölçeği      
Eylem Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (3.8) 1-5 (3.6) 2.8-5 (3.8) a0.006* 

 Orta. ± SS 3.61±0.72 3.52±0.70 3.89±0.66  
Beklenti Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (2.4) 1-5 (2.6) 1-4.6 (2) a0.002* 

 Orta. ± SS 2.69±0.97 2.67±0.89 2.16±0.89  
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 2.4-4.8 (3.4) 1.6-5 (3.4) 2.5-5 (3.9) a0.001* 

 Orta. ± SS 3.46±0.52 3.42±0.57 3.86±0.62  

aOneway ANOVA Test  *p<0.01 

Tablo 4, eğitim durumuna göre iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi ölçeği Oneway ANOVA test 
sonuçlarını göstermektedir. Eğitim durumlarına göre iş güvenliği liderlik ölçeği puanlarının toplamı arasında 
istatistiki olarak manalı farklılık saptanmıştır (p=0.001). Farklılığı oluşturan grubu tayin etmek hedefiyle 
yapılan ikili grup karşılaştırmaları sonucunda; lisans ve lisans üstü mezunu katılımcıların toplam iş güvenliği 
liderlik puanları, ilkokul/ilköğretim ve lise mezunu katılımcılardan daha fazladır (sırayla p=0.045; p=0.001). 
İlkokul/ilköğretim ve lise mezunu katılımcıların toplam liderlik puanları arasında istatistiki olarak manalı 
farklılık ise saptanmamıştır. Diğer analiz sonucu ise katılımcıların eğitim durumlarına göre iş güvenliği iklimi 
ölçeği eylem puanları arasında manalı bir farklılığın olup olmadığı ile ilgilidir.  Burada katılımcıların eğitim 
durumları ile iş güvenliği iklimi ölçeği eylem puanları arasında istatistiki olarak manalı farklılık saptanmıştır 
(p=0.006). Farklılığı oluşturan grubu tayin etmek hedefiyle yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; lisans ve 
üstü mezunu katılımcıların eylem puanları, lise mezunu katılımcılardan daha fazladır (p=0.005). Diğer 
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grupların eylem puanları arasında istatistiki olarak manalı farklılık saptanmamıştır. Katılımcıların eğitim 
durumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği beklenti puanları arasında ise istatistiki olarak manalı farklılık 
saptanmıştır (p=0.002). Yapılan ikili küme kıyaslamaları akabinde; lisans ve üstü mezunu katılımcıların 
beklenti puanları, ilkokul/ilköğretim ve lise mezunu katılımcılardan manalı düzeyde daha düşüktür (sırasıyla 
p=0.003; p=0.003). İlkokul/ilköğretim ve lise mezunu katılımcıların beklenti puanları arasında istatistiki olarak 
manalı farklılık saptanmamıştır. Katılımcıların eğitim durumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği toplam 
puanları arasında istatistiki olarak manalı farklılık saptanmıştır (p=0.001). Yapılan ikili kıyaslamalar akabinde; 
lisans ve üzeri mezunu katılımcıların iş güvenliği iklimi puanları, ilkokul/ilköğretim ve lise mezunu 
katılımcılardan manalı düzeyde daha fazladır (sırayla p=0.001; p=0.001). 

Tablo 5. Medeni Duruma Göre İş Güvenliği Liderliği (İGL) ve İş Güvenliği İklimi (İGL) Ölçeği Puanlarının 
Değerlendirilmesi. 

  Medeni Durum 
 

 Evli (n=347 Bekar (n=58) 
Boşanmış / eşi 

vefat etmiş (n=11) 
p 

İGL Ölçeği      
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 1.3-5 (3.8) 2.2-5 (3.8) 2.7-5 (4.1) a0.610 

 Orta. ± SS 3.78±0.59 3.74±0.64 3.93±0.68  
İGİ Ölçeği      
Eylem Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (3.6) 1-5 (3.6) 2.8-5 (4.2) a0.338 

 Orta. ± SS 3,59±0,70 3,54±0,71 3.96±0.86  
Beklenti Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (2.4) 1-4.6 (2.8) 1.2-5 (2.6) a0.066 

 Orta. ± SS 2.58±0.92 2.83±0.92 2.87±1.16  
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 1.6-5 (3.5) 2.3-4.7 (3.3) 2.4-4.6 (3.5) a0.131 

 Orta. ± SS 3.50±0.57 3.36±0.57 3.55±0.63  

aKruskal Wallis Test                     
Tablo 5 iş güvenliği liderliği ve iklimi ölçeği ile medeni durum arasındaki Kruskal Wallis testi sonuçlarını 
göstermektedir. İş güvenliği liderliği, iklimi ve alt boyutları ölçek puanları ile çalışanların medeni durumları 
arasında istatistiki olarak manalı farklılık saptanmamıştır. 

Tablo 6. İşteki Konuma Göre İş Güvenliği Liderliği (İGL) ve İş Güvenliği İklimi (İGL) Ölçeği Puanlarının 
Değerlendirilmesi. 

  İşteki Konum 
 

 
Çalışan / 

operatör (n=384) 
 Yönetici (n=32)  p 

İGL Ölçeği       
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 1.3-5 (3.8)  2.7-5 (4.1)  a0.001** 

 Orta. ± SS 3.75±0.59  4.11±0.55   
İGİ Ölçeği       
Eylem Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (3.6)  2.4-5 (38)  a0.092 

 Orta. ± SS 3.57±0.71  3.79±0.67   
Beklenti Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (2.6)  1-4.2 (2)  a0.019* 

 Orta. ± SS 2.66±0.92  2.26±0.95   
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 1.6-5 (3.4)  2.4-4.8 (3.9)  a0.003** 

 Orta. ± SS 3.46±0.55  3.77±0.69   

at test          *p<0.05         **p<0.01 

İşteki konum ile iş güvenliği liderliği ve iklimi ölçeği t test sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. Katılımcıların 
işteki konumlarına göre iş güvenliği liderlik ölçeği puanlarının toplamı arasında istatistiki olarak manalı 
farklılık saptanmıştır (p=0.001). Yöneticilerin iş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanları, çalışanlardan daha 
yüksektir. Çalışanların bağlı olduğu bir üst yöneticisi ile üst yöneticilerin bağlı olduğu kendi yöneticilerinin 
iş güvenliği liderlik algısı sonuçları elde Şekil 3’te özetlenmiştir. Sonuçlar ara yöneticilerin liderliğinin kendi 
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yöneticilerinden düşük olduğunu göstermektedir. Katılımcıların işteki konumlarına göre iş güvenliği iklimi 
ölçeği eylem puanları arasında ise istatistiki olarak manalı farklılık saptanmamıştır. Katılımcıların işteki 
konumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği beklenti puanları arasında istatistiki olarak manalı farklılık 
saptanmıştır (p=0.019). Yöneticilerin beklenti puanları, çalışanlardan daha düşüktür. Katılımcıların işteki 
konumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği puanlarının toplamı arasında da istatistiki olarak manalı farklılık 
saptanmıştır (p=0.003). Yöneticilerin iş güvenliği iklimi ölçeği toplam puanları, çalışanlardan daha yüksektir. 

 
Şekil 3. Çalışanların bağlı olduğu bir üst yöneticisi ile üst yöneticilerin bağlı olduğu kendi yöneticilerinin iş 

güvenliği liderlik algısı sonuçları. 

Tablo 7. Mevcut İş Yerinde İş Kazası Geçirme Durumuna Göre İş Güvenliği Liderliği (İGL) ve İş Güvenliği 
İklimi (İGL) Ölçeği Puanlarının Değerlendirilmesi. 

  Mevcut iş yerinde iş kazası geçirme durumu 
  Evet (n=61)  Hayır (n=355)  p 

İGL Ölçeği       
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 1.7-5 (3.7)  1.3-5 (3.8)  a0.154 

 Orta. ± SS 3.67±0.64  3.79±0.59   
İGİ Ölçeği       
Eylem Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (3.8)  1-5 (3.6)  a0.278 

 Orta. ± SS 3.68±0.68  3.58±0.71   
Beklenti Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (2.6)  1-5 (2.4)  a0.472 

 Orta. ± SS 2.70±0.97  2.61±0.93   
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 2.4-5 (3.4)  1.6-5 (3.5)  a0.931 

 Orta. ± SS 3.49±0.56  3.48±0.57   
a t test           

Tablo 7’de mevcut iş yerinde iş kazası geçirme durumuna göre iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi 
ölçeği t testi sonuçları görülmektedir. Mevcut iş yerinde iş kazası geçirme durumuna göre iş güvenliği liderlik, 
iş güvenliği iklim ve alt boyutları puanları arasında istatistiki olarak manalı farklılık saptanmamıştır. İş 
yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre katılımcıların iş güvenliği liderlik ölçeği puanlarının toplamı 
arasında istatistiki olarak manalı farklılık saptanmamıştır. 

Tablo 8. Mevcut İş Yerinde İş Kazası Geçirme Durumuna Göre İş Güvenliği Liderliği (İGL) ve İş Güvenliği 
İklimi (İGL) Ölçeği Puanlarının Değerlendirilmesi. 

  Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumu 
  Evet (n=409)  Hayır (n=7)  p 

İGL Ölçeği       
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 1.3-5 (3.8)  2.5-5 (3.3)  a0.313 

 Orta. ± SS 3.78±0.59  3.53±0.87   
İGİ Ölçeği       
Eylem Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (3.6)  2.8-5 (3.4)  a0.611 

 Orta. ± SS 3.59±0.71  3.54±0.84   
Beklenti Min. - Mak. (Medyan) 1-5 (2.4)  2.2-5 (3.8)  a0.038* 

 Orta. ± SS 2.61±0.92  3.46±1.06   
Toplam Min. - Mak. (Medyan) 1.6-5 (3.5)  2.3-3.7 (3)  a0.045* 

 Orta. ± SS 3.49±0.57  3.04±0.51   
aMann-Whitney U Test          *p<0.05   
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Mevcut iş yerinde iş kazası geçirme durumuna göre iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi ölçeği Mann-
Whitney U test sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre 
katılımcıların iş güvenliği liderlik ölçeği eylem puanları arasında istatistiki olarak manalı farklılık 
saptanmamıştır (p=0.313). Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre katılımcıların iş 
güvenliği iklimi ölçeği eylem puanları arasında istatistiki olarak manalı farklılık saptanmamıştır (p=0.611). 
Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre katılımcıların iş güvenliği iklimi ölçeği beklenti 
puanları arasında istatistiki olarak manalı farklılık saptanmıştır (p=0.038). Eğitim alan katılımcıların beklenti 
puanları, eğitim almayanlardan daha düşüktür. Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre 
katılımcıların iş güvenliği iklimi ölçeği puanlarının toplamı arasında da istatistiki olarak manalı farklılık 
saptanmıştır (p=0.045). Eğitim alan katılımcıların toplam puanları, eğitim almayanlardan daha yüksektir.   

Tablo 9. Hipotez Testi Sonuçları. 

Hipotez Sonuç 

H1: İş güvenliği liderliği algısı demografik değişkenlere (H1a: Cinsiyet ile, H1b: 
Eğitim durumu ile, H1c: Medeni durum ile, H1d: İşteki konumu ile, H1e: Mevcut iş 
yerinde kaza geçirme durumu ile, H1f: Eğitim alma durumu ile) göre istatistiksel 
açıdan manalı düzeyde farklılık vardır. 

H1b, d Kabul 

H1a, c, e, f Ret 

H2: İş güvenliği iklimi algısı demografik değişkenlere (H2a: Cinsiyet ile, H2b: 
Eğitim durumu ile, H2c: Medeni durum ile, H2d: İşteki konumu ile, H2e: Mevcut iş 
yerinde kaza geçirme durumu ile, H2f: Eğitim alma durumu ile) göre göre 
istatistiksel açıdan manalı düzeyde farklılık vardır. 

H2a, b, d, f Kabul 

H2c, e Ret 

Bulgulara göre demografik değişkenlerin iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi algısı etkisine ilişkin 
hipotez testi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada Tekirdağ ilinde tekstil imalat sektöründe faaliyet gösteren üç farklı işletmedeki çalışanların 
demografik değişkenlerinin iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi algıları üzerindeki etkisi tespit 
edilmeye çalışılmıştır.  

Araştırma yapılan işletmelerde iş güvenliği ikliminin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde kadınların 
rolünün fazla olduğu görülmüştür. Kadınların iş güvenliği iklim çalışmalarında ön plana çıkartılarak söz 
sahibi olması sağlandığında iklim algısının artırılabileceği söylenebilir. Metal sektöründe Özkan ve Arpat 
(2017:84) tarafından yapılan benzer bir çalışmada dişe cinsiyetin iş güvenliği liderliği algısı etkisinde manalı 
farklılıklar görülmüştür. Özkan ve Arpat (2017:84) iş güvenliği liderliğinin artırılması ve yayılımında 
kadınların öncü olacağını belirlemiştir. Tekstil imalat sektöründe yapılan bu çalışmada ise iş güvenliği 
liderliğinin sergilenmesinde cinsiyetin bir rolü olmadığı tespit edilmiştir. 

Eğitim durumlarına bakıldığında kişilerin eğitim durumları arttıkça iş güvenliği liderliği ve iklimi algısı 
artmaktadır. Yapılan benzer çalışmalarda (Acar, 2019:107; Özkan ve Arpat 2015:224; Özkan ve Arpat 2017:87) 
eğitim durumuna göre iş güvenliği liderliği algısında manalı farklılıklar tespit edilmemiştir. Kılıç ve Acar 
(2019:1084) tarafından inşaat sektöründe gerçekleştirilen çalışmada iş güvenli iklimi algısının eğitim 
durumuna göre değişkenlik göstermediği ifade edilmiştir. Tekstil imalat sektöründe ise akademik düzeyde 
eğitim alındığında iş güvenliği liderliği ve iklimi algısının arttığı görülmüştür. Bilgi arttıkça iş güvenliği 
liderliği ve iklimi algısının arttığı sonucuna varılabilir. Akademik düzeyde eğitim alan bu kişilerin iş güvenliği 
konusunda daha fazla konuşması ve rol alması diğer eğitim seviyelerindeki kişilerin algılarını artırabilecektir. 

İş güvenliği liderliği ve iklimi algısı işteki konumdan (pozisyon) da etkilenmektedir. Hiyerarşik olarak üst 
pozisyonlarda çalışan kişilerin iş güvenliği liderliği ve iklim algısı çalışan/operatörlerden yüksektir. Özellikle 
ara yöneticilerin üstündeki yönetici pozisyonundaki kişilerin, iş güvenliği liderliği ve iklimi algısının 
artırılmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir rolü olduğu görülmektedir. 

Çalışanların iş güvenliği eğitimi alma ya da almama durumlarında ise iş güvenliği liderliği algısında bir 
farklılık görülmemiştir. Bununla beraber iş güvenliği eğitimi alındığında iş güvenliği iklim algısı olumlu 
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yönde etkilenmektedir. İş güvenliği eğitimlerinin aralıksız, düzenli ve güncel bir şekilde çalışanlara verilmesi 
işletmenin iş güvenliği ikliminin artırılmasında etkili olduğu söylenebilir. 

Demografik değişkenler iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi algılarını farklı yönlerde etkilemektedir. 
Hatta farklı sektörlerde demografik değişkenler iş güvenliği liderliği ve iş güvenliği iklimi algısını farklı 
yönlerde etkilemektedir. İşletmelerde bu değişkenler araştırılıp analiz edilerek, iş güvenliği liderliği ve iş 
güvenliği iklimi algısının artırılmasında nasıl çalışmalar yapılabileceği ayrı bir araştırma konusu olabilir. 
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Amaç - Araştırmanın birinci amacı, 2020 yılı için Avrupa Birliği ülkelerinin Sosyal Gelişim Endeksi 
(SGE)’ni oluşturan bileşenlere ait değerler kapsamında Avrupa Birliği ülkelerine göre bileşenlerin 
önemlilik derecelerini tespit etmektir. Araştırmanın ikinci amacı ise ülkelerin sosyal gelişim 
performanslarını ölçmektir. Son olarak araştırmanın üçüncü amacı, ülkelerin sosyal gelişme 
performanslarının ülkelerin SGE değerleri kapsamında Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile ne derece 
açıklanabileceğini değerlendirmektir.  

Yöntem – Avrupa Birliği ülkelerine göre SGE bileşenlerin önemlilik dereceleri Entropi, ülkelerin sosyal 
gelişim performanslarını Entropi tabanlı MAUT ve ülkelerin sosyal gelişme performanslarının 
ülkelerin SGE kapsamında Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile ne derece açıklanabileceği ise Pearson 
korelasyon katsayısı yöntemleri ile açıklanmıştır. 

Bulgular - Ülkeler için en önemli ilk üç SGE bileşenlerinin sırasıyla KAP (Kapsayıcılık), SAĞ (Sağlık) 
ve İEE (İleri Eğitime Erişim), en fazla sosyal gelişme performansı gösteren ilk üç ülkenin ise sırasıyla 
Yunanistan, İsveç ve Finlandiya olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ülkelerin genel anlamda sosyal gelişme 
performanslarının yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunların dışında, ülkelerin SGE değerleri kapsamında 
ülkelerin sosyal gelişim performanslarının Entropi Tabanlı MAUT yöntemine göre genel anlamda 
açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma - Ülkelerin sosyal gelişim performanslarının kapsamlı ve ayrıntılı olarak tespit edilmesi, 
ülkelere kendilerinin ve birbirlerinin sosyal gelişim performansları hakkında farkındalık 
kazandıracaktır. Dolayısıyla söz konusu farkındalık sayesinde ülkeler, sosyal politikalarının 
belirlenmesinde ve iyileştirilmesinde faaliyetlerini daha anlamlı ve verimli yapabileceklerdir. Buna 
göre Avrupa Birliği ülkeleri KAP, SAĞ ve İEE bileşenlerine önem ve öncelik vererek sosyal gelişim 
performanslarını yükseltebilir. Yöntem açısından ise ülkelerin sosyal gelişim performansları daha fazla 
çok kriterli karar verme yöntemleri ile ölçülerek yöntemler kapsamında tespit edilen değerler 
arasındaki tutarlılıklar ve tutarsızlıklar tartışılabilir.  
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Purpose - The primary purpose of the research is to determine the importance degrees of the 
components according to the European Union countries within the scope of the values of the 
components that make up the Social Progress Index (SPI) of the European Union countries for 2020. 
The second aim of the research is to measure the social development performance of countries. Finally, 
the third aim of the research is to evaluate the extent to which the social development performance of 
countries can be explained by the Entropy-based MAUT method within the scope of the SPI values of 
the countries. 

Design/methodology/approach - Significance levels of SPI components according to European Union 
countries Entropy, social development performances of countries, Entropy-based MAUT, and to what 
extent countries' social development performances can be explained by Entropy-based MAUT method 
within the scope of SPI are explained with Pearson correlation coefficient methods. 

Findings - It has been determined that the top three SPI components for the countries are respectively 
INC (Inclusion), HEA (Health) and AAE (Access to Advanced Education), and the top three countries 
with the highest social development performance are respectively Greece, Sweden and Finland. In 
addition, it was observed that the social development performances of the countries in general were 
high. Apart from these, it has been concluded that the social development performances of the countries 
within the scope of the SPI values of the countries can be explained in general terms according to the 
Entropy Based MAUT method. 
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Discussion - The comprehensive and detailed determination of the social development performances 
of the countries will raise the awareness of the countries about their own and each other's social 
development performances. Therefore, thanks to this awareness, countries will be able to make their 
activities more meaningful and efficient in determining and improving their social policies. 
Accordingly, European Union countries can increase their social development performances by giving 
importance and priority to the INC, HEA and AEE components. In terms of method, the social 
development performances of countries can be measured with more multi-criteria decision making 
methods, and the consistency and inconsistency between the values determined within the scope of the 
methods can be discussed. 

1. GİRİŞ 

Sosyal gelişme, toplumların yaşam kalitesindeki, yaşam standartlarındaki, insani gelişmedeki ve buna bağlı 
olarak refah düzeylerindeki artış olarak belirtilmektedir (Scully, 2000: 3). Sosyal gelişmenin temel yapısını, 
bireylerin temel insan ihtiyaçlarının karşılama kapasitesini tüm bireyler için sağlanması oluşturmaktadır 
(Porter, Stern ve Loria, 2013; Almatarneh ve Emagwali, 2019: 1038). Dolayısıyla sosyal gelişme, devletlerin 
sorumlu oldukları toplumların sosyal, gıda, giyecek, barınma, sağlık, eğitim gibi temel gereksinimlerinin 
karşılama kapasitelerindeki sosyal değişimi açıklamaktadır (Estes, 1984). Bunun yanında, sosyal gelişim ve 
sosyal değişim birbirleri ile ilişkili olan, fakat birbirlerinden farklı olan kavramlardır. Bu kapsamda sosyal 
gelişim, birbiri ardına meydana gelen ve topluma fayda veya olumlu katma değer ile getiri sağlayan değişim 
süreci olarak ifade edilmektedir. Buna karşın sosyal değişim, toplumların sosyal olarak gelişmedeki hem 
olumlu hem de olumsuz boyutlarını içermektedir. Dolayısıyla sosyal değişim, sosyal gelişimi kapsayıcı bir 
özelliğe sahiptir (Kubiczek, 2014). 

Sosyal gelişmenin temelini oluşturan temel insan ihtiyaçlarının karşılanması durumunun orjini, teknolojik ve 
ekonomik iyileşmeye dayanmaktadır. Buna bağlı olarak ekonomik ve teknolojik gelişme karşılıklı etkileşim 
halindedir. Fakat zamanlama açısından ilk etkiyi teknolojik gelişme göstermektedir. Teknolojik gelişmeye 
bağlı olarak özellikle ticari anlamda gelişme ile ülkelerin ekonomileri gelişme gösterebilmektedir. Ekonomik 
gelişme ile teknolojiye yönelik yatırımlar oluşturularak üretim maliyetlerin düşmesi ve kar marjlarının 
yükselmesi sağlanabilmektedir. Bu durum, tekrar ekonominin gelişmesine neden olabilmektedir. Teknolojik 
ve ekonomik gelişme aynı zamanda sosyal gelişim ile karşılıklı ilişki içindedir. Bu ilişki yapısında ilk etkiyi 
zamanlama açısından teknolojik ve ekonomik gelişme göstermektedir. Teknolojik ve ekonomik gelişmeye 
bağlı olarak sosyal gelişme sağlandıktan sonra ise bireylerin temel gereksinimlerinin karşılanması, bireyler 
için fırsatlar oluşturulması ve özellikle eğitim konusunda fırsat eşitliğinin sağlanması ile sonrasında tekrar 
teknolojik ve ekonomik gelişme sağlanabilecektir (Osberg, 2001; Bilan vd., 2019). 

Sosyal gelişim performanslarının ölçülmesi ile ülkeler, kendilerinin ve diğer ülkelerin sosyal gelişimine 
yönelik olarak gelecekte hangi pazarların veya piyasaların oluşturulması veya hangi pazarda veya pazarlarda 
yoğunlaşması gerektiğini değerlendirebilmektedirler. Dolayısıyla ülkeler, kendilerinin ve birbirlerinin sosyal 
gelişim performanslarını analiz ederek gelecek dönemlerdeki iş ve ticaret politikalarını ve stratejilerini daha 
verimli olarak oluşturabileceklerdir (Pate ve Sweo, 2016: 2).  

Büyük organizasyonlar olarak nitelendirilen ülkeler, sosyal gelişimin önemi kapsamında kendilerinin ve 
birbirlerinin sosyal gelişim performanslarını değerlendirmektedirler. Ülkeler ilk olarak kendilerinin sosyal 
gelişim performanslarını analiz ederek sosyal gelişim konusunda üstünlüklerini ve eksiklerini tespit ederler. 
Buna bağlı olarak ülkeler, neden-sonuç analizi kapsamında sosyal gelişimlerini değerlendirerek mevcut sosyal 
gelişimleri kapsamında sosyal gelişimlerinin iyileşmesi için faaliyetler gerçekleştirebilirler ve gelecek 
dönemde sosyal politikalarını ve stratejilerini daha etkin, etkili ve verimli olarak sağlayabilirler. Aynı 
zamanda ülkeler, birbirlerinin sosyal gelişim performanslarını takip ederek kendilerinin mevcut sosyal 
gelişim performanslarını geliştirmeleri veya sosyal gelişim konusunda eksik veya yetersiz kaldığı konularda 
iyileşme sağlayabilmeleri için sosyal gelişim performansı yüksek olan ülkeler ile işbirlikleri ve ortaklıklar 
gerçekleştirebilmektedirler. Dolayısıyla ülkelerin sosyal gelişim performanslarının ölçümü büyük önem 
kazanmaktadır. 

Dünya üzerinde toplumların sosyal gelişim kapasiteleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Dolayısıyla 
bir ülkenin sosyal gelişimini anlamak için diğer ülkeler ile sosyal gelişim konusunda karşılaştırmalar 
yapılması gerekmektedir. Buna göre her ülkenin sosyal bilimcileri, ülkelerinin sosyal gelişim ve yaşam kalitesi 
seviyelerinin artmasına yönelik ideal sosyal politikalar ve stratejiler oluşturabileceklerdir (Skvarciany ve 
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Tereštšenkov, 2016: 50; Stern, Krylova ve Harmacek, 2020: 5). Buna bağlı olarak ülkelerin sosyal gelişimlerinin 
ölçülmesini sağlayan ölçütlere, endekslere veya metriklere her zaman gereksinim duyulmaktadır (Porter, 
Stern ve Green, 2017). 

Sosyal gelişme kavramı hakkında özellikle modernleşme teorisi ve izafiyet kuramı çerçevesinde farklı 
yorumlar ve eleştiriler oluşturulmuş olup, ülkelerin sosyal gelişme performanslarını ölçmek için çeşitli 
endeksler geliştirilmiştir (Sökmen, 2014). Söz konusu endekslerden bir tanesi ‘‘Fiziksel Yaşam Kalitesi Endeksi 
(The Physical Quality of Life Index – PQLI)’’ olarak oluşturulan ölçüttür. Söz konusu bu endeks, 1970’li yılların 
ortalarında David Morris isimli bilim adamı tarafından ortaya atılmıştır. PQLI, ülkelerin sosyal kalkınmasının 
ölçülmesinde GSYH ve sosyal gelişme ile ilişkili olan diğer ekonomik göstergelerin tek başlarına yeterli 
olmaması kapsamında 1970’li yıllardan önce Uluslararası Çalışma Örgütü’nden, Dünya Bankası’ndan ve 
çeşitli araştırmacılardan gelen tepkiler üzerine oluşturulmuştur. Söz konusu endeks, sosyal anlamda 
kalkınmanın temel amacını sunmakta olup, ‘‘ortalama okur-yazarlık’’, ‘‘bebek ölüm oranları’’ ve ‘‘beklenen 
yaşam süresi’’ göstergelerinden oluşmaktadır (Morris, 1980). 

Ülkelerin sosyal gelişim performanslarını tespit etmede yararlanılan ölçütlerden diğeri Richard C. Estes 
tarafından oluşturulan ve ‘‘Ağırlıklı Sosyal Gelişme Endeksi’’ (Weighted Index of Social Progress – WISP) 
olarak isimlendirilen metriktir. Endeks; ‘‘eğitim’’, ‘‘sağlık’’, ‘‘kadınların statüsü’’, ‘‘savunma çabası’’, 
‘‘ekonomi’’, ‘‘demografi’’, ‘‘çevre’’, ‘‘sosyal kaos’’, ‘‘kültürel çeşitlilik’’ ve ‘‘refah çabası’’ olmak üzere toplam 
10 alt endeksten oluşmaktadır. Alt endekslerden her biri ‘‘1’’ ile ‘‘8’’ niceliği arasında değerlere sahiptir. Buna 
göre ‘‘1’’ en düşük değeri, ‘‘8’’ ise en büyük değeri göstermektedir (Sharma, 2003: 1200-1201; Estes, 2012: 15-
16). Son olarak ülkelerin sosyal gelişmelerini ölçen bir başka ölçüt ise ‘‘İnsani Gelişme Endeksi (Human 
Development Index – HDI)’’ olarak isimlendirilen metriktir. HDI 1990 yılında Mahbul Ul Hag tarafından 
oluşturulmuştur. Endeks; ‘‘sağlık’’, ‘‘eğitim’’ ve ‘‘gelir’’ olmak üzere toplam üç alt endeks olarak kategorize 
edilmiştir. Sağlık alt endeksinin göstergesi ‘‘doğumda yaşam beklentisi’’, eğitim alt endeksinin göstergesi 
‘‘ortalama ve beklenen okullaşma’’, gelir alt endeksinin göstergesi ise ‘‘kişi başı GSMH’’ olarak belirlenmiştir. 
Buna bağlı olarak sağlık alt endeksi, insanların uzun ve sağlıklı yaşam seviyesini, eğitim alt endeksi, 
toplumların bilgi seviyesini ve gelir alt endeksi ise toplumların kaliteli yaşam standart seviyesini açıklamakta 
olup (Doğan ve Tatlı, 2014), alt endekslere ve göstergelere ait değerler ‘‘0’’ ile ‘‘1’’ değeri arasındadır (Mıhçı 
ve Mıhçı, 2003: 32). 

HDI ve yukarıda belirtilen diğer endeksler gelir ve sosyal hizmetlere erişim, ekonomik ve politik özgürlükler, 
güvenlik, şeffaflık ile diğer idari ve beşeri faktörleri kapsamlı olarak içermemektedir. Bu nedenle, sosyal 
gelişmişliğin temelini oluşturan bireye odaklanma ve bireyi geliştirme kapsamında bireylerin yaşam 
kalitelerine ilişkin analizlerin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Buna göre oluşturulan Sosyal Gelişme Endeksi 
(Social Progress Index – SPI), bireylerin öncelikli gereksinimlerinin giderilmesini, yaşam kalitelerinin 
iyileştirilmesini,  bireylere fırsatlar oluşturulmasını ve bireylerin kapasitelerinin tam olarak 
değerlendirebilecekleri olanaklar sağlama potansiyelini ölçmektedir (Sökmen, 2014). Ayrıca SPI’nın diğer 
sosyal gelişmeyi ölçen endeksler ile ortak özellikleri bulunmaktadır. Buna karşın SPI, ülkelerin sosyal gelişme 
performansını ölçen diğer endekslere göre toplumların sosyal gelişme konularını ve yöntemini daha ayrıntılı 
ve kapsamlı olarak açıklamaktadır (Karmowska, 2017: 180). Aynı zamanda SPI, sosyal ilerlemeyi GSYH ve 
diğer ekonomik değişkenlerden bağımsız olarak ölçen bir sistem özelliğine sahiptir (Porter, 2015).  

SPI ayrıca bir ülkenin refahının ekonomik göstergelerden bağımsız, bütünsel, objektif ve şeffaf bir sonuca 
dayalı ölçüm sağlamaktadır. Bunun yanında bu endeks ile ülkelerin sosyal gelişimlerini farklı açılardan 
değerlendirilme kapsamında ülkelerin sosyal gelişimleri konusunda zayıf ve üstün yönlerinin ülkeler bazında 
karşılaştırılması sağlanabilmektedir (Kumar Behera, 2016: 124; Gabriele vd., 2019: 8). Buna bağlı olarak endeks 
ile SPI’yı oluşturan bileşenlerin sosyal gelişmenin ekonomik başarı ölçütleri ile nasıl ilişkilendirildiği ve bu 
ilişkinin çeşitli diğer sosyal ve teknik boyutlara göre nasıl değiştiğine yönelik analiz yapılabilmesine yönelik 
olanak sağlanmaktadır (Galdo ve Lim, 2018: 82). 

SPI; ‘‘temel insani ihtiyaçlar, ‘‘refahın temelleri’’ ve ‘‘fırsatlar’’ olmak üzere toplamda üç boyutta 
tasniflenmiştir. Temel insani ihtiyaçlar, bir ülkede bireylerin temel gereksinimlerinin ne derecede 
karşılanabildiğini ölçmektedir. Refahın temelleri ise bireylerin eğitime erişme, sağlık, yaşam koşulları ve 
mevcut ile gelecekteki doğal ortamın korunma derecelerini ölçmektedir. Son olarak fırsatlar, bir ülkede 
bireylerin bireysel hak ve özgürlüklere sahip olma, kişisel kararlarında özgürlük ve toplumda oluşabilecek 
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önyargıların bireylerin kapasitelerine erişmesini engellememe derecelerini ölçmektedir (Porter ve Stern, 2016; 
Bittner ve Hudler Seitzberger, 2016: 240; Vopel, 2016: 779-780; Özgür Güler, Güler ve Şanlı, 2019: 58). 

SPI endeksini oluşturan her bir boyutun dört bileşeni ve her bir bileşene ait sayıları üç ile 5 arasında değişen 
alt bileşenleri bulunmaktadır. Ayrıca bileşenlerin aritmetik ortalamaları ile boyutlar, boyutların aritmetik 
ortalamaları ile SPI hesaplanabilmektedir. Endeks, boyutlar ve bileşenler ‘‘0’’ ile ‘‘100’’ değeri arasındadır. ‘‘0’’ 
en küçük değeri, ‘‘100’’ ise en büyük değeri göstermektedir (Asandului, Iacobuta ve Cautisanu, 2016: 230). Bu 
kapsamda SPI’nın temel durumunun yapısı Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. SPI’nın Temel Yapısı 
Temel İnsani İhtiyaçlar Refahın Temelleri Fırsatlar 
Beslenme ve Temel Tıbbi Bakım Temel Bilgiye Erişim Bireysel Haklar 
Su ve Temizlik Bilgiye ve Haberleşmeye Erişim Bireysel Özgürlük ve Seçim Hakkı 
Barınma Sağlık  Kapsayıcılık 
Kişisel Güvenlik Çevre Kalitesi  İleri Eğitime Erişim  
Kaynak: www.socialprogress.org 

SPI, ilk defa 2013 yılında raporla yayınlanmıştır. Özellikle SPI ile ülkelerin sosyal gelişimine yönelik sosyal ve 
çevresel bileşenlerinin performanslarını detaylı olarak ölçülmekte ve ölçülen değerler ile kapsamlı bir 
değerlendirme yapılabilmektedir. SPI oluşturulurken Amartya Sen’in sosyal gelişmeye yapmış olduğu 
katkılardan faydalanılmıştır. Söz konusu bu endeks, dört temel ilkeye dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, 
endeksin sadece sosyal ve çevresel göstergeler ile ilişkili olmasıdır. Dolayısıyla endeks, politik yaklaşımlardan 
veya sonuçlardan daha çok sosyal gelişmeyi doğrudan tespit etmeyi hedeflemiştir. İkinci olarak endeks, 
girdileri değil, bireyler için önem arz eden sonuçları hesaplamayı amaçlamıştır. Üçüncüsü, endeks, 
toplumların esenliğinin ve sağlığının çok boyutlu ve bütünsel olarak ölçmeye odaklanmıştır. Son olarak 
endeks, uygulanabilir olması kapsamında karar vericilere sosyal gelişmeyi sağlayacak yöntemleri ve 
programları açık olarak uygulama olanağı sağlamakta ve buna bağlı olarak sosyal gelişimin iyileştirilmesi 
kapsamında doğrudan uygulanması gereken boyutları ayrıntılı olarak açıklamaktadır (Özgür Güler, Güler ve 
Şanlı, 2019: 57). 

Ülkelerin sosyal gelişme performanslarının ayrıntılı ve çok kapsamlı olarak tespit edilmesi, ülkelerin mevcut 
sosyal politikalarının iyileşmesine ve gelecekte planlanan sosyal gelişme stratejilerinin daha etkin, etkili ve 
verimli olmasına araç olabilecektir. Çok kriterli karar verme (ÇKKV) literatüründe, karar alternatiflerine göre 
performans konusunu oluşturan kriterlerin önemlilik derecelerinin Entropi, karar alternatiflerin kriterlere 
göre performanslarının detaylı olarak tespit edilmesinde MAUT (Multi Attiribute Utility Theory) tekniklerinin 
uygulandığı gözlenmiştir. Araştırma kapsamında ilk olarak Sosyal Gelişme Endeksi ile ilgili olan ve Entropi 
ile MAUT ÇKKV tekniklerini uygulayan araştırmalar açıklanmıştır. Sonrasında ülkelere göre ülkelerin sosyal 
gelişme performanslarını belirleyen ülkelerin önemlilik dereceleri Entropi ve ülkelerin sosyal gelişim 
performansları ise Entropi tabanlı MAUT ÇKKV teknikleri ile ölçülerek tespit edilen sonuçlara göre 
değerlendirmeler yapılmış ve çıkarımlarda bulunulmuştur.  

2. LİTERATÜR 

Araştırma kapsamında literatür iki açıdan değerlendirilmiştir. Bunlardan birincisi, araştırmanın konusunu 
oluşturan sosyal gelişim ve SPI ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalardır. İkincisi ise araştırmanın yöntemini 
oluşturan Entropi ve MAUT ÇKKV yöntemleri ile ilgili olan araştırmalardır. 

Asandului, Iacobuta ve Cautisanu (2016), Avrupa Birliği ülkelerinin 2014 ve 2013 yılları için kişi başı GSYH, 
2015 yılı için kişi başı GSYH oranı, Ekonomik Özgürlük Endeksi (Economic Freedom Index – EFI) ile SPI 
değerlerini dikkate alarak EFI’nın ve SPI’nın kişi başı GSYH’nın büyüme oranına olan etkilerini ölçmüşlerdir. 
Araştırmada, EFI’nın ve SPI’nın kişi başı GSYH’nın büyüme oranını anlamlı, pozitif yönlü ve yüksek seviyede 
etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başı GSYH oranları 
arasında anlamlı ve önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Greve (2016), ülkelerin sosyal politikanın 
ölçülmesinde GSYH’nın tek başına bir ölçüm aracı olmadığını ifade etmiştir. Bu kapsamda araştırmacı, 
toplumların mutluluklarının ve esenliklerinin sosyal politikaların belirlenmesinde önemli değişkenler 
olduğunu belirtmektedir. Buna göre araştırmacı; refah, mutluluk ve sosyal gelişim arasındaki ilişki olduğunu 
tespit etmiş ve SPI’nın ülkelerin sosyal gelişim performanslarının ölçülmesinde önemli bir endeks olduğunu 
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vurgulamıştır. Pate ve Sweo (2016), 2015 yılı için ülkelerin SPI değerleri üzerinden SPI hakkında genel 
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Araştırmacılar, ekonomik yapının sosyal gelişme ile ilişkili olduğunu 
vurgulayarak söz konusu endeksin ülkelerin sosyal gelişim performanslarının karşılaştırılması açısından 
yararlı bir metrik olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar, SPI’nın dış veri kaynakları aracılığı ile 
türetilmesi açısından çeşitli sınırlamalara sahip olduğunu, buna karşın SPI’nın mikro anlamda işletmelerin 
pazarları veya piyasaları sağlamaları için ülkelerin sosyal gelişim performanslarının hemen hemen her 
yönden analiz edilmesinde iyi bir kaynak olduğunu vurgulamışlardır. Bunun yanında araştırmacılar, SPI 
değeri yüksek olan ülkelerin genel anlamda ekonomisi güçlü olan ülkeler olduğunu ve buna bağlı olarak 
ülkelerin sosyal gelişiminin belirlenmesinde GSYH’nın önemli bir faktör olarak belirginleştiğini, fakat sosyal 
performansın sağlanması için ekonomik göstergelere uygun olarak sosyal stratejilerinde geliştirilmesi 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Dan (2017), Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden kişi başı GSYH, kültürel boyut ve 
SPI arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada, kişi başı GSYH’nın kültürel boyutu anlamlı, pozitif yönde ve 
yüksek seviyede etkilediği ve kültürel boyutun ise SPI’yı yine anlamlı, pozitif yönde ve yüksek seviyede 
etkilediği gözlenmiştir. Jahic ve Cinjarevic (2017), ülkelerin 2016 yılına ait SPI ve Yolsuzluk Algı Endeksi 
(Corruption Perception Index – CPI) ile 2013 yılına ait Birleşmiş Milletler Eğitim Endeksi değerleri üzerinden 
sosyal gelişimin ve eğitimin yolsuzluk boyutu ile olan ilişkilerini incelemişlerdir. Araştırma sonucuna göre, 
sosyal gelişimin ve eğitimin yolsuzluk üzerine anlamlı ve pozitif yönde etkisinin olduğu gözlenmiştir. 
Jitmaneeroj (2017), SPI’nın ülkelerin sosyal gelişme performanslarının ayrıntılı ve karşılaştırmalı bakış açısı 
sunduğunu ifade etmiştir. Bu kapsamda araştırmacı, SPI’yı oluşturan bileşenler arasındaki nedensel ilişkileri 
incelemiştir. Bulgulara göre, sosyal gelişmeye ivme kazandırmak kapsamında sosyal politika karar vericilerin 
öncelik vermesi gereken bileşenlerin sırasıyla erişim, kapsayıcılık, kişisel güvenlik ve barınma, ekosistem 
sürdürebilirliği, beslenme, temel tıbbi bakım, sağlık, zindelik ve temel bilgilere erişim olduğu tespit edilmiştir. 
Romero, Montero ve Ruales (2017), Ekvator ülkesinin 2006-2014 yılları arasındaki SPI ile GSYH verileri 
üzerinden SPI ve gelir (GSYH) seviyesi arasındaki ilişkiyi ölçmüşlerdir. Bulgulara istinaden ülkelerin SPI 
değerleri ile gelir seviyesi arasında anlamlı, pozitif yönlü ve yüksek ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
araştırma kapsamında, gelir düzeyinden bağımsız olarak Ekvator ülkesinde sosyal gelişim sağlanabileceği 
ifade edilmiştir. Alonso Martinez (2018), 2009-2016 yıl aralığındaki OECD ülkelerine ait patent ve ülkelerin 
SPI’sını oluşturan bileşenlere ait veriler üzerinden yurt dışında icat edilen patentler ile yurt içinde yabancı 
araştırmacılar tarafından icat edilen patentlerin SPI üzerindeki etkisini araştırmıştır. Bulgulara göre, sadece 
yurt dışında icat edilen patentlerin temel insanların ihtiyaçlarından daha çok, kişisel haklar, özgürlük ve 
seçim, hoşgörü ve ileri eğitim ile ilgili olan sosyal gelişmeye olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Fehder, 
Porter ve Stern (2018), 2018 yılı önceki tüm SPI raporlarında belirtilen ülkelere ait veriler üzerinden GSYH’nın 
SPI’nın boyutları ile olan ilişkilerini incelemişlerdir. Araştırmada, GSYH’nın fırsatlar ve refahın temelleri 
boyutları ile olan ilişkileri pozitif yönlü, anlamlı ve düşük seviyede, buna karşın GSYH’nın temel insan 
ihtiyaçları ile pozitif yönlü, anlamlı ve yüksek düzeyde ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
araştırmada, sosyal gelişme ile refahın temelleri arasındaki ilişkinin düşük göreceli gelir ve eğitim düzeyine 
sahip bireyler için daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bilan vd. (2019), Letonya, Litvanya, Hırvatistan, 
Romanya, Polonya ülkelerinin 2000-2017 yılları arasındaki ilgili verileri kapsamında Ukranya ülkesi için 
makroekonomik istikrar ve sosyal gelişme seviyesi arasındaki ilişkiyi açıklayan bir model oluşturmuşlardır. 
Araştırma kapsamında, modele ilişkin olarak yarı entegrasyon büyümesi, yakınsak çeşitlendirmesi ve ilerici 
büyüme olmak üzere üç adet kalkınma stratejisi alt modelleri oluşturulmuştur. Bulgulara göre, Ukrayna 
ülkesi için sosyal gelişme gösterilmesinde en uygulanabilir stratejinin, makroekonomik istikrar ile sosyal 
gelişme düzeyini geliştirebilecek ve yoğunlaştırabilecek olan çeşitlenme boyutunun olduğu belirlenmiştir. 
Özgür Güler, Güler ve Şanlı (2019), 2016 yılı için 138 ülkeye ait SPI’yı oluşturan bileşenlere ait değerler 
üzerinden söz konusu bileşenlerin birbirleri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Bulgulara göre, temel insani 
ihtiyaçlar ve fırsatlar arasında yüksek ilişki düzeyi olduğu ve söz konusu ilişki yapısında temel insani 
ihtiyaçlar kümesine en fazla katkıyı barınmanın, fırsatlar kümesine en az katkıyı ise yüksek öğretime erişimin 
sağladığı tespit edilmiştir. Charless ve Alessio (2020), bir toplumda tüm bireylerin sosyal gelişme anlamında 
tam potansiyeline ulaşması için koşulları oluşturacak, yaşam kalitesini artıracak sürdürülebilir stratejiler 
oluşturmanın önemini belirterek Peru ülkesinin sosyal gelişimini ölçen bir yöntem önermişlerdir. Bu 
kapsamda araştırmacılar iki aşamalı süreci (radyal ve radyal olmayan) sosyal gelişimi entegre etmek için 
birleşik temelli bir zarf temelli model sunmuşlardır. Bu kapsamda araştırmacılar, Peru ülkesinin sosyal 
gelişiminin ölçülmesinde radyal olmayan yaklaşımların, radyal yaklaşıma göre daha ideal olduğu sonucuna 
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ulaşmışlardır. Diakomlhalis (2020), 2020 yılı için Yunanistan ülkesindeki Epirus şehrinin SPI endeksini 
oluşturan bileşenlere ait veriler üzerinden söz konusu şehrin sosyal gelişim performansını ölçmüştür. 
Bulgular çerçevesinde, Epirus şehrinin Yunanistan’ın diğer şehirlerine göre SPI değerleri arasında belirgin 
farklılıkların olduğu ve buna bağlı olarak Epirus şehrinin sosyal gelişme performansının artırılması için temel 
insan ihtiyaçlarının, refah temellerinin ve kişisel ve sosyal fırsatların geliştirilmesi gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Yaseen (2020), 2008-2014 yıl aralığındaki 70 ülkeden 12312 şirkete ait temettü ödeme oranı ve 
temettü ödemeye ilişkin veriler ile söz konusu 70 ülkenin SPI’sını oluşturan bileşenler arasındaki ilişkileri 
ölçmüşlerdir. Araştırmada, SPI’nın bileşenleri olan temel insani gelişmenin, refahın temellerinin ve fırsatların 
temettü ödeme oranını ve temettü ödemeyi anlamlı ve pozitif yönde sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

Tang ve Leung (2009), malzeme bilimi kapsamında çelik türlerinin performanslarını Entropi tabanlı ARAS 
yöntemi ile ölçmüşlerdir. Araştırma sonucuna göre, çelik performansını belirleyen en önemli kriterin Entropi 
yöntemi kapsamında Çeliğin Nihai Gerilme Mukavemeti ve Entropi tabanlı ARAS yöntemine göre en iyi 
performans sağlayan çelik türünün Döküm Alaşımlı Çelik, en kötü performans sağlayan çelik türünün ise 
Karbonlaşmış Çelik olduğu gözlenmiştir. Joshi ve Kumar (2014), Bajaj Çelik, HDFC Bankası, TATA Çelik ve 
Infotech şirketlerinin 2010 yılı için portföy performanslarını (Portföy Riski ve Portföy Getirisi) Entropi tabanlı 
TOPSIS yöntemi ile ölçmüşlerdir. Bulgulara istinaden söz konusu şirketlere göre portföy performansını 
belirleyen en önemli kriterin Entropi yöntemi kapsamında Hisse Başına Kazanç ve bunun yanında şirketlerin 
portföy performansları ise Entropi tabanlı TOPSIS yöntemine göre sırasıyla TATA ÇELİK, HDFC Bankası, 
Infotech ve Bajaj Çelik olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında araştırmada, şirketlerin portföy riski ve portföy 
getirisi değerleri arasında anlamlı, pozitif yönlü ve çok yüksek düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Alp, Öztel 
ve Köse (2015), uluslararası alanda faaliyet gösteren Linda firmasının 2009-2012 dönemlerine ait 
sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin veriler ile ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik boyutlarını 
oluşturan değişkenlerin önem derecelerini Entropi, karar alternatifleri olarak boyutların yıllara göre 
performanslarını Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile ölçmüşlerdir. Araştırmada, yıllara göre ekonomik 
sürdürülebilirlik boyutunun en önemli değişkeninin yıl içi en düşük fiyat, çevresel sürdürülebilirlik 
boyutunun en önemli değişkeninin havaya salınan nitrojen oksitler ve sosyal sürdürülebilirlik boyutunun ise 
en önemli değişkeninin denetleme kurulunda kadın oranı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca 
Entropi tabanlı MAUT yöntemine göre, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik için en iyi performansın 2013, 
çevresel sürdürülebilirlik için en iyi performansın ise 2011 yılı olduğu tespit edilmiştir. Ömürbek, Karaatlı ve 
Balcı (2016), BİST 100’de faaliyet gösteren otomotiv firmalarına göre, otomotiv sektörünün performansını 
belirleyen kriterlerin önemlilik dereceleri Entropi, söz konusu firmaların performansların ise Entropi temelli 
MAUT ve SAW yöntemleri ile belirlemişlerdir. Bulgulara göre, Entropi yöntemi kapsamında otomotiv 
firmaların performanslarını belirleyen en önemli kriterin satışlar/net kar olduğu tespit edilmiştir. Bunun 
yanında, firmaların performanslarının sıralamasının Entropi tabanlı MAUT ve SAW yöntemlerine göre 
tamamıyla tutarlı olduğu gözlenmiştir. Apan, Öztel ve İslamoğlu (2017), 2011-2013 yıl aralığında Borsa 
İstanbul’da faaliyet gösteren endüstri firmaların performanslarını belirleyen kriterlerin önemlilik derecelerini 
Entropi, söz konusu firmaların performanslarını ise Entropi tabanlı MAUT yöntemine göre ölçmüşlerdir. 
Araştırmada, firmaların performanslarını belirleyen en önemli kriterin 2011 yılı için Hisse Senedi Fiyatı, 2012 
ve 2013 yılları için ise Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr/Varlıklar olarak belirlenmiştir. Devamında firmalar 
içinden belirtilen yıllar için en iyi performans sergileyen firmanın KARTONSAN olduğu ifade edilmiştir. 
Scholz Franz ve Hinz (2017), Almanya’nın en büyük internet gayrimenkul web sitesi şirketi ile müştereken 
yaptıkları laboratuvar deneyi kapsamında MAUT tekniğini kullanarak karar vericilerin öz nitelik ilişkileri 
hakkında içgörü sağlamak amacıyla tekil değer ayrıştırmasına dayalı bir model oluşturmuşlardır. Söz konusu 
model ile karar vericilerin algılarının iyileştiğini ve yine karar vericilerin karar alanı hakkındaki bilgilerinin 
nihai olarak yeniden kullanma niyetlerini ölçen sistemler için karar vericilerin destekleyici olarak hareket etme 
olasılıklarının doğru olarak değerlendirilebildiğini ifade edilmiştir. Ömürbek, Delibaş ve Altın (2017), 
Türkiye’de 2000 yılı öncesinde kurulan 53 devlet üniversitesinin kütüphanecilik performanslarını Entropi 
temelli MAUT yöntemine göre ölçmüşlerdir. Araştırmada, devlet üniversiteleri kütüphanelerin 
performanslarının belirlenmesinde en önemli kriterin kütüphanenin kuruluş yılı olduğu gözlenmiştir. Bunun 
yanında araştırmada, kütüphanecilik alanında en iyi performans gösteren ilk üç üniversitenin sırasıyla 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir. 
Kaplanoğlu (2018), 2015 ve 2016 yılları için Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 10 adet 
firmanın performanslarını belirleyen kriterlerin önemlilik derecelerini Entropi, söz konusu firmaların 
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performanslarını ise Entropi tabanlı MAUT yöntemine göre ölçmüşlerdir. Bulgulara göre, firmaların 
performanslarını belirleyen en önemli kriterin satışların büyüme hızı olduğu ve en fazla performans gösteren 
ilk üç firmanın sırasıyla Mühimmat Fabrikası, Çankırı Silah Fabrikası ve Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası 
olduğunu tespit etmiştir. Ömürbek ve Urmak Akçakaya (2018), Forbes 2000 listesinde bulunan ve havacılık 
sektöründe faaliyet gösteren 21 havayolu şirketine göre şirketlerin performanslarını belirleyen kriterlerin 
önemlilik derecelerini Entropi, şirketlerin performans değerlerini ise Entropi temelli MAUT, SAW ve COPRAS 
yöntemler ile ölçmüşlerdir. Bulgulara göre, otomotiv firmaların performansını belirleyen en önemli kriterin 
Entropi yöntemi kapsamında aktif varlıklar, Entropi temelli MAUT ve COPRAS yöntemlerine göre en iyi 
performans gösteren ilk üç firmanın Delta Airlines, United Continental Holdings, Soutwest Airlines, SAW 
yöntemi kapsamında ise Delta Airlines, United Continental Holdings ve Deutsche Lutfansa olduğu 
belirlenmiştir. Ece (2019), Türkiye’de faaliyet gösteren ve aynı zamanda BİST 100’de işlem gören 15 firmanın 
2008-2017 yıl aralığındaki mali tablolara ilişkin verileri üzerinden söz konusu firmalara göre en önemli 
finansal oranını Entropi, firmaların finansal performansları ise Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile 
hesaplanmıştır. Araştırma sonucuna göre, firmalara göre en önemli finansal oranının aktif devir hızı, en iyi 
finansal performans gösteren firmanın ise Alark olduğu tespit edilmiştir. Nara vd. (2019), Brezilya ülkesinde 
34 et üretim fabrikası üzerinden Brezilya Çalışma Bakanlığı’nın iş sağlığı ve güvenliği için oluşturduğu 
ölçüme göre söz konusu fabrikaların performanslarını MAUT ve Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemlerine göre 
tespit etmişlerdir. Araştırma sonucuna göre, fabrikaların performanslarının belirleyen kriterlerden en 
önemlisinin kas ve iskelet sisteminin iyileşmesini sağlayan sistem olduğunu gözlenmiştir. Araştırmada 
MAUT ve YSA yöntemlerine göre hesaplanan et fabrikalarının performanslarının birbirlerine yakın değerde 
olduğu ve MAUT ile YSA kapsamında hesaplanan performans değerleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı 
ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Aydın (2020), 2015-2018 yılları aralığında BİST Kimya, Petrol, Kauçuk ve 
Plastik ürünler sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal performansı ile pay senedi getirileri arasındaki 
ilişkiyi ölçmüştür. Araştırma çerçevesinde ilk olarak firmaların finansal ve pay senedi performanslarını 
belirleyen kriterlerin önemlilik dereceleri Entropi yöntemi ile hesaplanmıştır. Araştırma sonucuna göre, 
firmaların finansal ve pay senedi performanslarını belirleyen en önemli kriterin 2014 yılı için Toplam 
Borç/Toplam aktif oranı, 2015 ve 2016 yılları için Nakit Oranı, 2017 yılı için Stok Devir Hızı ve son olarak 2018 
yılı için ise Özkaynak Karlılığı olduğunu belirlenmiştir. Devamında en çok finansal performans sağlayan ilk 
üç firmanın Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., en çok pay senedi 
getirisi performansı sağlayan ilk üç firmanın ise Sasa Polyester Sanayi A.Ş., Hektaş Ticaret.A.Ş., Soda Sanayii 
A.Ş. olarak sıralamışlardır. Ayrıca araştırmada finansal performans ile pay senetleri getiri performansları 
arasında anlamlı, pozitif yönde ve yüksek ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ergün, Korucuk ve Memiş 
(2020), Giresun’da ideal afet depo seçimini AHS tabanlı MAUT yöntemi ile belirlemişlerdir. Araştırmada, AHS 
yöntemine göre ideal afet depo seçimi ölçütlerden en önemlisinin altyapı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca araştırmada, en ideal afet deponun seçimini belirleyen skorun, diğer afet depoların skorları arasında 
belirgin farklılıkların olduğu gözlenmiştir.  

Literatür değerlendirildiğinde, ülkelerin veya bölgelerin sosyal performanslarını tek boyutlu olarak veya 
ülkelerin veya bölgelerin sosyal performanslarının diğer boyutlar ile olan ilişkileri çerçevesinde inceleyen 
araştırmaların kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak literatürde belirtilen araştırmaların sosyal 
gelişmeyi kapsamlı ve çok boyutlu olarak açıklamaları açısından söz konusu araştırmaların sosyal gelişme 
literatüre katkı sağladığı düşünülmüştür. Ayrıca literatürde tespit edilen sosyal gelişim araştırmalarında 
ülkelerin sosyal gelişme performanslarının belirleyen kriterleri önem derecelerinin ve yine ülkelerin sosyal 
gelişme performanslarının tespit edilmesine yönelik olarak herhangi bir ÇKKV tekniğinin kullanılmadığı 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla ülkelerin sosyal gelişimlerini kapsamlı olarak açıklayan SPI’nın ölçümünün 
ÇKKV yöntemleri ile ölçülmesiyle, SPI ile ülkelerin sosyal performanslarının ölçümünün ayrıntılı ve kapsamlı 
özelliği daha çok anlam kazanacağı ve buna göre tespit edilen bulgulara göre daha nitelikli yorumlar ve 
öneriler sağlanabileceği değerlendirilmiştir.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı, Verilerin Analizi ve Veri Seti 

Araştırmanın birinci amacı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelere göre sosyal gelişim boyutlarının önemlilik 
derecelerini Entropi yöntemi ile hesaplamaktır. Araştırmanın ikinci amacı ise Avrupa Birliği ülkelerinin sosyal 
gelişim performanslarını Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile ölçmektir. Son olarak araştırmanın üçüncü amacı, 
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araştırmanın birinci ve ikinci amacı kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinin sosyal gelişim endekslerinin 
Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile ne derecede açıklanabileceğini tespit etmektir.  
Avrupa Birliği ülkelerinin genel anlamda insani gelişmişlik, yaşam kalitesi ve sosyal gelişme seviyelerinin 
yüksek olması kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinin gerek müşterek, gerekse münferit olarak sosyal 
politikalar ile ilgili faaliyetleri, stratejileri, yöntemleri ve yönetimleri diğer ülkelerin sosyal gelişmelerini ve 
politikalarını etkilemektedir. Dolayısıyla araştırma çerçevesinde Avrupa Birliği ülkelerinin sosyal gelişim 
performanslarının ölçülmesinin önemli olduğu değerlendirilmiştir.  
Entropi yöntemi, farklı karar verme sürecinde farklı değerlendirme olaylarında çok iyi sonuçlar 
çıkarmaktadır. Çünkü Entropi yöntemi, kriterler arasındaki düzensizlikleri hesaplayarak karar verici için 
karmaşık olamayan sonuçlar oluşturmaktadır (Ecer, 2020: 55).  Ayrıca karar alternatiflerinin konusunu 
oluşturan kriterlerin ağırlık katsayılarının veya önemlilik derecelerinin hesaplanmasında Entropi yöntemi 
araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır (Ulutaş ve Topal, 2020). ÇKKV yöntemleri istatistiksel 
analizlerde olduğu gibi bir örneklem kütlesinden ana kütleye genelleme yapmak için kullanılan yöntemlerden 
değildir. Bu yöntemler, sübjektif ve objektif kriterlerin bir arada değerlendirilebildiği ve uzman görüşlerine 
göre analizin gerçekleştiği yöntemlerdendir. Yine bu yöntemlerde bir grup kararına göre değerlendirme 
olabileceği gibi tek bir uzman görüşü esas alınarak çalışma şekillenebilir (Korucuk, Akyurt ve Turpcu 2019: 
703). Buna bağlı olarak araştırma kapsamında ülkelere göre SPI’yı oluşturan bileşenlerin önemlilik 
derecelerinin hesaplanmasında Entropi yönteminden faydalanılmıştır. Bunun yanında, bir karara ulaşmak 
için ortak bir temel oluşturmak hedefiyle birden çok değişkeni tanımlamak ve değerlendirmek için sistematik 
bir yöntem olması, risk tercihlerinin ve belirsizliğin ÇKKV tekniklerine nasıl dahil edilmesi gerektiğine ilişkin 
titiz bir metodoloji uygulaması (Ecer, 2020: 139) ve literatürde ve birçok alanda karar alternatiflerinin 
performanslarının tespit edilmesinde sık olarak kullanılması (Atan ve Altan, 2020: 193) sebebiyle araştırmaya 
dahil edilen ülkelerin sosyal gelişim performanslarının tespiti için MAUT yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca 
ülkelerin sosyal gelişim performanslarının ölçümünde SPI’nın seçilmesinin nedeni, SPI’nın diğer endekslere 
göre ülkelerin sosyal gelişimlerini daha ayrıntılı ve kapsamlı olarak açıklamasından ve ölçmesinden 
kaynaklanmaktadır.  
Araştırmanın veri setini en son ve güncel olarak belirtilen rapor kapsamında 2020 yılı için ülkelere ait SPI’yı 
oluşturan bileşenlere ve boyutlara ait değerler oluşturmaktadır. Araştırmada ülkelerin Entropi tabanlı MAUT 
yöntemi ile sosyal gelişim performanslarının hesaplanmasında Microsoft Office 2010 ofis programından 
yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri ise www.socialprogress.org sitesinden sağlanmıştır. Araştırmada elde 
edilen veriler açık kaynaktan sağlandığı için araştırma için ilgili etik kurumundan izin alınmasının gerekli 
olmadığı değerlendirilmiştir. Araştırmada kolaylık sağlaması açısından SPI’nın boyutlarına ait bileşenlerin 
kısaltmaları Tablo 2’de açıklanmıştır. 
  Tablo 2. Veri Seti ve Bileşenlerin Kısaltması 
Boyutlar Bileşenler Kısaltma 

Temel İnsan Gereksinimleri 

Beslenme ve Temel Tıbbi Bakım BTTB 
Su ve Temizlik ST 
Barınma BAR 
Kişisel Güvenlik KG 

Esenliğin Temelleri 

Temel Bilgiye Erişim TBE 
Bilgiye ve Haberleşmeye Erişim BHE 
Sağlık  SAĞ 
Çevre Kalitesi  ÇK 

Fırsatlar 

Bireysel Haklar BH 
Bireysel Özgürlük ve Seçim Hakkı BÖSH 
Kapsayıcılık KAP 
İleri Eğitime Erişim  İEE 

3.2. Araştırmada Kullanılan Yöntemler 

Araştırmada ülkelere göre SPI bileşenlerinin önemlilik dereceleri hesaplamak için Entropi yöntemi, söz 
konusu ülkelerin sosyal gelişim performanslarını hesaplamak için ise Entropi tabanlı MAUT yöntemleri 
uygulanmıştır. Belirtilen yöntemlerin uygulama aşamaları aşağıda açıklanmıştır. 

http://www.socialprogress.org/
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 Entropi Yöntemi Uygulama Aşamaları (Ayçin, 2019: 121-129) 

Ai: i. karar Alternatifi (i=1,2,…..m).  
Cj: j. değerlendirme kriteri (j=1,2, …..n). 
xij: j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin aldığı yer. 
pij: j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin aldığı normalize değer. 
k:  Entropi katsayısı 
ej: Entropi değeri 
dj: Farklılaşma derecesi 
wj: j. Değerlendirme kriterinin ağırlığı (j=1,2,…..n). 

1. Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması 

                                                  D=

A1
A2
⋮

Am

�
x11 x12 x1n
x21

⋮
x22

⋮
x2n

⋮
xm1 xm2 xmn

�                                                                                                      (1)                                                                                                                                        

2. Adım: Karar Matrisinin Normalizasyonu 

                                                         pij= 
xij

∑ xij 
m
i=1

  ∀ i, j    

                                                                                                                                                                                                                    (2) 

3. Adım: Kriterlerin ENTROPİ Değerlerinin Bulunması 

                                                        eij=-k.�  pij . In(
n

j=1

pij) i=1,2…..m; j= 1,2,…..n               

                                                      (3)           

                                                         k=(In(m))-1  0≤ej≤1                                                                                                                        (4)                

4. Adım: Farklılaşma Derecelerin Hesaplanması 

                                                       dj=1- ej  j=1,2,…..n  
                                                                                                                                                                                                                     (5)       

5. Adım: ENTROPİ Kriter Ağırlıklarının Tespiti 

                                                   wj= 
dj

∑ dj
n
j=1

                                                                                                                                       (6) 

 MAUT Yöntemi Uygulama Aşamaları (Ecer, 2020: 141-145) 

1. Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması 

                                                       X= �
r11 r12 r1n
r21
⋮

r22
⋮

r2n
⋮

rm1 rm2 rmn

�                                                                                                                        (7)                        

  2. Adım: Standartlaştırılmış Karar Matrisinin Oluşturulması 

                                                 rij  
* =

rij-min�rij�
maks�rij�-min�rij�

                                                                                                        (8)    

                                                  rij  
* =1+

min�rij�-rij

maks�rij�-min�rij�
                                                                                                 (9)        

  3. Adım: Marjinal Fayda Puanlarının Hesaplanması 

                              

                                                  uij=
e
�rij  

* �
2

1,71
 e=2,718 olup, doğal logaritmadır                                                              (10)                                            
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  4. Adım: Nihai Fayda Puanlarının Hesaplanması  

                                                 Ui=�uij

n

i=0

*wj    wj=Kriterlerin Ağırlık Katsayısıdır                                                     (11)        

3.3. Araştırmanın Önemi ve Katkısı 

Literatür incelendiğinde, 2020 yılı için Avrupa Birliği ülkelerinin SPI bileşenler değerleri ile Entropi tabanlı 
MAUT yöntemi kapsamında söz konusu ülkelerin rekabet performanslarını tespit eden bir araştırmaya 
rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma, belirtilen özellikleri kapsayan ilk araştırmadır. Ayrıca çalışmada 
tespit edilen nicel değerler, araştırmacılar için veri seti niteliği taşımaktadır. 

4. BULGULAR 

Bulgular kapsamında ilk olarak Entropi yöntemi ile ülkelere göre SPI’yı oluşturan bileşenlerin önemlilik 
dereceleri, ikinci olarak Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile ülkelerin sosyal gelişme performansları ve son 
olarak ise Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile ülkelerin sosyal gelişme performansları ile ülkelerin SPI değerleri 
arasındaki ilişki tespit edilerek ülkelerin SPI’larının Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile ne derecede 
açıklanabileceği değerlendirilmiştir. 

Entropi yönteminde birinci adım olarak eşitlik (1)’de belirtildiği gibi karar matrisinin oluşturulması 
gerekmektedir. Bu kapsamda oluşturulan karar matrisi Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Karar Matrisi 

Ülkeler 
Temel İnsan İhtiyaçları Refahın Temelleri Fırsatlar 
BTTB ST BAR KG TBE BHE SAĞ ÇK BH BÖSH KAP İEE 

Almanya 98,92 99,56 97,43 88,63 97,51 89,46 83,48 85,65 99,44 90,4 75,84 83,42 
Avusturya 98,7 99,03 97,76 88,6 98,6 92,53 86,11 90,12 89,49 88,33 63,48 84,23 
Belçika 98,42 99,59 97,54 80,48 95,3 87,03 85,6 89,29 97,16 87,83 75,28 80,99 
Bulgaristan 95,98 97,66 90,18 79,7 87,28 81,28 64,61 79,59 84,23 72,14 57,44 68,24 
Çekya 98,28 98,85 95,88 88,8 99,01 83,55 80,11 84,51 92,34 81,22 60,51 77,36 
Danimarka 98,52 99,67 97,61 88,63 97,02 97,39 83,19 88,71 96,22 90,91 84,38 83,11 
Estonya 97,51 96,52 98,05 80,24 97,89 96,17 78,18 93,78 93,57 84,93 57,11 73,22 
Finlandiya 98,97 99,68 99 87,24 97,07 94,39 82,18 91,5 94,21 89,32 85,72 83,35 
Fransa 98,47 99,49 98,44 81,52 93,43 90,74 88,75 90,21 92,81 86,8 64,38 80,38 
GKRK 97,14 99,49 96,55 80,43 94,49 91,88 84,2 86,09 93,05 79,9 60,88 73,54 
Hırvatistan 97,27 97,8 93,23 76,83 96,83 82,9 74,86 84,57 86,52 74,09 47,48 70,65 
Hollanda 98,51 99,7 97,64 90,06 93,88 95,67 85,81 89,35 95,89 89,08 72,93 84,2 
İrlanda 98,58 99,34 98,2 89,18 95,6 89,55 84,87 90,09 95,27 87,4 77,8 78,36 
İspanya 98,98 99,69 98,32 84,1 89,69 90,49 87,48 91,17 94,46 81,76 68,95 79,4 
İsveç 98,75 99,59 98,88 89,09 94,81 92,42 87,13 89,77 96,78 89,6 82,72 79,84 
İtalya 98,69 99,37 97,77 76,91 92,33 86,51 88,23 87,29 93,93 76,56 73,37 77,35 
Letonya 90,74 94,77 95,19 76,17 96,54 83,5 70,19 85,07 94,32 81,06 50,77 73,83 
Litvanya 97,06 94,65 95,43 76,2 95,68 83,7 70,87 84,83 93,14 79,24 62,19 74,62 
Lüksemburg 98,71 99,69 98,05 86,44 98,99 90,49 86,14 91,72 94,89 89,22 79,24 61,19 
Macaristan 97,1 97,22 94,79 79,28 93 77,32 68,2 84,54 82,49 77,1 52,15 69,03 
Malta 97,87 99,45 96,74 78,95 93,2 86,93 84,06 84,74 88,54 78,86 66,65 59,66 
Polonya 97,26 98,05 95,19 87,28 94,54 84,96 74,28 80,9 84,27 78,09 60,12 77,05 
Portekiz 98,06 98,04 98,08 88,59 89,08 87,69 83,2 92,49 95,8 80,96 69,67 71,84 
Romanya 95,57 92,81 89,54 79,9 82,88 81,37 64,14 83,77 87,76 71,09 44,73 66,58 
Slovekya 95,75 98,49 95,1 86,2 92,29 85,26 71,73 82,63 89,01 78,39 53,44 69,48 
Slovenya 97,62 98,52 97,36 89 98,9 86,44 81,21 88,86 94,7 80,92 64,03 74,91 
Yunanistan 98,26 99,38 96,53 80,96 88,43 83,78 82,17 86,06 88,57 70,98 71,04 83,25 

Devamında karar matrisinde belirtilen değerler üzerinden ikinci adım olarak eşitlik (2) gösterildiği üzere 
normalize karar matrisi elde edilir. Tespit edilen normalize karar matrisi değerleri Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Entropi Yöntemi Kapsamında Hesaplanan Normalize Karar Matrisi 
Normalize Karar Matrisi 

Ülkeler 
Temel İnsan İhtiyaçları Refahın Temelleri Fırsatlar 
BTTB ST BAR KG TBE BHE SAĞ ÇK BH BÖSH KAP İEE 

Almanya 0,038 0,037 0,037 0,039 0,038 0,038 0,039 0,036 0,04 0,041 0,043 0,041 
Avusturya 0,037 0,037 0,038 0,039 0,039 0,039 0,04 0,038 0,036 0,04 0,036 0,041 
Belçika 0,037 0,037 0,037 0,036 0,037 0,037 0,04 0,038 0,039 0,04 0,042 0,04 
Bulgaristan 0,036 0,037 0,035 0,035 0,034 0,034 0,03 0,034 0,034 0,033 0,032 0,033 
Çekya 0,037 0,037 0,037 0,039 0,039 0,035 0,037 0,036 0,037 0,037 0,034 0,038 
Danimarka 0,037 0,038 0,037 0,039 0,038 0,041 0,038 0,038 0,039 0,041 0,047 0,041 
Estonya 0,037 0,036 0,038 0,036 0,038 0,041 0,036 0,04 0,038 0,038 0,032 0,036 
Finlandiya 0,038 0,038 0,038 0,039 0,038 0,04 0,038 0,039 0,038 0,04 0,048 0,041 
Fransa 0,037 0,037 0,038 0,036 0,037 0,038 0,041 0,038 0,037 0,039 0,036 0,039 
GKRK 0,037 0,037 0,037 0,036 0,037 0,039 0,039 0,037 0,037 0,036 0,034 0,036 
Hırvatistan 0,037 0,037 0,036 0,034 0,038 0,035 0,035 0,036 0,035 0,033 0,027 0,035 
Hollanda 0,037 0,038 0,037 0,04 0,037 0,04 0,04 0,038 0,039 0,04 0,041 0,041 
İrlanda 0,037 0,037 0,038 0,039 0,038 0,038 0,039 0,038 0,038 0,039 0,044 0,038 
İspanya 0,038 0,038 0,038 0,037 0,035 0,038 0,04 0,039 0,038 0,037 0,039 0,039 
İsveç 0,037 0,037 0,038 0,039 0,037 0,039 0,04 0,038 0,039 0,04 0,046 0,039 
İtalya 0,037 0,037 0,038 0,034 0,036 0,036 0,041 0,037 0,038 0,035 0,041 0,038 
Letonya 0,034 0,036 0,037 0,034 0,038 0,035 0,032 0,036 0,038 0,037 0,028 0,036 
Litvanya 0,037 0,036 0,037 0,034 0,038 0,035 0,033 0,036 0,037 0,036 0,035 0,037 
Lüksemburg 0,037 0,038 0,038 0,038 0,039 0,038 0,04 0,039 0,038 0,04 0,044 0,03 
Macaristan 0,037 0,037 0,036 0,035 0,037 0,033 0,032 0,036 0,033 0,035 0,029 0,034 
Malta 0,037 0,037 0,037 0,035 0,037 0,037 0,039 0,036 0,036 0,036 0,037 0,029 
Polonya 0,037 0,037 0,037 0,039 0,037 0,036 0,034 0,034 0,034 0,035 0,034 0,038 
Portekiz 0,037 0,037 0,038 0,039 0,035 0,037 0,039 0,039 0,038 0,037 0,039 0,035 
Romanya 0,036 0,035 0,034 0,035 0,033 0,034 0,03 0,036 0,035 0,032 0,025 0,033 
Slovekya 0,036 0,037 0,037 0,038 0,036 0,036 0,033 0,035 0,036 0,035 0,03 0,034 
Slovenya 0,037 0,037 0,037 0,039 0,039 0,036 0,038 0,038 0,038 0,037 0,036 0,037 
Yunanistan 0,037 0,037 0,037 0,036 0,035 0,035 0,038 0,037 0,036 0,032 0,04 0,041 

Üçüncü adım olarak ise normalize karar matrisi (eşitlik (2)), entropi katsayısı ve normalize edilen değerlerin 
doğal logaritma değerleri üzerinden (eşitlik (3) ve (4)), kriterlere ilişkin entropi değerleri (ej) elde edilir. Buna 
ilişkin olarak hesaplanan ej Tablo 5’de açıklanmıştır. 

Tablo 5. Kriterlere İlişkin ej Değerleri 

Ülkeler 
Temel İnsan İhtiyaçları Refahın Temelleri Fırsatlar 
BTTB ST BAR KG TBE BHE SAĞ ÇK BH BÖSH KAP İEE 

Almanya -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 
Avusturya -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 
Belçika -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 
Bulgaristan -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,1 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 
Çekya -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 
Danimarka -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,14 -0,13 
Estonya -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 
Finlandiya -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 -0,15 -0,13 
Fransa -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 
GKRK -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 
Hırvatistan -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,1 -0,12 
Hollanda -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 
İrlanda -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,13 -0,14 -0,13 
İspanya -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 
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İsveç -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,14 -0,13 
İtalya -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 
Letonya -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 -0,12 -0,12 -0,1 -0,12 
Litvanya -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 
Lüksemburg -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,13 -0,14 -0,11 
Macaristan -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,11 -0,12 -0,11 -0,12 -0,1 -0,11 
Malta -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,1 
Polonya -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 -0,11 -0,12 
Portekiz -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,13 -0,12 -0,13 -0,12 
Romanya -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 -0,1 -0,12 -0,12 -0,11 -0,09 -0,11 
Slovekya -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,12 
Slovenya -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 
Yunanistan -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 -0,13 -0,13 
In(m) 0,303413076 
Entropi Değerleri 
ej  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,999 0,996 0,999 

Dördüncü adım olarak tespit edilen ej üzerinden kriterlerin farklılaşma dereceleri (eşitlik (5)) (dj), son olarak 
beşinci adım kapsamında ise dj değerleri üzerinden ise kriterlerin entropi kriter ağırlıkları (eşitlik (6)) (wj) 
ölçülür.  Bu kapsamda tespit edilen kriterlerin dj, ve wj değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Kriterlere Ait dj, ve wj Değerleri 
Faktörler Bileşenler dj wj Sıralama 

Temel İnsan 
İhtiyaçları 

BTTB 4,42768E-05 0,004572444 12 
ST 4,92224E-05 0,005083177 11 
BAR 8,96919E-05 0,009262432 10 
KG 0,000494074 0,051022819 5 

Refahın 
Temelleri 

TBE 0,000265217 0,027388846 8 
BHE 0,000482057 0,049781776 6 
SAĞ 0,001291633 0,133386253 2 
ÇK 0,000255062 0,026340113 9 

Fırsatlar 

BH 0,000335 0,034595243 7 
BÖSH 0,000844565 0,087217832 4 
KAP 0,004308347 0,444920745 1 
İEE 0,001224256 0,126428321 3 

Tablo 6 değerlendirildiğinde, SPI bileşenlerinin önemlilik dereceleri KAP (wj=KAP=0,444920745), SAĞ 
(wj=SAĞ=0,133386253), İEE (wj=İEE=0,126428321), BÖSH (wj=BÖSH=0,087217832), KG (wj=KG=0,051022819), BHE 
(wj=BHE=0,049781776), BH (wj=BH=0,034595243), TBE (wj=TBE=0,027388846), ÇK (wj=ÇK=0,026340113), BAR 
(wj=BAR=0,009262432), ST (wj=ST=0,005083177) ve son olarak BTTB (wj=BTTB=0,004572444) olarak sıralanmıştır. 
KAP bileşeninin önemlilik derecesi diğer bileşenlerin önemlilik dereceleri arasında belirgin farklılıklar 
bulunmaktadır. Bunun yanında;  BAR, ST ve BTTB bileşenlerinin önemlilik dereceleri birbirlerine yakın 
değerde olup, söz konusu üç bileşenin diğer bileşenler arasında farklılık nicelikleri fazla olduğu tespit 
edilmiştir. 

MAUT yöntemi kapsamında yine Entropi yöntemi gibi ilk olarak karar matrisi oluşturulur. Söz konusu karar 
matrisi daha öncesinde Entropi yöntemi kapsamında Tablo 3’de belirtilmiştir. MAUT yönteminde ikinci adım 
olarak standartlaştırılmış karar matrisi oluşturulur. Bu kapsamda Tablo 3’de belirtilen değerler üzerinden 
hesaplanan standart karar matrisi değerleri (eşitlik (8) ve (9)) Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Standart Karar Matrisi Değerleri 

Ülkeler 
Temel İnsan İhtiyaçları Refahın Temelleri Fırsatlar 
BTTB ST BAR KG TBE BHE SAĞ ÇK BH BÖSH KAP İEE 

Almanya 0,993 0,98 0,834 0,897 0,907 0,605 0,786 0,427 1 0,974 0,759 0,967 
Avusturya 0,966 0,903 0,869 0,8949 0,975 0,758 0,893 0,742 0,477 0,871 0,457 1 
Belçika 0,932 0,984 0,846 0,3103 0,77 0,484 0,872 0,684 1 0,845 0,745 0,869 
Bulgaristan 0,636 0,704 0,068 0,2541 0,273 0,197 0,019 0 0,122 0,058 0,31 0,35 
Çekya 0,993 0,991 0,968 0,9859 1 0,857 0,902 0,901 0,954 0,892 0,703 0,918 
Danimarka 0,995 1 0,986 0,984 0,98 1 0,937 0,946 0,994 1 0,984 0,987 
Estonya 0,985 0,968 0,99 0,8906 0,989 1 0,88 1 0,967 0,947 0,664 0,868 
Finlandiya 1 1 1 0,9686 0,981 0,987 0,926 0,989 0,973 0,997 1 0,99 
Fransa 0,995 0,998 0,996 0,9049 0,944 0,948 1 0,975 0,959 0,969 0,777 0,954 
GKRK 0,981 0,998 0,976 0,8928 0,954 0,96 0,954 0,931 0,961 0,892 0,735 0,873 
Hırvatistan 0,983 0,981 0,943 0,8527 0,978 0,866 0,848 0,914 0,894 0,827 0,572 0,838 
Hollanda 0,995 1 0,987 1 0,948 1 0,973 0,966 0,991 0,994 0,881 1 
İrlanda 0,996 0,996 0,993 1 0,966 0,969 0,962 0,974 0,984 0,975 0,94 0,941 
İspanya 1 1 0,994 0,9438 0,906 0,979 0,991 0,986 0,976 0,912 0,833 0,954 
İsveç 1 0,999 1 1 0,958 1 0,988 0,971 1 1 1 0,959 
İtalya 1 0,997 0,997 0,8638 0,933 0,956 1 0,944 0,98 0,858 0,926 0,929 
Letonya 0,919 0,95 0,971 0,8554 0,975 0,923 0,815 0,92 0,985 0,908 0,639 0,886 
Litvanya 0,983 0,949 0,973 0,8558 0,966 0,925 0,823 0,917 0,972 0,888 0,784 0,896 
Lüksemburg 1 1 1 0,9712 1 1 1 0,992 0,99 1 1 0,734 
Macaristan 0,988 0,977 0,966 0,8905 0,94 0,881 0,811 0,914 0,861 0,952 0,733 0,828 
Malta 0,996 1 0,986 0,8868 0,942 0,991 1 0,916 0,924 0,974 0,938 0,715 
Polonya 0,99 0,987 0,971 0,9806 0,956 0,969 0,893 0,875 0,879 0,965 0,846 0,925 
Portekiz 0,998 0,986 1 0,9954 0,9 1 1 1 1 1 0,981 0,862 
Romanya 0,972 0,933 0,92 0,8975 0,838 0,941 0,781 0,943 0,927 0,878 0,628 0,799 
Slovekya 0,974 0,991 0,977 0,9684 0,933 0,986 0,873 0,93 0,94 0,969 0,751 0,834 
Slovenya 0,993 0,991 1 1 1 1 0,988 1 1 1 0,901 0,899 
Yunanistan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Üçüncü adım olarak standart karar matrisi değerleri üzerinden marjinal fayda puanlarının ölçülmesi (eşitlik 
(10)) gerekmektedir. Buna göre hesaplanan marjinal fayda puan değerleri Tablo 8’de açıklanmıştır.  

Tablo 8. Marjinal Fayda Puanları 

Ülkeler 
Temel İnsan İhtiyaçları Refahın Temelleri Fırsatlar 
BTTB ST BAR KG TBE BHE SAĞ ÇK BH BÖSH KAP İEE 

Almanya 0,993 0,98 0,834 0,897 0,907 0,605 0,786 0,427 1 0,974 0,759 0,967 
Avusturya 0,966 0,903 0,869 0,895 0,975 0,758 0,893 0,742 0,477 0,871 0,457 1 
Belçika 0,932 0,984 0,846 0,31 0,77 0,484 0,872 0,684 1 0,845 0,745 0,869 
Bulgaristan 0,636 0,704 0,068 0,254 0,273 0,197 0,019 0 0,122 0,058 0,31 0,35 
Çekya 0,993 0,991 0,968 0,986 1 0,857 0,902 0,901 0,954 0,892 0,703 0,918 
Danimarka 0,995 1 0,986 0,984 0,98 1 0,937 0,946 0,994 1 0,984 0,987 
Estonya 0,985 0,968 0,99 0,891 0,989 1 0,88 1 0,967 0,947 0,664 0,868 
Finlandiya 1 1 1 0,969 0,981 0,987 0,926 0,989 0,973 0,997 1 0,99 
Fransa 0,995 0,998 0,996 0,905 0,944 0,948 1 0,975 0,959 0,969 0,777 0,954 
GKRK 0,981 0,998 0,976 0,893 0,954 0,96 0,954 0,931 0,961 0,892 0,735 0,873 
Hırvatistan 0,983 0,981 0,943 0,853 0,978 0,866 0,848 0,914 0,894 0,827 0,572 0,838 
Hollanda 0,995 1 0,987 1 0,948 1 0,973 0,966 0,991 0,994 0,881 1 
İrlanda 0,996 0,996 0,993 1 0,966 0,969 0,962 0,974 0,984 0,975 0,94 0,941 
İspanya 1 1 0,994 0,944 0,906 0,979 0,991 0,986 0,976 0,912 0,833 0,954 
İsveç 1 0,999 1 1 0,958 1 0,988 0,971 1 1 1 0,959 
İtalya 1 0,997 0,997 0,864 0,933 0,956 1 0,944 0,98 0,858 0,926 0,929 
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Letonya 0,919 0,95 0,971 0,855 0,975 0,923 0,815 0,92 0,985 0,908 0,639 0,886 
Litvanya 0,983 0,949 0,973 0,856 0,966 0,925 0,823 0,917 0,972 0,888 0,784 0,896 
Lüksemburg 1 1 1 0,971 1 1 1 0,992 0,99 1 1 0,734 
Macaristan 0,988 0,977 0,966 0,89 0,94 0,881 0,811 0,914 0,861 0,952 0,733 0,828 
Malta 0,996 1 0,986 0,887 0,942 0,991 1 0,916 0,924 0,974 0,938 0,715 
Polonya 0,99 0,987 0,971 0,981 0,956 0,969 0,893 0,875 0,879 0,965 0,846 0,925 
Portekiz 0,998 0,986 1 0,995 0,9 1 1 1 1 1 0,981 0,862 
Romanya 0,972 0,933 0,92 0,897 0,838 0,941 0,781 0,943 0,927 0,878 0,628 0,799 
Slovekya 0,974 0,991 0,977 0,968 0,933 0,986 0,873 0,93 0,94 0,969 0,751 0,834 
Slovenya 0,993 0,991 1 1 1 1 0,988 1 1 1 0,901 0,899 
Yunanistan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MAUT yöntemi çerçevesinde son olarak kriterlerin wj ve marjinal fayda puanları üzerinden ülkelerin nihai 
fayda puanları (eşitlik (11)) (sosyal gelişim performansları: u) ölçülür. Dolayısıyla buna göre hesaplanan 
ülkelerin u değerleri ve u değerlerin sıralaması Tablo 9’da açıklanmıştır.  

Tablo 9. Ülkelerin Sosyal Gelişim Performans Değerleri ve Değerlerin Sıralaması 
Ülkeler u Sıralama Oranlama SPI Sıralama Oranlama ru-SPI 

Almanya 0,587222956 19 0,031314076 90,56 5 0,038643055 

0,
63

6*
 

Avusturya 0,455486207 26 0,024289121 89,5 8 0,038190740 
Belçika 0,500535206 23 0,026691391 89,46 9 0,038173672 
Bulgaristan 0,044018548 27 0,002347320 79,86 26 0,034077235 
Çekya 0,599355981 18 0,031961078 86,69 11 0,036991679 
Danimarka 0,943830266 4 0,050330410 92,11 1 0,039304459 
Estonya 0,581268428 20 0,030996546 87,26 15 0,037234905 
Finlandiya 0,959345603 3 0,051157776 91,89 2 0,039210582 
Fransa 0,716262951 14 0,038195224 88,78 10 0,037883508 
GKRK 0,622929037 16 0,033218127 86,64 17 0,036970344 
Hırvatistan 0,460356574 25 0,024548837 81,92 24 0,034956262 
Hollanda 0,841990743 9 0,044899746 91,06 4 0,038856411 
İrlanda 0,872134696 7 0,046507194 90,35 6 0,038553446 
İspanya 0,753140560 12 0,040161748 88,71 11 0,037853638 
İsveç 0,978097302 2 0,052157724 91,62 3 0,039095370 
İtalya 0,815803110 10 0,043503272 87,36 14 0,037277576 
Letonya 0,525155762 22 0,028004299 83,19 22 0,035498186 
Litvanya 0,614271256 17 0,032756445 83,97 21 0,035831022 
Lüksemburg 0,924201628 5 0,049283699 89,56 7 0,038216343 
Macaristan 0,558783997 21 0,029797548 81,02 25 0,034572221 
Malta 0,804297213 11 0,042889712 84,89 19 0,036223597 
Polonya 0,721658364 13 0,038482938 84,32 20 0,035980371 
Portekiz 0,924137428 6 0,049280276 87,79 12 0,037461063 
Romanya 0,476372695 24 0,025402908 78,35 27 0,033432900 
Slovekya 0,624145469 15 0,033282994 83,15 23 0,035481118 
Slovenya 0,843203408 8 0,044964412 87,71 13 0,037426926 
Yunanistan 1,004678363 1 0,053575178 85,78 18 0,036603371 
TOPLAM 18,75268375 ------  ------  2343,5 ------  ------  
*=p<.05 

Tablo 9’a göre, ülkelerin SPI değerleri en fazla olan ilk üç ülkenin Danimarka, Finlandiya, İsveç, Entropi 
tabanlı MAUT yöntemine göre ise u değerleri en fazla olan ilk üç ülkenin Yunanistan, İsveç ve Finlandiya, u 
değerleri en az olan ilk üç ülkenin ise Bulgaristan, Avusturya ve Hırvatistan olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
Tablo 9 değerlendirildiğinde, ülkelerin SPI ve u değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, 
Avrupa Birliği ülkelerinin sosyal gelişimlerinin yüksek seviyede olması kapsamında ülkelerin başta nitelikli 
sosyal tecrübe sahip olabilmelerinin yanında, sosyal gelişim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkisi bulunan 
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ekonomi, sağlık, eğitim, yaşam kalitesi, yaşam standardı, insani gelişim, refah düzeyi, bilim ve teknoloji gibi 
alanlarının da pozitif yönlü olarak gelişmelerini sağlayabileceklerini göstermektedir. Bunun yanında ülkelerin 
u ve SPI değerlerine istinaden her bir ülkenin u ve SPI değeri, toplam u ve SPI değerlerine bölünerek oranlama 
işlemi yapılmıştır. Buna göre, ülkelerin u ve SPI değerleri çerçevesinde sıralama ve oranlama nicelikleri 
arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bunun en önemli nedeninin, ülkelerin SPI değerleri hesaplanırken 
SPI’yı oluşturan bileşenlerin eşit ağırlıkta olmasından, buna karşın u değerleri ölçülürken kriter ağılıklarının 
Entropi yöntemine göre karar alternatiflerinin sahip olduğu kriter değerlerine göre değişmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, Entropi tabanlı MAUT yöntemi, SPI hesaplamasına göre daha ayrıntılı bir 
ölçüme sahip olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca ülkelerin u değerleri ile SPI değerleri arasında anlamlı 
(p<.05), pozitif yönlü ve orta düzeyde ilişki tespit edilmesinden (rSPI-u=0,636) dolayı Entropi tabanlı MAUT 
yöntemine göre ülkelerin sosyal gelişim performanslarının genel anlamda açıklanabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 Araştırmada ilk olarak sosyal gelişim ve SPI ile ilgili olarak açıklamalarda bulunulmuştur. Araştırmanın 
literatür kısmında ise SPI ile Entropi ve MAUT ÇKKV teknikleri ile ilgili olan çalışmalar açıklanmıştır. 
Araştırmanın birinci amacı, 2020 yılı için Avrupa Birliği ülkelerine göre SPI’yı oluşturan bileşenlerin önemlilik 
derecelerini Entropi yöntemi ile tespit etmektir. Araştırmanın ikinci amacı ise ülkelerin yine 2020 yılı için 
sosyal gelişim performanslarını Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile hesaplamak ve hesaplanan değerleri 
sıralamaktır. Son olarak araştırmanın üçüncü amacı, ülkelerin ilgili raporda hazır olarak bulunan veya 
ülkelerin SPI’sını oluşturan bileşenlerin aritmetik ortalamaları ile hesaplanan SPI değerleri ile Entropi Tabanlı 
MAUT yöntemi ile ne derece açıklanabileceğini tespit etmektir. 

Bulgular çerçevesinde ülkelere göre ülkelerin sosyal gelişim performansını sağlamasında Entropi yöntemi 
kapsamından en önemli ilk üç bileşen sırasıyla KAP, SAĞ, İEE olarak tespit edilmiştir. Özellikle KAP 
bileşeninin önemlilik değeri diğer bileşenler arasındaki önemlilik değeri arasında belirgin farklılıklar tespit 
edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, Entropi tabanlı MAUT yöntemi kapsamında ülkelerin rekabet 
performanslarının yüksek seviyede olduğu ve ülkelerin sosyal gelişim performansları en fazla olan ilk üç ülke 
Yunanistan, İsveç ve Finlandiya, yine ülkelerin sosyal gelişim performansların en az olan üç ülke ise 
Bulgaristan, Avusturya ve Hırvatistan olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ülkelerin sosyal gelişim performansları 
yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda ülkelerin sosyal gelişim performanslarının yüksek 
seviyede olması, ülkelerin sosyal gelişme ivmelerinin artarak ülkelerin sosyal politikalarda daha fazla 
deneyim sahibi olmalarına ve sosyal gelişim ile doğrudan ve dolaylı ilişkisi bulunan diğer boyutlarında 
gelişimine yol açabilir. Özellikle sosyal gelişim performans sıralamasında ilk üç ülkenin diğer ülkelere göre 
sosyal gelişim performanslarından yüksek seviyede olmalarının sebebi, ilk üç ülkenin kendi sosyal gelişim 
kapasiteleri çerçevesinde özellikle Avrupa Birliği ülkelerine göre önemlilik değeri fazla olan KAP, SAĞ ve İEE 
sosyal gelişim bileşenlerine diğer ülkelere göre daha fazla önem vermelerinden kaynaklanabileceği 
değerlendirilmiştir. Bunun yanında, ülkelerin SPI ile Entropi tabanlı MAUT yöntemi kapsamında ülkelerin 
sosyal gelişim performansları arasındaki ilişkinin anlamlı, pozitif yönlü ve orta seviyede tespit edilmesinden 
dolayı ülkelerin SPI değerleri Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile genel anlamda açıklanabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Literatür değerlendirildiğinde, bu araştırma ülkelerin SPI’sını oluşturan bileşenlerin kendi arasında veya 
SPI’nın diğer boyutlar ile olan ilişkiler olmadan sadece SPI’yı oluşturan bileşenlerin performanslarının ülke 
bazında tespit edilmesine yönelik Rote ve Sweo’nun (2016) araştırmasına benzerlik göstermektedir. Yöntem 
olarak değerlendirildiğinde bu çalışma, Entropi tabanlı MAUT yönteminin kullanılması açısından Alp, Öztel 
ve Köse’nin (2015), Ömürbek, Karaatlı ve Balcı’nın (2016), Apan, Öztel ve İslamoğlu’nun (2017), Ömürbek, 
Delibaş ve Altın’ın (2017), Kaplanoğlu’nun (2018) ve Ece’nin (2019) araştırmaları ile ortak özellikler 
taşımaktadır. 

Avrupa Birliği ülkeleri kendilerinin sosyal gelişim performanslarının daha iyi olması için özellikle önemlilik 
değeri fazla olan KAP, SAĞ ve İEE sosyal gelişim bileşenlerinin gelişmesi için daha çok faaliyetler 
geliştirebilirler. Bunun yanında, SPI boyutlarının ve bileşenlerinin birbirlerini tamamlaması kapsamında KAP, 
SAĞ ve İEE bileşenlerinin gelişimine yönelik sağlanacak faaliyetler, SPI’yı oluşturan diğer bileşenlerinde 
gelişimine katkı sağlayabilecektir. Böylelikle Avrupa Birliği ülkeleri, KAP, SAĞ ve İEE bileşenlerinin 
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gelişimine yönelik faaliyetler ile SPI bileşenlerinin bütünsel anlamda gelişimine de katkısı olabilecektir. 
Bunların dışında, Avrupa Birliği ülkelerinin KAP, SAĞ ve İEE bileşenlerinin iyileştirilmesiyle bileşenler 
sinerjik özelliğe sahip olabilecektir. Böylelikle sosyal gelişim performansı düşük olan ülkeler, Avrupa Birliği 
ülkeleri ile sosyal politikaların oluşturulması konusunda ortaklıklar ve işbirlikleri sağlayarak söz konusu 
ülkeler sosyal gelişim performanslarını yükseltebilirler. Buna göre Avrupa Birliği ülkeleri, KAP bileşeninin 
gelişmesi kapsamında katılımcılık ve tolerans faaliyetlerini genişletebilirler, SAĞ bileşeninin gelişmesi 
kapsamında sağlık bakım ve hizmetlerini daha verimli olarak sistemler oluşturabilirler ve son olarak İEE 
bileşeninin gelişmesi kapsamında ise yüksek öğrenim sağlanması için teşvikleri genişletebilirler. 

Yöntem bakımından ise daha çok ÇKKV teknikleri kullanılıp ülkelerin sosyal gelişim performansları 
kıyaslanarak söz konusu tespit edilecek performans değerlerinin birbirleri ile tutarlılıklarını ve 
tutarsızlıklarını neden-sonuç analizi çerçevesinde değerlendirilebilir. Bunun yanında ülkelerin SPI 
değerlerinin ölçülmesinde ÇKKV teknikleri kapsamında standart teknikler ve yöntemler oluşturulabilir. 
Bunların dışında, ülkelerin sosyal gelişim performanslarının ölçülmesinde SPI bileşenlerinin sayısı artırılabilir 
veya her ülkenin kendi sosyal gelişimini etkileyebilecek ülkelere özgü değişkenler oluşturulabilir. Böylelikle 
ülkelerin sosyal performanslarının ölçülmesinde daha gerçeğe yakın sonuçlara ulaşılabilir. Son olarak 
ülkelerin sosyal gelişim performansları konusunda girdi ve çıktı bileşenleri oluşturularak ülkelerin mevcut 
imkânları doğrultusunda ülkelerin sosyal gelişim performans etkinlikleri, etkililikleri ve verimlilikleri tespit 
edilebilir. 

Kaynakça 

Almatarneh, N., and Lawerence, E. O. (2019). Does institutional quality matter in fostering social progress: A 
cross national examination. Management Science Letters(9), 1037–1046. 

Alonso Martinez, D. (2018). Technological forecasting and social change. Social Progress and International Patent 
Collaboration(134), 169-177. 

Alp, İ., Öztel, A., and Köse, M. S. (2015). Entropi tabanlı MAUT yöntemi ile kurumsal sürdürülebilirlik 
performansı ölçümü: Bir vaka çalışması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-81. 

Apan, M., Öztel, A., and İslamoğlu, M. (2017). An assessment of the paper ındustry firms listed in borsa 
istanbul using Entropy-based MAUT method. Financial Environment and Business Development. Eurasian 
Studies in Business and Development, 4. 

Asandului, L., Iacobuta, A., and Cautisanu, C. (2016). Modelling economic growth based on economic freedom 
and social progress. European Journal of Sustainable Development, 5(3), 229-238. 

Atan, M., and Altan, Ş. (2020). Örnek uygulamalarla çok kriterli karar verme yöntemleri. Ankara: Gazi Kitapevi. 

Aydın, Y. (2020). Finansal performans ile pay senedi getirisi arasındaki ilişkinin Entropi ve MAUT ÇKKV 
teknikleriyle değerlendirilmesi: BİST kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünler sektörü firmalarından 
kanıtlar. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(TBMM 100. Yıl Özel Sayısı), 164-185. 

Bilan, Y., Vasilyeva, T., Lyulyov, O., and Pimonenko, T. (2019). EU vector of ukraine development: Linking 
between macroeconoic stability and socila progress . International Journal of Business and Society, 20(2), 
433-450. 

Bittner, M., and Hudler Seitzberger, M. (2016). Verlorene sicherheit - subjektives sicherheitsempfinden als 
schlüsselindikator für wohlfahrt und sozialen fortschritt. SWS-Rundschau, 56(2), 237-248. 

Charles, V., and Alessio , F. (2020). An envelopment-based aprroach to measuring regional social progress. 
Socio-Economic Planning Sciences, 70, 1-3. 

Dan, H. (2017). Is the sozial progress subject to cultural influences? arguments for considering culturak 
characteristics as inputs for social policy design and implementation. On-line Journal Modelling the New 
Europe(22), 104-122. 

Diakomihalis , M. (2020). A regional social progress index: the case of Epirus, Greece. International Journal of 
Happiness and Development, 6(1), 41-58. 



F. F. Altıntaş 13/3 (2021) 2015-2032 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2031 

Doğan, E. M., and Tatlı, H. (2014). İnsani gelişme ve insani yoksulluk bağlamında Türkiye'nin dünyadaki yeri. 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 99-123. 

Ece, N. (2019). Holding şirkelerin finansal performans sıralamasının Entropi tabanlı TOPSIS yöntemleri ile 
incelenmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 63-73. 

Ecer, F. (2020). Çok kriterli karar verme. Ankara: Seçkin Yayıncılık.  

Ergün, M., Korucuk, S., and Memiş, S. (2020). Sürdürülebilir afet lojistiğine yönelik ideal afet depo yeri seçimi: 
Giresun ili örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 144-165. 

Estes, R. J. (1984). The social progress of nations. California: Praeger Publishers. 

Estes, R. J. (2012). Global change and ındicators of social developments. Thousand Oaks CA: Sage Publications. 

Fehder, D., Porter, M., and Stern, S. (2018). The empirics of social progress: The interplay between subjective 
well-being societal performance. American Economic Assosociation Papers and Proceedings, 108, 477-482. 

Gabriele Pessl, Baumegger, D., Juen, I., Köpping, M., Lassnigg, L., Leitner, A., et al. (2019). One step forward, 
two steps back ınwiefern lässt sich in der entwicklung der qualität von erwerbsarbeit in Österreich von 2005 bis 
2015 ein sozialer Fortschritt erkennen? Vienna: Institut für Höhere Studien – Institute for Advanced Studies 
(IHS). 

Galdo, M. B., and Lim, D. D. (2018). What social progress indicators are enhanced by mother tongue 
instruction? Journal of Educational and Human Research Development(6), 181-189. 

Greve, B. (2016). How to measuring social progress? Social Policy and Administration, 51(7), 1002-1022. 

Jahic, H., and Cinjarevic, M. (2017). The effect of social progress and education on corruption a contingency 
theory persfective. Journal of Economics and Business, 5(1), 19-31. 

Jitmaneeroji, B. (2017). Beyond the equal - weight framework of the social progress index. International Journal 
of Social Economics, 44(12), 2336-2350. 

Joshi, D., and Kumar, S. (2013). Intuitionistic fuzzy entropy and distance measure based Intuitionistic fuzzy 
entropy and distance measure based. Egyptian Informatics Journal, 15(2), 1-8. 

Kaplanoğlu, E. (2019). Entropi tabanlı MAUT yöntemiyle performans ölçümü: MKEK fabrikların sıralanması. 
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştirmalari Dergisi(1), 7-18. 

Karmowska, G. (2017). Development of the EU societies and social progress. EKONOMIA I SRODOWISKO, 
4(63), 178-190. 

Korucuk, S., Akyurt, H., and Turpcu, E. (2019). Otel işletmelerinde hizmet kalitesinin Entropi yöntemi ile 
ölçülmesi: Giresun ilindeki üç yıldızlı oteller üzerine bir araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
8(1), 697-709. 

Kubiczek, A. (2014). Jak mierzyc dzis rozwój spoleczno-gospodarczy kraju? Nierównosci Spoleczne a Wzrost 
Gospodarczy(38), 40-56. 

Kumar Behera, D. (2016). Measuring socio-economic progress in INDIA: Issues and challanges. Revista Galega 
de Economia, 25(2), 117-132. 

Mıhçı, H., and Mıhçı, S. (2003). Türkiye'nin yakın dönemdeki insani gelişme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21(2), 21-47. 

Morris, M. D. (1980). The physical quality of life index (PQLI). Development Digest, 18(1), 95-109. 

Nara, E. O., Sordi, D. C., Schaefer, J. L., Schreiber, J. N., Beirle, I. C., and Selitto, M. A. (2019). Prioritization of 
OHS key performance indicators that affecting business competitiveness – A demonstration based on 
MAUT and Neural Networks. Safety Science (118), 826-834. 



F. F. Altıntaş 13/3 (2021) 2015-2032 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2032 

Osberg, L. (2001). Needs and wants: What is social progress and how should ıt be measured? Ottawa: Ottowa Institute 
for Research on Public Policy Center for the Study of Living Standards. 

Ömürbek, N., and Urmak Akçakaya, E. D. (2018). Forbes 2000 listesinde yer alan havacılık sektöründeki 
şirketlerin Entropi, MAUT, CAOPRAS ve SAW yöntemleriyle analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 257-278. 

Ömürbek, N., Delibaş, D., and Altın, F. G. (2017). Entropi temelli MAUT yöntemine göre devlet üniversiteleri 
kütüphanelerin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi(13), 72-89. 

Ömürbek, N., Karaatlı, M., and Balcı, H. F. (2016). Entropi temelli MAUT ve SAW yöntemleri ile otomotiv 
firmalarının performans değerlemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
31(1), 227-255. 

Özgür Güler, E., Güler, H., and Şanlı, S. (2019). Sosyal gelişme endeksine dayalı temel insani ihtiyaçlar fırsatlar 
alt endeksleri arasındaki ilişki. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(2), 55-70. 

Pate, S. K., and Sweo, R. (2016). The social progress ındex in ınternational business site selection: Three case 
studies. Journal of International Education and Leadership, 6(2), 1-10. 

Porter, M. E. (2015). Why social progress matters. Project syndicated the world’s opinion page online. 

Porter, M. E., and Stern, S. (2016). Social progress index. Washington: Social Progress Imperative. 

Porter, M. E., Stern, S., and Green, M. (2017). Social progress index 2017. Washington: Social Progress Imperative. 

Porter, M. E., Stern, S., and Loria, A. (2013). Social progress index 2013. Social Progress Imperative. 

Romero, C. A., Montero, D. O., and Ruales, L. C. (2017). An approach to social progress index in Ecuador. 
Economica coyuntural revista de temas de perspectivas y coyuntura, 2(1), 1-29. 

Scholz, M., Franz, M., and Hinz, O. (2017). Effects of decision space information on MAUT-based systems that 
support purchase decision processes. Decision Support Systems, 97, 43-57. 

Scully, G. W. (2000). Public spending and social progress. Texas: National Center for Policy Analysis. 

Sharma, B. (2003). Hofstede's measures of national culture and social progress. Psychological Reports(92), 1199-
1202. 

Skvarciany, V., and Tereštšenkov, J. (2016). Quality of life: Interface between cultural specificities and social 
progress. KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, 4(1), 50-53. 

Sökmen, A. (2014). Sosyal gelişme endeksi Türkiye için ne ifade ediyor? Tepav - Değerlendirme 
Raporu(N201421), 1-11. 

Stern, S., Krylova, P., and Harmacek, J. (2020). 2020 Social progress index methodology summary. Washington: 
Social Progress Imperative. 

Stern, S., Wares, A., Orzell, S., and O'sillivan, P. (2014). Social progress index 2014 - Methodological Report. Social 
Progress Impearative. 

Stiglitz, J. E., Sen, A., and Fitoussi, J. P. (2008). Report by the commission on the measurement of economic performance 
and social progress.  

Tang, L., and Leung, A. (2009). An entropy-based financial decision support system (e-FDSS) for project 
analysis in construction SMEs. Construction Management and Economics, 27(5), 499-513. 

Ulutaş, A., and Topal, A. (2020). Bütünleştirilmiş çok kriterli karar verme yöntemlerinin üretim sektörü uygulamaları. 
Ankara: Akademisyen Kitapevi. 

Vöpel, H. (2016). Konjunkturschlaglicht: Wohin treibt Europa? Wirtschaftsdienst, 96(10), 779-780. 

Yaseen, H. (2020). Does social progress explain the dividend payout. Prague Economic Papers, 10(10). 

 www.socialprogress.org 



*Bu çalışma Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenmiştir (Proje Numarası: SOSBAP-A-270220-52). 

Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Memiş, S., Korucuk, S. (2021). Tedarikçi Bağlılığını Etkileyen Faktörlerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Belirlenmesine Yönelik 

Bir Araştırma: Giresun İli Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 2033-2041. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 

2021, 13(3), 2033-2041 

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1244  
 

Tedarikçi Bağlılığını Etkileyen Faktörlerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle 

Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Giresun İli Örneği 

(Multi-Criteria Decision Making of Factors Affecting Supplier Loyalty A Research to 

Determine Its Methods: The Case of Giresun Province) 

 

Salih MEMİŞ  a  Selçuk KORUCUK  b   
a Giresun Üniversitesi, Bulancak Kadir Karabaş UBYO, Lojistik Yönetimi Bölümü, Giresun, Türkiye. salih.memis@giresun.edu.tr 
b Giresun Üniversitesi, Bulancak Kadir Karabaş UBYO, Lojistik Yönetimi Bölümü, Giresun, Türkiye. selcuk.korucuk@giresun.edu.tr 

 

MAKALE BİLGİSİ  ÖZET 

Anahtar Kelimeler:  

Tedarik Zinciri Yönetimi 

Bağlılık 

Bağlılığı Etkileyen Faktörler 

ENTROPİ Yöntemi 

 

 

Gönderilme Tarihi 31 Mart 

2021 

Revizyon Tarihi 31 Temmuz 

2021 

Kabul Tarihi 10 Ağustos  2021 

 

 

Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç –  Çalışmanın temel amacı, Giresun ilinde fındık sektöründe faaliyet gösteren imalatçı 

işletmelerin tedarikçi bağlılığını etkileyen faktörlerin (Güven, Tatmin, Bağımlılık, Kaynak, İletişim, 

Ortak Değerler, Sosyal Bağlar, Özgün Yatırımlar, İtibar ve Psikolojik Sözleşmeler)  çok kriterli karar 

verme yöntemlerinden olan ENTROPİ yöntemi ile önceliklendirilmesidir. 

Yöntem –  Araştırmada kullanılan veriler, fındık sektörümde çalışan işletme yöneticileri ve 

akademisyenler ile yapılan yüz yüze görüşmeler ile elde edilmiştir. Çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden olan ENTROPİ yöntemi ile tedarikçi bağlılığını etkileyen faktörlerin 

önceliklendirilmesi yapılmıştır. 

Bulgular –  Tedarikçi bağlılığı için en önemli faktörlerin “İtibar“, “Özgün Yatırımlar” ile “Kaynak” 

olduğu tespit edilmiştir. Fındık işletmelerinde tedarikçi bağlılığı faktörleri için diğer en önemli 

kriterler sırasıyla  “İletişim”, “Ortak Değerler” ve “Güven” olduğu belirlenmiştir. Öte yandan 

“Sosyal Bağlar” faktörü ise en az önem düzeyine sahip kriter olmuştur. Diğer en az önem düzeyine 

sahip faktörler ise sırasıyla “Bağımlılık” “Psikolojik Sözleşmeler” ve “Tatmin”  olduğu görülmüştür. 

Tartışma –  Küresel rekabetin çok fazla olduğu günümüz iş dünyasında tedarikçi, tedarikçi 

değerlendirme süreci ve tedarikçi seçim kararının önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle 

şirketlerin sürdürülebilir olmasının bir yolu da şüphesiz tedarikçi performansından geçmektedir.  Bu 

noktadan hareketle tedarikçi ile uzun süreli ilişkilerin kurulması ve bu ilişkinin sürdürülmesi 

günümüz rekabet şartlarında başarılı olmak isteyen şirketler için kritik bir faktör olarak ele alınıp 

değerlendirilmektedir. Gelecekte daha kapsamlı fındık üretimi yapan işletmeleri kapsayan illeri içine 

alan benzer bir çalışmayla iller arasında fındık sektöründe tedarikçi bağlılığını etkileyen faktörlerin 

önceliğinin sonuçları karşılaştırmalı olarak araştırılabilir. Diğer yandan bu çalışmada irdelenen 

problem diğer gıda sektörlerini de içine alacak biçimde araştırılarak farklı gıda sektörlerinin 

gözünden olması gereken tedarikçi bağlılığı önceliği tespit edilebilir. 
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Purpose –  The main purpose of the study, in the province of Giresun in the hazelnut sector of the 

factors that influence the supplier's commitment to manufacturing enterprises (Trust, Satisfaction, 

Dependency, resource, communication, shared values, social cohesion, the original investment, 

reputation and psychological Contracts) by the method of multicriteria decision making methods, the 

entropy is prioritized. 

Design/methodology/approach –  The data used in the study were obtained through face-to-face 

interviews with business managers and academicians working in my hazelnut industry and a 

literature review. With the ENTROPİ method, which is one of the multi-criteria decision making 

methods, the factors affecting supplier loyalty were prioritized. 

Findings –  It has been determined that the most important factors for supplier loyalty are 

“Reputation”, “Original Investments” and “Resource”. It has been determined that the other most 

important criteria for supplier loyalty factors in hazelnut enterprises are "Communication", 

"Common Values" and "Trust", respectively. On the other hand, the "Social Ties" factor was the 

criterion with the least importance. The other least important factors were found to be "Addiction", 

"Psychological Contracts" and "Satisfaction", respectively. 

Discussions – In today's business world, where global competition is very high, the importance of 

supplier, supplier evaluation process and supplier selection decision is increasing every day. In 
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particular, one way for companies to be sustainable is undoubtedly through supplier performance. 

Based on this point, establishing long-term relationships with suppliers and maintaining this 

relationship is considered and evaluated as a critical factor for companies that want to succeed in 

today's competitive conditions. A similar study involving provinces covering more comprehensive 

hazelnut production enterprises in the future can be investigated comparatively as the results of the 

priority of factors affecting supplier loyalty in the hazelnut sector between provinces. On the other 

hand, the problem examined in this study can be investigated to include other food sectors and the 

priority of supplier commitment can be determined through the eyes of different food sectors. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde gitgide artan ve güçleşen küresel rekabet şartlarında, işletmelerin ayakta kalabilmesi ve 

faaliyetlerini devam ettirebilmesi için tedarikçi seçimine istenilen düzeyde önem verilmesi bir zorunluluk 

halini almıştır. Tedarikçi seçimine yönelik istenilen düzeyde önem verilmesi, küresel rekabetin yoğun 

olduğu çağımızda işletmeleri şu anki hallerinden daha iyiye gitmelerine ve pazardaki pay miktarlarını 

artırmalarına olanak sağlayacaktır. 

Christopher, (2011), tedarik zincirini son tüketiciye mamul biçiminde değer oluşturacak farklı süreç ve 

aktiviteleri içeren, ileri ve geriye doğru ilişkili organizasyonların bulunduğu bir şebeke olarak ifade 

edilebileceğini belirtmiştir. Ayers, (2000), ise tedarik zinciri yönetimi kavramını, tedarikçilerden edinilen 

ürün ve bilgilerin müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre müşterilere ulaştırılmasına kadar olan sürecin 

yönetilmesi olarak ifade etmiştir. Tedarik zinciri yönetiminde temel amacın müşteri istek ve ihtiyaçlarının 

zamanında karşılanabilmesi için müşteri talebi ile tedarikçiden gelen malzeme, ürün ve bilgi akışı arasında 

denge olduğu belirtilmiştir (Krajewski ve diğerleri, 2016). 

Tedarik zinciri yapısal bakımdan satılacak mamul için ihtiyaç duyulan satın alma ve elde etmeyle başlayan 

bir süreçtir. Devamında, satışların desteklenmesi için envanter ve depo yönetimine yönelmektedir. 

Mamullerin müşterilere teslimiyle de süreç sonlanmaktadır. Tedarik zincirin sürecinde malzemeler 

hammadde kaynaklarından, bu hammaddeleri yarı mamullere dönüştüren bir üretim düzeyine taşınır. Bu 

yarı mamuller sonra nihai mamulleri oluşturabilmek için bir sonraki düzeyde birleştirilir. En son aşamada 

oluşturulan nihai mamuller dağıtım merkezlerine ve bu alanlardan da satıcı ve müşterilere aktarılması 

işlemi gerçekleştirilir  (Çizmeci, 2002). 

İşletmeler her geçen gün artan rekabet olgusu ve teknoloji koşullarında, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına 

daha hızlı yanıt verebilmek ve işletmeler arası rekabet üstünlüğü elde edebilmeye yönelik her türlü stratejik 

faaliyetler yürütmektedir. İşletmeler, müşterilerden gelen taleplere daha hızlı cevap verebilmek, daha esnek 

yapıya bürünmek ve aynı zamanda rekabet koşullarında rakip firmalardan daha ileride olabilmeleri için 

üretim süreçleri ve yöntemlerini daha kusursuz ve hızlı yapmalarının önemi çok büyüktür. Bu amaçla 

işletmeler, üretim yapmış oldukları alanlarda / yerlerde üretim hatları ile proseslerini daha etkili, daha 

verimli ve daha etkin çalıştırmaları bir gereklilik olarak düşünülmektedir. 

Yani üretime yönelik banda gelen ve üretimi yapılacak son ürünün oluşması için gerekli olan her çeşit 

üretim girdisinin tam, hatasız ve eksiksiz bir biçimde işlenmeye hazır olacak şekilde üretim bandının 

başında olması önem arz etmektedir. Çünkü üretime etki eden her türlü girdinin üretim bandının 

başlangıcında hazır bir şekilde bulunması için, istenilen her bir ürünün ilgili tedarikçiden tam zamanında 

temin edilmesi üretimin aksamaması ve müşteri memnuniyeti için gerekli bir unsur olduğu söylenebilir. 

Fakat bu sürecin hatasız bir biçimde gerçekleştirilmesinde gerekli olan teminlerin belirlenen tedarikçilerden 

yapılması gereklidir. 

Dolayısıyla hem üretimde kaliteyi standartlaştırabilmek hem de hızlı bir şekilde girdileri temin ederek 

üretime geçebilmek için tedarikçi seçimi ve tedarik zinciri içerisinde yer alan tedarikçilerle uzun süreli 

ilişkileri sürdürebilmek önem arz etmektedir. Tedarikçilerle uzun süreli ilişkileri sağlayıcı iş ve işlemler 

beraberinde tedarikçi bağlılığını da getirmektedir. 

İşletmeler için tedarikçi seçimi ve seçilen tedarikçilerle bağlılığını sağlanabilmesinde farklı etmenler etkili 

olmaktadır. Özellikle güven, tatmin, ortak değerler gibi belli kriterler tedarikçi seçimi bağlılığını etkileyen 

unsurlar olarak sıralanabilir. Çok kriterli karar verme yöntemleri bu tedarikçi bağlılığı için belli metodlar 

sunmaktadır. 
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Bilindiği gibi gıda sektörü her türlü hammaddesini tarım sektöründen sağlamaktadır. Türkiye’de diğer 

ülkelerde olduğu gibi gıda sanayi ile tarım sektörü birbirleri ile etkileşim halinde ve birbirini destekler bir 

şekilde gelişmektedir. Özellikle fındık, Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşımakta ve geleneksel 

dış ticaret ürünleri arasında yer almaktadır. Dünya fındık üretiminin yaklaşık %75’ini Türkiye 

karşılamaktadır. Fındık bu durumuyla Türkiye’nin tarım sektöründe ihracat kalemleri arasında önemli bir 

yere sahip olmaktadır.  Dolayısıyla gıda sektörü içerisinde yer alan fındık mamulünün sanayi sektörünün 

bir hammaddesi olarak yer alması bu mamulün tedarik zinciri içerisinde aksamaması, üretimin 

sürdürülebilir olması ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi önemlidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı 

da bahsedilen öneminden ötürü tedarikçi bağlılığını etkileyen faktörleri dikkate alarak kriterlerin 

değerlendirilmesidir. Giresun’ da kurumsal kimliği olan fındık işletmelerinde tedarikçi bağlılığını etkileyen 

faktörlerin önem dereceleri tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan 

ENTROPİ yönteminden faydalanılmıştır. 

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde sırasıyla; tedarikçi bağlılığı ile ilgili literatür taramasıyla alakalı bölüme 

yer verilmiş, çalışmanın yöntemini meydana getiren ENTROPİ yönteminin teorik açıklamaları ifade edilmiş, 

yöntemin Giresun ‘da uygulanması gerçekleştirilerek bulgular hakkında bilgiler verilmiş ve sonuç, 

çalışmanın kısıtları ile ileriki zamanlarda yapılabilecek çalışmalarla alakalı olarak tavsiyelerde bulunularak 

çalışma sonlandırılmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Günümüzde işletmelerin tedarikçi seçimi ve seçilen tedarikçilerle bağlılığı sağlayacak uzun süreli ilişkileri 

işletmelerin daha hızlı hareket edebilmeleri için önemli bir durumdur. Bu kapsamda tedarikçi bağlılığını 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan literatür taramasında tedarikçi ve kanal üyeleri bağlılığı 

konularında yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

Andaleeb (1995), bağımlılık yüksek veya düşük olduğunda, kanal üyelerinin davranışsal niyetlerinin güven 

algıları tarafından nasıl denetlenebileceğini belirlemeye yönelik olarak yaptığı araştırmada veriler öğrenciler 

ve işletme yöneticilerden olmak üzere iki aşamada toplanmıştır. Yapılan araştırma sonucuna göre bir alıcı-

satıcı ilişkisinde işbirliği yapma, kontrol uygulama ve güçlü bir etki duruşu benimseme niyetlerini 

açıklamada güvenin önemli rolü olduğu tespit edilmiştir. Bağımlılık aynı zamanda şirkete yönelik niyeti ve 

güçlü bir duruş benimseme istekliliğini de etkilediği, ancak kontrol uygulama niyetleri üzerinde hiçbir etkisi 

olmadığı saptanmıştır. 

Jap vd. (1999), çalışmalarında ilişki kalitesi arttığında taraflar birbirine karşı daha fazla arkadaşça hareket 

etmekte, soru düzeyi ve miktarı azalmakta ve metotlar uygulamaktadır. Bu şeklide zaman ve emek vb. 

kayıpların azaltması söz konusu olmaktadır. Böylece anlaşmazlıklar ve şikâyetlerde de azalmalar 

olmaktadır. 

Walter vd. (2001), yaptıkları araştırmada ilişkinin direkt ve endirekt unsurlarının, tedarikçilerin algıladığı 

değere katkı sağladığını belirlemişlerdir. Özellikle güven unsurunu, değer yaratan bir bağ unsuru gibi 

görmekte ve tedarikçilerin algılamış olduğu değere katkı sağlayan bir öğe olarak düşünmektedir. 

Yılmaz vd. (2002), dağıtım kanalı bünyesinde bulunan üretici işletmelerle aracılar arasındaki karşılıklı iş 

ilişkileri neticesinde meydana gelen bağımlılık unsurunun önemi üzerine yaptıkları çalışmada özgün 

yatırımlar, yerine konulabilirlik ve ana işletmenin önemi biçiminde üç alt bileşene ayrılan bağımlılık 

unsurunun ilişkisel öğelerden olan bağlılık, işbirliği ve memnuniyet üzerinde önemli etkileri olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Komulainen vd. (2004), 16 perakendeciyle gerçekleştirdikleri derinlemesine mülakat sonucunda, iletişim, 

ortak amaçlara sahip olma ve sorun çözme unsurlarından meydana gelen tedarikçi-alıcı arasındaki kişisel 

etkileşim durumunun, değer oluşturucu öğelerden birisi olarak düşünüldüğünü tespit etmiştir. 

Lages vd. (2005), çalışmalarında endüstriyel pazarları kapsayan ve bağ odaklı olarak gerçekleştirdikleri 

sınıflandırmayla bağ tatminini üç boyutuyla ele almıştır. İlki, alıcı işletmenin ilişkiden algıladığı genel 

tatmin seviyesi; ikinci olarak, alıcı işletmenin, tedarikçinin başarılı olduğu üzerine yönelik algıladığı tatmin 
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ve sonuncusu, alıcı işletmenin ilişki çıktıları bakımından, beklentilerinin karşılık bulup bulmadığına dair 

algıladığı tatmin seviyesidir. 

Hansen vd. (2008), bilgi aktarımının, taraflar arasında olabilecek bilgi belirsizliği ve asimetrisini azaltarak, 

ahengi sağlayacağını ve bu durumda alıcının algılamış olduğu faydayı yükseltmesiyle algıladığı değeri 

etkileyebileceğini saptamışlardır. Ayrıca, bilginin aktarım sürecinde gerçekleşen fedakârlıkları da 

düşüreceği belirtilmiştir. 

Tektaş ve Kavak (2010), beş yıldızlı otel yöneticileriyle gerçekleştirdikleri araştırmada, üretim mamullerini 

satın alınması sürecinde, tedarikçileriyle olan ilişki kalitesinin, o tedarikçi ile alakalı olarak algıladıkları 

değer üzerindeki etkisini tespit etmeye çalışmışlardır. Yapılan araştırma neticesinde, ilişki kalitesi 

boyutlarından olan bilgi paylaşımı, güven, iletişim ve bağlılık faktörlerinin, otel yöneticilerinin algılamış 

oldukları değer üzerinde anlamlı ve olumlu etkisinin olduğu saptanmıştır. 

Solmaz (2019), otel işletmelerinin tedarikçileri ile ilişkilerinde işbirliği ve iletişim düzeylerinin tedarikçilerine 

duydukları güven ve bağlılıkları üzerindeki etkisini incelemek üzere yaptığı çalışmada işbirliği ve bağlılığın 

tedarikçilere duyulan güveni etkilediği, bununla birlikte güvenin de bağlılığı etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Yukarıda yapılan ayrıntılı literatür taramasında tedarikçi bağlılığını etkileyen faktörlerin önem düzeylerinin 

tespit edilmesine yönelik sınırlı sayıda çalışmanın mevcut olması konu üzerinde düşünülmesi gereken bir 

husustur. Ayrıca bu husus üzerinde durulması gereken bununla birlikte gözden kaçan bir durum olarak 

değerlendirilebilir. Öte yandan uygulama alanı ve kullanılan yöntemden dolayı çalışmanın literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

3.  YÖNTEM 

Giresun’ da kurumsal kimliği olan fındık işletmelerinde tedarikçi bağımlılığını etkileyen faktörlerin önem 

düzeylerinin saptanmasında Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemi olan ENRTOPİ yönteminden 

yararlanılmıştır. Çünkü ÇKKV yöntemleri; istatistiksel analiz tekniklerinden farklı bir şekilde uygulanmakta 

yani nesnel ve nesnel olmayan faktörlerin bir arada değerlendirildiği yöntemlerdendir. Uzman görüşlerine 

göre analizler gerçekleştirilmekte aynı zamanda tek uzman görüşüne ya da bir grup uzman görüşüne göre 

çalışma şekillenebilmektedir (Korucuk, 2021).  

Diğer taraftan ÇKKV yöntemleri istatistiksel analizlerden farklı olarak örneklem kütlesinden ana kütleye 

genelleme yapmak için kullanılan yöntemlerden olmadığı gibi aynı zamanda bu yöntemlerde objektif ve 

sübjektif kriterler bir arada değerlendirilmektedir. Ek olarak bu yöntemler uzman görüşlerine göre analizin 

yapıldığı yöntemlerdendir (Korucuk vd., 2019).  

Bu bölümde tedarikçi bağımlılığını etkileyen faktörler için tespit edilen kriterlerin değerlendirilmesinde 

kullanılan ENTROPİ yöntemi anlatılmıştır. 

3.1. ENTROPİ Yöntemi 

ENTROPİ yöntemi, gerçeği aktaran ağırlıklandırma yöntemlerinden birisidir. Belirlenen probleme yönelik 

maksimum belirsizlik ya da minimum belirliliği açıklamada etkin yöntemlerden birisi olan ENTROPİ aynı 

zamanda insan kaynaklı hataları da yok etmektedir. Özellikle uygulamada yöntemdeki değer küçüldükçe 

düzensizlik derecesi de küçülmektedir (Wu vd., 2011; Çiçek, 2013). 

ENTROPİ yönteminin uygulama adımları ise aşağıda verilmiştir (Abdullah ve Otheman, 2013). 

 

Adım 1. Karar Matrisinin Oluşturulması :  m tane karar alternatifi ve n tane değerlendirme kriterine sahip 

olan çok kriterli karar problemine yönelik aşağıda verilen şekilde başlangıç karar matrisi oluşturulur. 

 

                                                                                               (1), 

Xmxn  = 
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Adım 2. Karar Matrisinin Normalize Edilmesi: Normalizasyon işleminde kriterlerin fayda (2) ya da maliyet 

(3) yönlü olma durumuna göre aşağıdaki formüller uygulanır: 

                     Pij =          i = 1,…..,m; j = 1,…..,n                           (2), 

 

  Pij =          i = 1,…..,m; j = 1,…..,n     (3), 

Başlangıç matrisi normalize edildikten sonra R=[rij]mxn matrisinde gösterilerek eşitlik (4)’ten 

faydalanılmaktadır. 

   Pij =                                               (4), 

Adım 3. Entropi Değerinin Hesaplanması Entropi değeri (Ej), aşağıdaki eşitlik (5) yardımıyla 

hesaplanmaktadır: 

  Ej = -k         (5),                                     

Burada k değeri, k = (ln(m))-1 formülü ile hesaplanmaktadır.  

Adım 4. Farklılaşma Derecesi ve Entropi Ağırlığının Hesaplanması: Entropi değerinin farklılaşma derecesi  

(dj),  eşitlik (6) yardımıyla hesaplanmaktadır:  

     dj = 1-Ej ; Ɐj                           (6),     

                                     

Her bir kriterin nesnel ağırlığı (Wj), eşitlik (7)’ya göre tanımlanmaktadır:                                                                   

  Wj = , Ɐj                                                 (7)      

      

4. UYGULAMA 

Çalışmada fındık işletmelerinde tedarikçi bağlılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla çok kriterli 

karar modeli oluşturulmuştur 

 

Şekil 1.1 Çalışma Uygulama Adımları 

Literatür Taraması ve 
Uzman Görüşleri 

Literatür Taraması ve 
Uzman Görüşleri 

 

ENTROPİ Yöntemi 
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Şekil 1’de yer alan uygulama aşamalarındaki sıraya göre işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilk 

olarak karar modeline göre literatür taraması ve uzman görüşleri faydalanılarak fındık işletmelerinde 

tedarikçi bağlılığını etkileyen faktörlere ilişkin kriterler belirlenmiştir. Belirlenen kriterler aynı önem 

seviyesine haiz olmadığından dolayı, kriterlerin önceliklendirilmesine ihtiyaç olmaktadır. Bu anlamda, 

ENTROPİ yöntemiyle fındık işletmelerinde tedarikçi bağlılığını etkileyen faktörler önceliklendirilmiştir.  

Kriterler belirlenirken Fındık işletme yöneticileri (6) ve  Akademisyenler’den (2) olmak üzere toplam 8 adet 

uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca konu ile ilgili literatür taramasından faydalanılarak (Robinson vd., 1994; 

Wilson ve Jantrania, 1994; Andaleeb, 1995; Wilson, 1995; Friman vd., 2002; Yılmaz vd., 2002; Walter vd., 

2003; Lages vd., 2005; Tektaş ve Kavak, 2010; Runyan vd., 2010; Solmaz, 2019) aşağıdaki Tablo 1. 

oluşturulmuştur.  

Tablo 1. Karar Kriterleri 

Kriterler 

Güven (K1) 

Tatmin (K2) 

Bağımlılık (K3) 

Kaynak  (K4) 

İletişim (K5) 

Ortak Değerler (K6) 

Sosyal Bağlar (K7) 

Özgün Yatırımlar (K8) 

İtibar (K9) 

Psikolojik Sözleşmeler (K10) 

 

4.1. Kriterlerin Ağırlıklandırılması 

ENTROPİ yönteminden faydalanılan bu aşamada kriterlerin değerlendirilmesi amacıyla ikili karşılaştırma 

anketi oluşturulmuştur. Konunun paydaşları olan fındık işletme yöneticileri (6) ve Akademisyenler (2) 

toplam 8 uzmana anket sunulmuştur. Bu kapsamda ENTROPİ yöntemi uygulama adımları aşağıdaki 

tablolarda sunulmuştur. Tablo 2. de ise çalışmanın Karar Matrisi tablosu verilmiştir. 

Tablo 2. Karar Matrisi 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

K1 1 3 5 4 6 7 3 4 

K2 3 1 3 3 4 3 6 5 

K3 4 3 1 2 3 5 4 3 

K4 4 2 3 1 4 3 7 3 

K5 3 4 2 4 1 4 7 5 

K6 2 3 5 5 2 1 5 3 

K7 3 3 2 3 2 3 1 2 

K8 3 5 2 2 3 5 5 1 

K9 1 4 3 7 2 3 5 5 

K10 2 2 2 6 3 3 4 5 
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Tablo 3.’te ise fındık işletmelerinin isimleri ile akademisyenlerin isimleri verilemeyecek olmasından dolayı, 

her bir işletme ve akademisyene sırası ile “A1’den A8’e” kadar numaralandırma yapılmıştır ve aşağıda 

verilmiştir. 

Tablo. 3 Normalize Edilmiş Karar Matrisi 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

K1 0,030 0,091 0,152 0,121 0,182 0,212 0,091 0,121 

K2 0,107 0,036 0,107 0,107 0,143 0,107 0,214 0,179 

K3 0,160 0,120 0,040 0,080 0,120 0,200 0,160 0,120 

K4 0,148 0,074 0,111 0,037 0,148 0,111 0,259 0,111 

K5 0,100 0,133 0,067 0,133 0,033 0,133 0,233 0,167 

K6 0,077 0,115 0,192 0,192 0,077 0,039 0,192 0,115 

K7 0,158 0,158 0,105 0,158 0,105 0,158 0,053 0,105 

K8 0,115 0,192 0,077 0,077 0,115 0,192 0,192 0,039 

K9 0,033 0,133 0,100 0,233 0,067 0,100 0,167 0,167 

K10 0,074 0,074 0,074 0,222 0,111 0,111 0,148 0,185 

  

Bu kapsamda analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 4 de verilmiştir. 

Tablo 4. Kriter Ağırlıkları Tablosu 

 

 

 

Tablo 4’e göre tedarikçi bağlılığı için en önemli faktörlerin “İtibar“, “Özgün Yatırımlar” ile “Kaynak” olduğu 

tespit edilmiştir. Fındık işletmelerinde tedarikçi bağlılığı faktörleri için diğer en önemli kriterler sırasıyla  

“İletişim”, “Ortak Değerler” ve “Güven” olduğu belirlenmiştir. Öte yandan “Sosyal Bağlar” faktörü ise en az 

önem düzeyine sahip kriter olmuştur. Diğer en az önem düzeyine sahip faktörler ise sırasıyla “Bağımlılık” 

“Psikolojik Sözleşmeler” ve “Tatmin”  olduğu görülmüştür. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Giderek daha çok rekabetçi ve hızla değişen iş ortamında, tedarikçi değerlendirme süreci ve tedarikçi seçim 

kararı şirketlerin hayatta kalabilmek için karşılaştığı önemli sorunlardan bazıları olarak düşünülür.  Zira 

malzemenin tedarik edilmesinden, ürünün teslimatına kadar dayanan ürün gerçekleştirme süreci 

içerisindeki faaliyetlerin başlangıç noktası sayılan tedarikçiden girdilerin istenilen zamanda sağlanarak 

üretim bandında hazır halde olması, üretimin devamlılığı ve aksamaların önlenmesi açısından önemlidir. Bu 

noktada tedarikçi ile uzun süreli ilişkilerin kurulması ve bu ilişkinin sürdürülmesi günümüz rekabet 

şartlarında başarılı olmak isteyen şirketler için kritik bir faktör olarak ele alınıp değerlendirilmektedir.  

Giresun ilinde fındık sektöründe faaliyet gösteren imalatçı işletmelerin tedarikçi bağlılığını etkileyen 

faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada en önemli kriterin “İtibar“ olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuç Friman vd. (2002) ve Komulainen vd. (2004) çalışmaları ile örtüşmektedir. Bu 

örtüşmeye sebep olarak insanların ve işletmelerin bakış açıları, algı düzeyleri ve yetişme ortamları 

düşünülebilir Öte yandan tedarikçi bağlılığını en az etkileyen kriter ise “Sosyal Bağlar” olmuştur. Elde 

edilen bu sonuç ise Yılmaz vd. (2002) yaptıkları çalışmalarıyla benzeşmemektedir. Bir diğer en az önem 

düzeyine sahip olan kriter olan “Tatmin” ise Andaleeb (1995), Yılmaz vd. (2002) ve Tektaş ve Kavak (2010) 

çalışmaları ile örtüşmektedir. Bu benzeşmeye sebep olarak firmaların bakış açıları, pazar politikaları, rekabet 

düzeyleri gibi unsurların sebep olduğu söylenebilir. Ek olarak diğer em az önemli kriter olan “Bağımlılık” 

faktörünün ise Andaleeb (1995), Walter vd. (2001) ve Solmaz (2019) çalışmaları ile benzeşmediği 

belirlenmiştir. 

Özellikle tedarikçi bağlılığını etkileyen faktörler üzerine gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde sınırlı 

sayıda çalışmanın olması konuyu önemli kılmakla birlikte ulaşılan sonuçların tam anlamı ile kıyaslanmasına 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

Ağırlık 0,101 0,097 0,093 0,106 0,104 0,103 0,084 0,107 0,109 0,096 

Sıralama  6 7 9 3 4 5 10 2 1 8 
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ve tartışılmasına olanak vermediği görülmüştür. Bu hususta çalışmanın bir kısıtı olarak ele alınmakta ve 

gelecekte çalışma yapmak isteyenlere literatürdeki bir boşluk olarak sunulmaktadır. Aynı zamanda çalışma 

kapsamında ulaşılan sonuçlar konunun uzmanları ile görüşülmüş çalışma sonuçları ile aynı doğrultuda 

uzmanlar görüş bildirmişlerdir. 

Başka bir çalışma sınırı olarak Covid 19 pandemisi verilebilir. Salgından dolayı uzman grup sayısı 

artırılamamıştır. Bunun yanında ENTROPİ yöntemi ile elde edilen sonuçların uzmanların farklılaşması ile 

değişebileceği gerçeği de unutulmamalıdır. İlerleyen çalışmalarda, tedarikçi bağımlılığını etkileyen faktörler 

konunun ilgili paydaşlarının görüşlerini de içerecek şekilde oluşturulması ve farklı ÇKKV yöntemleri 

kullanılarak değerlendirilmesi ile söz konusu eksiklikler giderilebilir. 

Ayrıca çalışmada elde edilen bulgular, yalnızca fındık sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik 

sonuçlar içermektedir. Bu doğrultuda ileriki çalışmalarda, çalışmanın farklı sektörleri ve sıralama ile seçme 

esaslı Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi mümkün olabilir. 

Öte yandan gelecekte yapılacak olan diğer çalışmalarda, tedarikçi bağlılığı faktörlerinin birbirlerini etkileme 

durumu analiz edilip, ilişkili kriterlerin bulunması durumunda kriterler arasındaki etkileşimi de 

hesaplamaya dahil edebilen Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilecek çalışmalarla 

mevcut çalışma sonuçları karşılaştırılabilir. Aynı zamanda diğer istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak 

ulaşılan sonuçlar ile çalışma mukayese edilebilir. Yine konunun tarafları olduğu düşünülen fındık 

sektöründe faaliyet gösteren işletme yöneticileri ve uzmanlarla görüşülmüş ama zaman kısıtı sebebiyle 

araştırma Giresun ilinde yapılmıştır. Gelecekte daha kapsamlı fındık üretimi yapan işletmeleri kapsayan 

illeri içine alan benzer bir çalışmayla iller arasında fındık sektöründe tedarikçi bağlılığını etkileyen 

faktörlerin önceliğinin sonuçları karşılaştırmalı olarak araştırılabilir. Diğer yandan bu çalışmada irdelenen 

problem diğer gıda sektörlerini de içine alacak biçimde araştırılarak farklı gıda sektörlerinin gözünden 

olması gereken tedarikçi bağlılığı önceliği tespit edilebilir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin kullandıkları cep telefonu markalarını dikkate alarak marka 

özgünlüğünün marka güveni üzerindeki olası etkilerini belirlemeye yöneliktir.  

Yöntem – Çalışma Mayıs-Haziran 2021 de tüketicilere çevrimiçi anketle veri toplama yöntemi 

kullanılmış olup 500 anket elde edilmiş ancak hatalı ve eksik 30 anket tasnif dışı bırakılarak toplamda 

470 anket üzerinden sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmanın analizinde kısmi en küçük kareler yöntemi ile yapısal model test edilmiştir.  

Bulgular – Elde edilen sonuçlara göre, marka özgünlüğünün marka güveni üzerinde doğrudan ve 

pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada marka özgünlüğü boyutlarının da ayrı 

ayrı marka güveni üzerindeki olası etkileri de test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre marka 

özgünlüğü boyutları (süreklilik, orijinallik, doğallık ve güvenilirlik) marka güveni üzerinde doğrudan 

ve pozitif etkilerinin olduğu görülmüş ve oluşturulan araştırma hipotezleri kabul edilmiştir. 

Tartışma –  Tüketicilere yönelik olarak kullandıkları cep telefonu markası bağlamında marka 

özgünlüğü ve marka güveni incelenmiş olup sonuçlar tartışılmıştır. 
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Purpose – This study aims to determine the probable effects of brand authenticity on brand trust 

considering the brands of mobile phones used by the consumers. 

Design/methodology/approach –  In the study, the method of data collection through online survey 

conducted on May-June 2021 for consumers has been used and 500 surveys have been submitted, 

however, 30 surveys with mistakes or missing parts have been taken out of the classification and the 

results have been assessed on 470 surveys in total. Convenience sampling method has been used in the 

study. Structural model has been tested by partial least squares method in the analysis of the study. 

Findings –  It has been detected in line with the results obtained that brand authenticity has a direct 

and positive effect on brand trust. In addition, probable effects of brand authenticity dimensions on 

brand trust have been tested individually. In line with the results, it has been observed that brand 

authenticity dimensions (continuity, originality, naturalness and reliability) have direct and positive 

effects on brand trust and the research hypotheses have been accepted. 

Discussions – Brand authenticity and brand trust have been studied in the context of mobile phone 

brands used by the consumers and the results have been discussed. 
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1. Giriş 

Son yıllarda, markaların etik olmayan davranışları nedeniyle ön plana çıktığı ve marka güveninin azalmasına 

neden olduğu görülmektedir. Eggers vd., (2013) yılında yaptıkları çalışmada bunu kurumsal uyumsuzluğa 

bağlamışlardır. Markaların eylemleri, ilettikleri vaat ve değerlerden farklı olduğunda güvensizlik baş 

göstermektedir. Tüketiciler kendilerine sunulan bilgilere güvenemiyorlar ve sonuç olarak dürüst ve güvenilir 

markalara talep artmaktadır (Burnett ve Hutton, 2007). Marka güvenini oluşturmak için bir markanın hem iyi 

niyeti hem de sağlam yetenekleri olmalıdır (Delgado-Ballester ve Luis Munuera- Alemán, 2001; Delgado-

Ballester, 2004). Bu marka güveni tanımı, niyetlerini erdemli kurumsal değerler ve marka vaatlerini yerine 

getirme yetenekleri aracılığıyla gösteren özgün markaları yansıtmaktadır (Schallehn vd., 2014; Morhart, vd., 

2015).  

Guevremont ve Grohmann (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, bir skandal durumunda tüketicilerin 

özgün olarak algılanan bir markaya daha fazla hoşgörü gösterdiğini ortaya koymuştur. Marka özgünlüğünün 

marka güveni üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu düşünülmektedir (Beverland, 2005a; Gilmore ve Pine, 

2007; Molleda ve Jain, 2013). Bununla birlikte, marka özgünlüğünün yapısı oldukça karmaşıktır ve 

kavramsallaştırılmasında bir uzlaşı sağlanamamaktadır (Beverland, 2005a; 2005b; Bruhn vd., 2012;Pace, 2015). 

Yazın boyunca özgünlük defalarca “hakiki, gerçek ve doğru” olarak tanımlanmaktadır (Beverland ve Farrelly, 

2010).  

Tüketiciler, neyin hakiki, içten, gerçek ve doğru olduğuna dair kendi anlayışlarına göre marka özgünlüğünün 

anlamını birlikte yaratırlar (Beverland ve Farrelly, 2010; Pace, 2015). Tüketici perspektifinden bakıldığında, 

özgün markalar daha az özgün olanlara kıyasla daha fazla kişisel değer sunmaktadır (Napoli vd., 2016). 

Markalar iletişim karmaşasında kendilerini farklılaştırmanın yeni yollarını aramaktadırlar (Alexander, 2009). 

Marka yöneticileri, neredeyse tüm mal ve hizmetlerin uzun zamandır meta haline geldiği gerçeğiyle 

yüzleşmektedir (Gilmore ve Pine, 2007).  

Gilmore ve Pine (2007:5) de özgünlüğü, kalitenin maliyeti aştığı ve maliyetin elde edilebilirliği aştığı gibi, 

hakim kriter olarak kaliteyi de geride bırakmıştır. Markalar sadece performansa değil, bir işletme olarak neyi 

temsil ettiklerine odaklanarak müşteriyle kurdukları bağı güçlendirmeleri gerekmektedir (Burnett ve Hutton, 

2007). Özgün markalar, kurumsal değerlerini uygulama ve eylemlerinin merkezine koymaktadır. Markalara 

insan benzeri nitelikler atfetmenin (marka antropomorfizmi) özgünlük algısını ve tüketicinin markaların içsel 

değerlerini tanıma yeteneğini geliştirdiği bulunmuştur (Eggers vd., 2013; Morhart vd., 2015). Endüstri öncesi 

değerlerin yeniden doğuşundan dolayı, tüketiciler insana benzeyen markalara giderek daha fazla düşkün hale 

gelmektedir (Brown, 2010; Malone ve Fiske, 2013).  

Marka özgünlüğü konusunda sürekli bir araştırma olsa da, marka özgünlüğünün marka güveni üzerindeki 

etkisini ölçen çalışmalar henüz yeterli düzeyde değildir. Bu çalışma bu alandaki araştırma boşluğunu 

dolduracağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı marka özgünlüğünün marka güveni üzerindeki etkisini 

belirlemektir.  

2. Literatür Taraması 

Marka özgünlüğü, sürekli olarak marka güveniyle ilişkilendirilmiştir (Hon ve Grunig, 1999; Eggers vd., 2013; 

Napoli, vd., 2014; Schallehn vd., 2014). Temelde, özgün olan markalar sözlerini yerine getirmede kararlıdır ve 

tüketiciler söz verildiği gibi performans gösteren markalara güvenirler. Bugünün tüketici şüpheciliğinde 

güven düşüştedir ve özgünlük ise bunun tam bir panzehiridir (Bruhn vd., 2012; Eggers vd., 2013; Napoli vd., 

2014; Morhart vd., 2015;).  

2.1. Marka Özgünlüğünün Boyutları 

Marka özgünlüğünün temel boyutları, bireysellik, orijinallik ve doğallıktır (Bruhn vd., 2012; Schallehn vd., 

2014; Akbar ve Wymer, 2016), inanılırlık ve güvenilirlik (Bruhn vd., 2012; Morhart vd., 2015), tutarlılık (Eggers 

vd., 2013; Schallehn vd., 2014), süreklilik (Bruhn vd., 2012; Morhart vd., 2015) ve bütünlük ve sembolizm 

(Morhart vd., 2015). Marka özgünlüğü, herhangi bir köken, özgünlük ve benzersizlik görünümü aracılığıyla 

aktarılmaktadır (Vann, 2006). Algılanan özgünlük, markanın benzersiz olup olmadığının bir değerlendirmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Bruhn vd., 2012). Benzer şekilde, bireysellik benzersiz bir şekilde tanımlanır ve 

markanın sözünü yerine getirir (Schallehn vd., 2014). Marka özgünlüğünde orijinallik ve bireysellik aynı 
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madalyonun iki yüzüdür (Bruhn vd., 2012:568) ayrıca doğallığı, içtenlik ve samimiyetin bir göstergesi olarak 

tanımlanmıştır. Özgün, işletmeler gerçek benliklerine göre hareket eder (Shen ve Kim, 2012). Doğal olmak 

orijinal olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, bireysellik, orijinallik ve doğallığın boyutları markayı markalaşma 

ve markayı gerçek bir bağlam içine yerleştirmeye yönelik yeni bir yaklaşımla rakiplerinden farklılaştırarak 

markayı tanımlamaktadır (Portal vd., 2019).  

Marka özgünlüğünün tüm boyutlarından süreklilik ve tutarlılık en sık tartışılandır. Süreklilik, bir markanın 

zamansızlığını ve trendlerini geride bırakma yeteneğini ifade eder. Süreklilik sunan bir marka, uzun vadede 

takip ettiği net bir kavrama ve vizyona sahiptir ve marka nitelikleri zamanla sabit kalmaktadır (Bruhn vd., 

2012; Eggers vd., 2013; Schallen vd., 2014; Morhart vd., 2015). Tutarlılık, geleneksel olarak bir pazarlama 

karışımının her bir öğesi markanın daha büyük niyetlerini yansıttığı zaman ulaşılan durum olarak 

tanımlanmıştır (Portal vd., 2019). İletişim ve müşteri deneyimleri işletmenin kimliği, vizyonu ve değerleri ile 

tutarlı olduğunda tutarlılık hissedilmektedir (Eggers vd., 2013; Schallehn vd., 2014; Portal vd., 2019).  

Süreklilik ve tutarlılık, marka inanılırlığına ve güvenilirliğine yol açmaktadır. Özgün markalar, yüksek 

düzeyde inanılırlık ve güvenilirlikle ilişkilendirilir. Marka vaadini tekrar tekrar yerine getirmek için markanın 

değerleri, uygulama ve eylemlerinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Kısacası, bir marka sözlerini yerine 

getirirse hem inanılır hem de güvenilirdir (Molleda, 2010; Bruhn vd., 2012;  Eggers, vd., 2013; Molleda ve Jain, 

2013; Morhart vd., 2015). Morhart vd., (2015) marka özgünlüğünün boyutları olarak hem bütünlüğü hem de 

sembolizmi dahil etmiştir. Özgün bir markanın erdemli değerleri vardır ve müşterilerine gerçekten değer 

verir. Dürüstlük, tutarlı ve adil davranış yoluyla deneyimlenir (Shen ve Kim, 2012; Morhart, 2015). Markanın 

erdemli niyetlerine yansır ve ahlaki saflığını ifade eder. Markanın tüketiciye değer katan bir samimiyet 

havasına sahip olması sembolizmdir (Beverland, 2005a). Markanın, müşteriler arasında gerçekten yankı 

uyandıran ve onlar için kişisel anlam katarak öz kimliklerinin inşasına katkıda bulunan niteliklere sahip 

olması gerekir (Morhart, vd., 2015; Portal vd., 2019).  

2.2. Marka Güveni 

Güven üzerine yapılan araştırmalar kapsamlıdır ve oldukça karmaşık ve gizli yapısı nedeniyle bu yapıyı 

tanımlamanın zorluklarını ortaya çıkarmıştır (Hobbs ve Goddard, 2015). Marka güveni teorisinin çoğu 

sosyoloji, psikoloji ve ekonomi alanlarına dayanmaktadır (Rousseau, vd.,1998;Delgado-Ballester ve Luis 

Munuera-Alemán 2001). Bu araştırmalar daha sonra pazarlama ve markalaşmada kullanılmak üzere 

uyarlanmıştır (Dowell, vd., 2013). Rousseau vd., (1998) güveni, bir başkasının niyet ve davranışlarına ilişkin 

olumlu beklentiler temelinde savunmasızlığı kabul etme isteği olarak tanımlamıştır. Morgan ve Hunt (1994) 

güveni, birinin diğerinin güvenilirliği ve bütünlüğüne olan olumlu inancından kaynaklanmış olarak 

görmüşlerdir.  

McAllister (1995) iki tür güven belirlemiştir; duygusal veya sıcak güven (birinin diğerinin en iyi çıkarlarına 

sahip olduğu zaman) ve rasyonel veya bilişsel güven (birinin belirli bir görevi yerine getirebileceğine inandığı 

zaman). Bu tanımlar, güvenin iki önemli yönünden bahsetmektedir; duygusal (niyet ve bütünlük) ve işlevsel 

(davranış ve güvenilirlik). Sosyolojide güven, geniş kategoriler halinde düzenlenmiştir; yani kurumsal güven 

(düzenleyici kurumlara güven), genelleştirilmiş güven (başkalarına güven), hesaplayıcı güven (rasyonel 

değerlendirmeye dayalı güven) ve ilişkisel güven (zaman içinde ve etkileşim yoluyla elde edilen güven) 

(Hobbs ve Goddard, 2015; Portal vd., 2019). Marka güveni, doğrudan deneyimler yoluyla zamanla gelişir ve 

bir ilişki bağlamında ortaya çıkar. Bu nedenle, ilişkisel güven ile daha yakından ilişkilendirilebilir (Chaudhuri 

ve Holbrook, 2001; Delgado-Ballester ve Luis Munuera-Alemán, 2001). 

Güven, herhangi bir değerli sosyal etkileşimin temel bileşenidir (Delgado-Ballester ve Luis Munuera-Alemán, 

2001).  Dwyer vd., (1987) iki tür ilişki vardır; ayrık işlemler ve ilişkisel alışverişler. Ayrık işlemlerin kesin bir 

başlangıcı, sonu ve kısa bir süresi vardır; ilişkisel alışverişler ise önceki ve sürekli etkileşimler üzerine inşa 

edilir ve uzun bir süreye sahiptir (Dwyer, vd., 1987). İlişkisel alışverişleri ayrık işlemlerden ayıran 

memnuniyet değil güvendir (Delgado-Ballester ve Luis Munuera-Alemán, 2001). Faydacı doğası nedeniyle 

memnuniyet, kısa vadeli ve tekrarlayan işlemsel alışverişler için daha uygulanabilirdir (Hess ve Story, 2005). 

İlişkisel değişim gibi güven de doğada daha kalıcıdır (Chaudhuri ve Holbrook, 2001).  

1980’lerin sonlarından bu yana güven, markalaşmada esas olarak ilişkisel pazarlamanın artan önemi 

nedeniyle önemli bir yapı haline geldi (Delgado-Ballester ve Luis Munuera- Alemán, 2001; Hess ve Story, 2005; 
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Lantieri ve Chiagouris, 2009). İlişki pazarlaması Morgan ve Hunt (1994:22) “başarılı ilişkisel alışverişlerin 

kurulması, geliştirilmesi ver sürdürülmesine yönelik tüm pazarlama faaliyetlerine sahip olmak” şeklinde 

tanımlanmıştır. Markalar ve müşterileri arasındaki başarılı ilişkiler etkileşimli, bağlantılı ve süreklidir (Vargo 

ve Lusch, 2011). Marka güveninin başarılı marka-tüketici ilişkilerinin anahtarı olduğu yaygın olarak kabul 

edilmektedir (Morgan ve Hunt, 1994; Fournier, 1998; Delgado-Ballester ve Luis Munuera-Alemán, 2001). 

Hiscock (2001) pazarlamanın nihai amacı, marka ile tüketici arasında güçlü bir bağ oluşturmakta ve güven bu 

bağlı güçlendirmenin anahtarıdır. Ayrıca güven ile tüketici-marka ilişkileri arasında ters nedensellik vardır; 

bir ilişkide marka güveninin varlığı, bunun anlamını derinleştirir  (Delgado- Ballester ve Luis Munuera-

Alemán, 2001; Hiscock, 2001). Napoli vd., (2014) marka özgünlüğünün ve marka güveninin kavramsal olarak 

benzer, ancak yine de birbirinden farklı olduğunu iddia etmektedir. Marka güveni, iki boyuta sahip olarak 

kavramsallaştırılır; marka niyetleri ve marka güvenilirliği (Delgado-Ballester, 2004). Güven, algılanan riskten 

gelişir; tüketiciler, bir satın alma kararı konusunda kararsız veya güvensiz hissettiklerinde güvenilir markalar 

ararlar (Doney ve Cannon, 1997; Delgado-Ballester ve Luis Munuera-Alemán, 2001). Özgünlüğün bu tüketici 

belirsizliğini hafiflettiğini ve güveni yeniden inşa etmek isteyen markalar için mükemmel bir çözüm olduğu 

bulunmuştur (Bruhn vd., 2012; Eggers vd., 2013). Özgün markalar, sözlerini yerine getirmeye kararlıdır ve 

tüketiciler, gerçekleştireceğine inandıkları markalara daha fazla güvenmektedir (Bruhn vd., 2012; Eggers vd., 

2013; Napoli vd., 2014; Morhart vd., 2015; Portal vd., 2019). 

Chaudhuri ve Holbrook (2001) marka güvenini, tüketicinin yalnızca markanın sözünü yerine getirme 

yeteneğine güvenme isteği olarak tanımlamaktadır. Delgado- Ballester ve Luis Munuera-Alemán, (2001) bunu 

desteklemişlerdir ve marka güveninin yalnızca bir ayrı boyutu olduğunu bulmuşlardır; marka güvenilirliği. 

Marka niyetlerinin (bütünlüğün) tüketicileri daha güvende hissetmelerine yol açan, ancak mutlaka güven 

oluşturmayan soyut bir marka niteliği olduğuna inanılmaktaydı (Delgado- Ballester ve Luis Munuera-

Alemán, 2001). Sung ve Kim (2010) bunun tam tersini, güvenilirliğin bütünlükten geliştiğini; tüketici markanın 

samimi ve dürüst bir şekilde performans göstereceğine güvendiğinde, ona güvenmeye daha meyilli olduğunu 

belirtmiştir.  

Greenberg (2014), güvenin tanımına ilişkin bir fikir birliğine varmak için yapılan bir araştırmada, güvenin bir 

işletmenin hem yetkin hem de sağlam niyetini ima ettiği için, hedefleri gerçekleştirebileceği inancı olduğu 

belirtilmiştir. Şahin vd., (2011) marka güveni ölçümlerinin marka niyetlerini ve marka güvenini dahil etmiş 

ancak bunu tek boyutlu olarak ölçmüştür. Delgado- Ballester, (2004) marka niyetini, tüketicinin markanın 

kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğine inanıp inanmamasına bağlıdır ve marka güveni, tüketicinin 

markanın sözünü yerine getirebileceğine inanmasına bağlıdır. Tüketici, hem bilişsel hem de duygusal marka 

özelliklerine dayalı olarak bir markanın güvenilir olup olmadığı konusunda yargıya varacaktır.  

Böylece satın alınan markaya duyulan güven, o markanın güvenilirliğinin bir kaldıracı olarak görülecek ve bu 

da karşılığında tüketicilerin tekrar satın alma davranışını güçlendirecektir (Şahin vd., 2011).  

3. Yöntem  

3.1. Hipotez Geliştirme ve Araştırma Modeli 

Sung ve Kim’e göre (2010) güven, yalnızca kaliteyi sağlamak değil, bunu samimi bir şekilde yapmakla inşa 

edilmektedir. Bazı yazarlar, tüketicilerin bir markanın işlevsel ihtiyaçlarını karşılamasını beklediğine ve bu 

güvenin öncelikle nezaket ve karşılıklılığın ilave duygusal güvenden geliştiğine inanmaktadır (Ashraf vd., 

2006).  

Delgado-Ballester (2004), marka niyetlerinin tüketiciler üzerinde marka güvenilirliğinden daha güçlü bir 

etkiye sahip olduğunu, çünkü ikincisinin her zaman markanın gerçek değerlerinin doğru bir yansıması 

olmayabileceğini belirtmiştir. Dürüst ve samimi olarak algılanan markalar, yalnızca kalite sunan markalara 

göre tüketiciler tarafından güvenilme olasılığı daha yüksektir (Sung ve Kim, 2010). Marka güveni, markanın 

adalet ve bütünlüğü algısın bağlıdır (Morgan ve Hunt, 1994; Singh, vd., 2012). Güven, bir başkasının olumlu 

niyetleri olduğu ve kişinin çıkarına en uygun şekilde hareket edeceği inancına dayanan bir güven hissi olarak 

tanımlanmıştır (Delgado-Ballester, ve ve Luis Munuera- Alemán, 2001).  

Eggers vd., (2013) yılında yaptıkları çalışmada marka özgünlüğü ile marka güveni ile küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin büyümesi arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Napoli vd., (2014) marka özgünlük 
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boyutlarından inanılırlık ve marka güveni arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Schallehn vd., 

(2014) yaptıkları çalışmada marka özgünlüğü ve marka güveni arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu 

belirtmiştir. Bu bilgiler ışığında hipotezler şu şekilde geliştirilmiştir. 

H1: Marka özgünlüğü marka güvenini pozitif yönde etkiler.  

Ayrıca çalışmada marka özgünlüğü boyutlarının marka güveni üzerinde ayrı ayrı etkisine de bakılmış ve şu 

alt hipotezler de oluşturulmuştur. 

H1a: Marka özgünlüğünün süreklilik boyutu marka güvenini pozitif yönde etkiler.  

H1b: Marka özgünlüğünün orijinallik boyutu marka güvenini pozitif yönde etkiler.  

H1c: Marka özgünlüğünün güvenilirlik boyutu marka güvenini pozitif yönde etkiler.  

H1d: Marka özgünlüğünün doğallık boyutu marka güvenini pozitif yönde etkiler.  

Hipotezleri temsil eden kavramsal model Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

                        H1a 

 

                                                                                            H1b 

                                                                           H1 

                                                                                    

                                                                                       H1c 

 

H1d 

 

 

Şekil 1. Kavramsal Model: Marka Özgünlüğü Alt Boyutlarının Marka Güveni Üzerindeki Etkisi 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın ana kütlesini Türkiye’deki cep telefonu/akıllı cep telefonu kullanan 16-24 ve 25-34 yaş grubu 

tüketiciler oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2018-2020 verilerine göre son üç ay (Ocak-

Mart) cep telefonu/akıllı cep telefonu kullanan 16-24 yaş arası tüketicilerin oranı 2018 yılında %93,2, 2019 

yılında %92,4 ve 2020 (Ocak-Mart aylarında) %94,2 olarak tespit edilmiştir. Aynı rapora göre 25-34 yaş arası 

tüketicilerde kullanım oranları 2018 yılında %97,1, 2019 yılında %97,2 ve 2020 (Ocak-Mart aylarında) %98,0 

olarak tespit edilmiştir. Çalışmada bu iki yaş aralığının seçilmesinin nedeni olarak cep telefonu kullanım 

oranlarının diğerlerine oranla daha yüksek oluşu ve daha genç bir nüfusu oluşturmaları olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1’de cep telefonu kullanım oranları gösterilmektedir. 

Buradan hareketle, bu çalışma için ana kütleden seçilecek örneklem büyüklüğü için Sekaran ve Bougie 

(2016:263-264) da belirli bir popülasyon için örneklem hesaplama tablosuna göre 1 milyon ve üzeri ana 

kütlenin temsil edilebileceği örneklem sayısının 384 olarak belirtmişlerdir. Bu çalışmada da örneklem 

büyüklüğü olarak 384 belirlenmiştir.  Çalışmada zaman, maliyet açısından zorluklar nedeni ile olasılığa dayalı 

olmayan örnekleme tekniklerinden kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Cevaplayıcıların şu anda 

kullandıkları cep telefonu/akıllı cep telefonunu düşünerek soruları cevaplamaları istenmiştir.  

Yeterli örneklem büyüklüğü hesaplamada önerilen bir başka yöntem ise, ele alınan değişken madde sayısının 

10 katı ya da 20 katı olması gerektiği belirtilmiştir (Kline, 2011:12). PLS-SEM, karmaşık model yapıları veya 

daha küçük örneklem boyutları olan durumlarda daha yüksek istatistiksel güce sahip olduğu belirtilmiş ve 

sıklıkla da 10 katı kuralı desteklenmektedir. Çünkü PLS-SEM yönteminde örneklem yeterliliği küçüktür ve 

Süreklilik 

Orijinallik 

Marka Güveni 

Güvenilirlik 

Doğallık 
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veriler normal dağılım göstermemektedir (Henseler vd., 2009; Hair vd., 2014:18-19;). Bu kurallar çerçevesinde 

hesaplama yapıldığında, 5 değişkene ait 19 madde ile 19*10=190 olarak hesaplanmıştır.  

Bu bilgiler çerçevesinde örneklemin ana kütleyi daha üst düzeyde temsil etmesini sağlamak amacıyla 

belirlenen değerlerin üstünde veri elde etmek amaçlanmıştır. Dolayısıyla test edilecek örneklem büyüklüğü 

500 olarak belirlenmiştir. Elde edilen 500 anket incelenmiş olup hatalı ve eksik 30 anket tasnif dışı bırakılarak 

470 anket üzerinden sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Çalışmada uygulanan anket formu çeşitli online formlar ve farklı sosyal medya kanalları olmak üzere 

Türkiye’de ki 16-24 ve 25-34 yaş grubu cep telefonu/akıllı cep telefonu kullanıcılarına yönelik olarak online 

anket uygulanmıştır. Anket uygulamasına geçmeden önce Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Etik 

Komisyonundan gerekli onay alınmıştır (Araştırma Karar No: GO 2021/218). 

Tablo 1. Hane Halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması 2018-2020 (Son Üç Ay Ocak-Mart) 

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, Raporu (2018-2020 Ocak-Mart) 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik sorular yer 

almaktadır. İkinci bölümde ise, marka özgünlüğü (süreklilik, orijinallik, güvenilirlik ve doğallık) toplam 15 

soru ve marka güveni toplam 4 soru olmak üzere toplamda 19 soru ile ölçülmüştür. Anket formu hazırlanırken 

marka özgünlüğü Bruhn vd., (2012) ve Morhart vd., (2015) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Marka güveni ise, Delgado-Ballester (2004) çalışmasından yararlanılarak oluşturulmuştur. Kullanılan tüm 

ölçekler, geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış ölçeklerden oluşmaktadır. Bu ölçeklerin güvenilirliği Tablo 

2’de gösterilmektedir.  

Tablo 2. Ölçeklerin Güvenilirliği 

Cevaplayıcıların yanıtlarını ölçmek üzere oluşturulan sorular 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Ölçek, 

katılımcıların 1 ile 5 arasında (1 kesinlikle katılmıyorum….5 kesinlikle katılıyorum) kendilerine sunulan 

ifadelere uyma düzeylerini en doğru şekilde belirtecek seçeneği işaretlemeleri istenmiştir.  

 2018 2019 2020 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Cep Telefonu 

Kullananlar 

92,7 96,3 89,1 93,5 96,9 90,2 95,3 97,8 92,7 

Yaş Grupları          

16-24 93,2 96,1 90,2 92,4 96,4 88,3 94,2 96,0 92,4 

25-34 97,1 98,9 95,3 97,2 98,5 95,9 98,0 99,0 97,1 

35-44 95,9 98,1 93,7 96.5 98,7 94,3 97,6 99,2 95,9 

45-54 92,8 96,6 89,0 95,1 98,2 91,9 96,2 98,7 93,7 

55-64 88,5 94,1 83.1 89,9 95,3 84,7 92,8 96,8 88,9 

65-74 76,5 86,1 68,1 80,2 87,5 73,9 86,5 94,3 79,6 

Yapı Soru ve Kaynak Cronbach’s alpha (α) 

Marka Özgünlüğü  

(dört boyut) 

 

a) Orijinallik (Bruhn vd.,2012) 

b) Süreklilik (Bruhn vd.,2012; Morhart vd., 2015) 

c) Güvenilirlik (Bruhn vd.,2012; Morhart vd., 2015) 

d) Doğallık (Morhart vd., 2015)                                                

a)  α =0,86>0,70 

b) α= 0,88>0,70 

c) α= 0,83>0,70 

d) α= 0,89>0,70 

 

Marka Güveni  a) Güvenilirlik (Delgado-Ballester, 2004) a)  α =0,92>0.70 
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4. Bulgular 

4.1. Demografik Bulgular 

Cevaplayıcıların Özellikleri 

Çalışma kapsamında ankete katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 3’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 3. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

4.2. Ortak Yöntem Sapma Sorun Analizi 

Çoğu araştırmacı, ortak yöntem varyansının (yani ölçümlerin temsil ettiği yapılardan ziyade ölçüm yöntemine 

atfedilen varyansın) davranışsal araştırmalarda potansiyel bir sorun olduğu konusunda hem fikirlerdir. 

Yöntem önyargıların bir sonucudur çünkü bunlar, ölçüm hatasının ana kaynaklarından biridir. Ölçüm 

hataları, ölçümler arasındaki ilişkilerle ilgili sonuçların geçerliliğini tehdit eder ve hem rastgele hem de 

sistematik bir bileşene sahip olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Tek bir soru formunda bağımlı ve 

bağımsız değişkenlerin aynı anda ölçülmesi ölçüm hatalarına ve ortak yöntem sorununa yol açtığı yapılan 

çalışmalarla belirtilmiştir (Bagozzi vd., 1991; Podsakoff vd., 2003; Fuller vd., 2016). Bu çalışmada da, marka 

özgünlüğü ve marka güveni değişkenlerine ilişkin soruların tek bir soru formunda ve aynı cevaplayıcılar 

tarafından aynı anda değerlendirilmesinin istenmesi nedeni ile ortak yöntem sapma sorun ihtimali 

bulunmaktadır.   

Bu sorunun olup olmadığının ve bu ihtimalin ortadan kaldırılmasına ilişkin olarak yazında kabul edilen ve 

en yaygın yöntem olan Harman’ın tek faktör analiz yöntemi kullanılmıştır (Podsakoff vd., 2003:889). 

Çalışmada değişkenlerin tek boyut altında açıklanan varyansın oranının %43,365 olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Elde edilen bu oran Podsakoff ve Organ (1986) yılında yapmış olduğu çalışmada önermiş olduğu 

%50’nin altında olduğu görülmüştür. Yine benzer bir çalışmada Fuller vd., (2016) yılında yaptıkları çalışmada 

önermiş oldukları %70 değerinin çok altında olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu sonuç çalışmada ortak 

yöntem sapma sorununun olmadığını göstermektedir.  

 

Cinsiyet 

Kadın 

% 53,0 (249) 

 

    Erkek 

  % 47 (221) 

Yaş 

16-24 

%39,4 (185) 

25-34 

%60,6 (285) 

 

Medeni Durum 

Evli                  Bekâr 

% 60,2 (283)    % 39,8 (187)  

Eğitim Durumu 

İlköğretim  

%7,4 (35) 

Ortaöğretim 

%12,6 (59) 

Lise 

%10,9 (51) 

Ön lisans 

%14,5 (68) 

Lisans 

%44 (207) 

Lisansüstü 

%10,6 (50) 

Meslek 

Öğrenci 

%23,0 (108) 

Kamu Çalışanı 

%26,8 (126) 

Özel Sektör 

Çalışanı 

%18,7 (88) 

Ev Hanımı 

%11,9 (56) 

Serbest 

Meslek 

%10,6 (50) 

            Diğer 

            %8,9(42) 

Aylık Toplam Gelir (TL) 

1500-2000 TL 

%7,7 (36) 

2001-2500 TL 

%6,4 (30) 

2501-3000 TL 

%13,6 (64) 

3001-3500 TL 

%15,3 (72) 

3501-4000TL 

%24,7 (116) 

4001 TL ve Üzeri 

%32,3 (152) 

Cep Telefonu Markası  

Samsung 

%20,2 (95) 

iPhone 

%23,6 (111) 

Oppo 

%10,6 (50) 

Xiaomi 

%8,3 (39) 

Huawei 

%11,1 (52) 

Vestel 

%8,7 (41) 

LG 

%8,9 (42) 

   Diğer 

   %8,5 (40) 
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4.3. Ölçüm Modeli  

Çalışmada oluşturulan modeli test etmek ve sonuçları oluşturulan hipotezlere göre değerlendirmek için 

SmartPLS 3.0 ile kısmi en küçük kareler yol modellemesi kullanılmıştır. Modelin yeterliliğinin analizine 

başlamak için, maddelerin bireysel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Tüm standartlaştırılmış faktör yükleri 

0,50’den büyüktür ve yakınsak geçerliliğini sağlamaktadır (Bagozzi ve Yi, 1988; Hair, vd., 2011). Cronbach 

Alfa değerlerinin istenen değeri olan 0,70’in üzerinde olması ölçeklerin güvenilir olduğunu ve kullanılan 

ölçümlerin kapsam geçerliliğine sahip olduğunu göstermektedir. (Hair, vd., 2009).  

Her bir yapı için bileşik güvenilirliğe (CR) bakılmış ve tüm yapılarda CR değerleri 0.70 değerinin üstünde 

olduğu görülmüştür (Bagozzi ve Yi, 1988). Ayrıca, ortalama varyans değerlerine (AVE) de bakılmıştır. Bu 

değerler Fornell ve Larcker (1981) de önerdiği 0,50 referans değerinin üstünde değerler aldığı görülmektedir 

(Chin, 2010). Dolayısıyla yakınsaklık geçerlilik şartı sağlanmıştır. Yapılan analizlere ilişkin tüm sonuçlar Tablo 

4’de gösterilmektedir.  

 

Ayırma geçerliliği için ise AVE değerleri ile kare korelasyon değerleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 

Fornell ve Larcker (1981) ayırt edici geçerliliğin var olabilmesi için AVE’nin karekökünün yapılar arasındaki 

korelasyonlardan daha büyük olması gerektiğini belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                                             Tablo 4. Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçümler        Yükler  

 

       

     Alfa 

 

 

     CR 

 

 

     AVE 

Süreklilik     0,88 0,82 0,81 

SUR 1:Bu cep telefonu markasının zaman içerisinde tutarlı olduğunu düşünüyorum 0,84    

SUR 2: Bu cep telefonu markası süreklilik sunmaktadır 0,81    

SUR 3: Bu cep telefonu markası izlediği bir görüşü vardır 0,78    

SUR 4: Bu cep telefonu markası kendi ilkelerine sadık kalıyor 0,74    

Orijinallik 0,86 0,85 0,83 

ORJ 1: Bu cep telefonu markası diğer tüm markalardan farklıdır 0,88    

ORJ 2: Bu cep telefonu markası diğer markalardan ayrılmaktadır 0,77    

ORJ 3: Bu cep telefonu markasının benzersiz olduğunu düşünüyorum 0,75    

ORJ 4: Bu cep telefonu markası kendisini diğer markalardan açıkça ayırır 0,72    

Güvenilirlik 0,83 0,80 0,86 

GUV 1: Bu cep telefonu markasının vaatleri inandırıcıdır 0,84    

GUV 2: Bu cep telefonu markası vaat ettiğini yerine getirir 0,86    

GUV 3: Bu cep telefonu markasının vaatleri inandırıcıdır 0,88    

GUV 4: Bu cep telefonu markasıyla ilgili tecrübelerim bana verdiği sözleri tuttuğunu 

göstermektedir 

0,89 

 

   

Doğallık  0,89 0,83 0,90 

DOG 1:  Bu cep telefonu markası yapay görünmemektedir 0,77    

DOG 2:  Bu cep telefonu markası doğal olduğu izlenimi vermektedir 0,79    

DOG 3: Bu cep telefonu markası özgün bir izlenim vermektedir 0,75    

Marka Güveni   0,92 0,90 0,91 

MGUV 1: Bu cep telefonu markasına güven duymaktayım 0,84    

MGUV2: Bu cep telefonu markası beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmaz 0,87    

MGUV 3: Bu cep telefonu markası beklentilerimi karşılamaktadır 0,90    

MGUV 4:  Bu cep telefonu markası memnuniyeti garanti eder 0,89    
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Tablo 5. Yapılar Arası Korelasyon ve Ayrışma Geçerlilik Sonuçları 

Değişkenler Süreklilik Orijinallik Güvenilirlik Doğallık Marka Güveni 

Süreklilik 0,90     

Orijinallik 0,64 0,91    

Güvenilirlik 0,75 0,66 0,93   

Doğallık 0,61 0,69 0,73 0,95  

Marka Güvenilirliği 0,73 0,76 0,81 0,83 0,95 

*Diagonel değerler AVE’nin karekök değerlerini belirtmektedir. 

Ayırma analizi sonuçları Tablo 5’de gösterildiği gibi Fornell ve Larcker (1981) de önerdiği şart karşılanmış ve 

ayırma geçerliliği sağlanmıştır.  

Çoklu doğrusallık probleminin olup olmadığı ise, Varyans Inflation Factor (VIF) istatistikleri kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Referans değerleri içinde Hair vd. (2011) de önermiş olduğu VIF değerlerinin ise 5’ten 

küçük ve tolerans değerlerinin 0.20’den büyük olması şartı aranmıştır.  Tablo 6’da Modele ait VIF değerleri 

gösterilmektedir.  

Tablo 6. Modele Ait VIF Analizi Sonuçları 

Değişkenler 

 

 

Marka Güveni  
 
 

Süreklilik 2.25 

Orijinallik  

 
2,78 

Güvenilirlik  

 
1,49 

Doğallık  1,87 

Modele ait VIF değerleri Hair vd. (2011) de belirtmiş olduğu 5’ten küçük olma şartını sağlamaktadır. Böylece 

modele ait eş doğrusallık sorunun olmadığı görülmektedir.  

4.4. Hipotez Testleri  

Çalışmada oluşturulan hipotezleri test etmek için modelin değerlendirilmesi aşamasına geçilmektedir. Bunun 

içinde, yol katsayılarına (Path Coefficients) ve determinasyon katsayısına bakılarak değerlendirilme 

yapılmıştır. Marka özgünlüğünün marka güveni üzerindeki etkilerini belirleyen ilişkiler Tablo 7’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 7. Hipotez Testi Sonuçları 

İlişkiler Hipotezler β t-değeri Desteklendi/Desteklenmedi 

Marka Özgünlüğü→ Marka Güveni H1 0,824 6,14 Desteklendi 

Süreklilik → Marka Güveni H1a 0,688 3,54 Desteklendi 

Orijinallik → Marka Güveni H1b 0,744 4,68 Desteklendi 

Güvenilirlik → Marka Güveni H1c 0,760 2,84 Desteklendi 

Doğallık→ Marka Güveni H1d 0,721 2,57 Desteklendi 

Ayrıca model değerlendirmede determinasyon katsayısına (R²) bakılmıştır. Çalışmada marka güveni R² değeri 

0.73 olarak tespit edilmiştir. PLS sonucuna göre elde edilen sonuçlar Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Çalışma hipotezlerine ilişkin elde edilen bulgular şu şekildedir: 

Marka özgünlüğü marka güvenini pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,82, t=6,14**, p=0,001) 

pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H1 hipotezini desteklemiştir.  

Marka özgünlüğünün süreklilik boyutu marka güvenini pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez 

(β=0,68, t=3,54**, p=0,001) pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H1a hipotezini 

desteklemiştir.  

Orijinallik boyutu marka güvenini pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,74, t=4,68**, p=0,001) 

pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H1b hipotezini desteklemiştir.  

Güvenilirlik boyutu marka güvenini pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,76, t=2,84**, p=0,001) 

pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H1c hipotezini desteklemiştir.  

Doğallık boyutu marka güvenini pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,72, t=2,57**, p=0,001) 

pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H1d hipotezini desteklemiştir.   

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmanın ilk amacı marka özgünlüğünün marka güveni üzerindeki etkilerini incelemekti. İkinci olarak, 

marka özgünlük boyutlarının marka güveni üzerinde olumlu bir etkisinin olup olmadığını belirlemekti. 

Marka özgünlüğü boyutları süreklilik, orijinallik, doğallık ve güvenilirlik markaları yaratmada neredeyse eşit 

derecede önemlidir. Marka özgünlüğünün marka güveni üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Başarılı 

markalar, özgün olarak algılanan ve insana benzer özellikler sergileyen markalardır. Kendilerine ve hizmet 

ettikleri müşterilere sadıktırlar. Değerlerine bağlıdırlar, sözlerini yerine getirirler ve sonuç olarak müşterileri 

ile anlamlı ilişkiler geliştirirler. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar yazında yapılan çalışmalarla tutarlılık 

göstermektedir. Yıldız ve Kırmızıbiberin (2020) yılında yaptıkları çalışmada marka özgünlüğü boyutlarının 

(süreklilik, orijinallik ve güvenilirlik) marka güveni üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit 

edilmiş ve sadece doğallık boyutunda anlamlı bir etki bulunamamıştır. Elde edilen bu sonuç ile çalışma 

sonucu farklılık göstermektedir. Arıkan ve Telci (2014) yılında yaptıkları çalışmada ise, marka özgünlüğünün 

marka güvenini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.  

Eggers vd., (2013) yılında yaptıkları marka özgünlüğünün marka güveni ve KOBİ’lerin büyümesi üzerine 

etkisi adlı çalışmada da marka özgünlüğünün marka güveni üzerinde pozitif etkilerinin olduğu ortaya 

Şekil 2. PLS Sonuçları 

 

 

                               Marka Özgünlüğü  

 

  

                                                                                    0,68                              

                                                                                0,74                                    R²=0,73 

                                                               0,82 

  

                                                                  0,76 

                                                                            0,72 

 

 

Süreklilik 

Orijinallik 

Güvenilirlik 

Doğallık 

Marka Güveni 
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konmuştur. Schallehn (2014), Moulard (2016) ve Portal vd., (2019) da  yapmış oldukları çalışmalarda marka 

özgünlüğünün marka güveni üzerinde pozitif etkilerinin olduğu tespit etmişlerdir.  

Elde edilen bu bulgular, yöneticiler için önemli çıkarımları vardır. Başarılı olmak için, tüketicilerin 

markalarına güvenmeleri gerekiyor ve onlar tarafından bu şekilde görülen markaların, olmayanlara göre daha 

başarılı olması muhtemeldir. Üst düzey yöneticiler, marka için planlama aşamasından itibaren net bir vizyona 

sahip olmalı ve dürüstlük, güvenilirlik, etik, samimiyet ve güvenliği içeren kurumsal değerler geliştirmelidir. 

Markanın özgünlüğünü artırmak için işletmeler, tüm iç ve dış iletişim kaynaklarını kullanarak birleşik bir 

marka algısı yaratmayı da hedeflemelidir. Bu, tüm iletişim araçları aracılığıyla marka adının, logosunun ve 

sloganın kalıcı bir sunumunu ifade edecektir.  

Kurumsal sosyal sorumluluk programları da önemlidir, çünkü otantik markaların müşterileri kadar 

topluluklarına da bağlılık göstermeleri gerekir. Marka yöneticileri, zaman içinde güvenilirlik ve süreklilik 

oluşturan marka stratejilerine sahip olmalıdırlar. Ürün ve iletişim stratejilerine kalite, tutarlılık, özgünlük ve 

uygunluk dâhil edilmelidir. Çalışan davranışı markanın sıcaklığını ve yetkinliğini güçlendirmelidir. Böylece 

tüm çalışanlar (üst yönetim dâhil) samimi arkadaş canlısı ve yetenekli görünmelidir. Tüm çalışanlar marka 

değerlerini anlamalı ve değerlerle yaşamalıdırlar. Bu, iç marka yönetimi programlarının çalışanlara markayı 

yaşamaları ve marka vaadini yerine getirmede rollerini oynamaları için marka bilgisi sağlamasını 

gerektirebilir. Tüketiciler markaya güveneceklerse marka vaadini tutması gerekmektedir.  

Bu araştırma, cep telefonu kullanıcıları üzerine gerçekleştirilmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda belirli 

bir cep telefonu markası ve/veya farklı markalar üzerine ve farklı yaş gruplarında yapılarak elde edilen 

bulgular karşılaştırılabilir.  

Çalışmada kolayda örnekleme yönteminin kullanılması da sonuçların genellemesinin zorlaştırmakta ve yine 

çalışmanın cep telefonu markaları üzerine yönelik olması çalışmanın bir sınırını oluşturmaktadır. Yapılacak 

diğer çalışmalarda farklı sektörlerin ve değişkenlerin seçimi önerilmektedir.  
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Amaç –  Bu çalışma sikayetvar.com forum sitesinde yer alan biri kamu diğeri özel sermayeli banka 
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çıkması gibi hizmet sorunlarından dolayı rahatsız olduklarını ortaya koymuştur. Ayrıca yapılan 

incelemeler sonucunda banka geribildirimlerinin tamamının otomatik sistem mesajı şekilde olduğu 

tespit edilmiştir. 
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ağızdan ağıza pazarlama), olumlu marka imajı ve uzun dönemde karlılık olmak üzere çok sayıda fayda 

sağlamaktadır. Bu bağlamda araştırma bulguları şikâyet yönetimi alanında sektöre ve literatüre yararlı 

bilgiler sunmaktadır. 

 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

E-complaints 

Banking sector 

E-CRM 

E-WOM 

Content analysis 

 

 

Received 9 February 2021 

Revised 28 August 2021 

Accepted 10 September 2021 

 

 

Article Classification:  

Research Article  

 

Purpose –  This study aims to analyze e-customer complaints and bank feedback from two banks, one 

of which is a public bank and one of which is private capital, on the sikayetvar.com forum site, and to 

offer suggestions to banks in the context of e-customer relationship management. 

Design/methodology/approach –  Content analysis was conducted to categorize and qualitatively 

analyze 18,018 textual complaints of similar nature. In the six-month period between July and 

December 2019, 7,652 complaints belonging to the state bank and 10,366 complaints belonging to a 

private bank were examined in detail and categorized to provide more understandable information to 

financial service providers. 

Findings –  The content analysis of the complaints divided into two main themes and twelve sub-

categories, shows what customers experience while benefiting from banking products and services; It 

has revealed that they are uncomfortable with service problems such as card usage and money transfer 

fees, courier problem in credit card delivery, extra charges in loan structuring. In addition, as a result 

of the examinations, it was determined that all of the bank feedbacks were in the form of an automatic 

system message. 

Discussion – Effective complaint management to businesses; It provides many benefits including 

satisfaction, loyalty, e-PWOM (online positive word of mouth marketing), positive brand image and 

long-term profitability. In this context, the research findings provide useful information for the sector 

and the literature in the field of complaint management. 

 

mailto:cakdogan@nevsehir.edu.tr
mailto:fundacopur53@gmail.com
http://www.orcid.org/0000-0002-9672-8308
http://www.orcid.org/0000-0003-3645-9801


C. Bozpolat – F. Çopur 13/3 (2021) 2056-2071 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2057 

1. GİRİŞ 

Dijitalleşen dünyada bankacılık sektöründeki işletmeler, müşteri memnuniyetini ve beraberinde müşteri 

sadakatini artırma noktasında isteklidirler. Ancak birçok sektör yöneticisi müşteriyi elde tutmanın öneminin 

farkında olsa da müşteri geribildirimleri olarak nitelendirilen e-şikâyetlerin çözümünün mevcut müşteriyi 

korumadaki kritik rolünü göz ardı etmektedirler. E-şikâyetler sonucu ortaya çıkan hizmet hatalarının 

giderilmesi ve memnuniyetsizliğin temeline inilip çözüm üretilmesi, müşteriye değer sunmanın ve artan 

hizmet kalitesinin bir sonucu olarak sadakatin artmasını sağlamaktadır (Taylor ve Baker, 1994; Cho vd., 2002). 

Sadakat ise bankaların karlılıklarını olumlu yönde etkilemektedir. Sadık müşteriler ile uzun dönemli ilişkiler 

kurulmakta ve bu ilişki bazen bankanın marka savunuculuğu şeklinde devam etmektedir. Ancak Fisk vd., 

(1990) memnuniyetsizliğin memnuniyetten daha fazla aktarıldığını iddia etmektedir. Benzer bir şekilde 

Hart vd., (1990: 153) aldıkları hizmetten memnun müşterilerin deneyimlerini 6 kişiye aktardığını buna karşılık 

hizmet aksaklıkları yaşamış müşterilerin deneyimlerini ise ortalama 11 kişiye aktardığını ifade etmiştir. 

Sonraki dönemlerde yapılan birçok araştırmada da bu durumu destekleyici sonuçlar çıkmıştır (Lau ve 

Ng, 2001; Goldenberg vd., 2007 ) Bu bağlamda müşteri memnuniyeti ile uzun dönemli karlılık hedefleyen 

bankalar, şikâyet yönetimi kapsamında e-şikâyetleri titizlikle incelemeli ve çözüm sunma konusunda empatik 

davranmalıdır. Goodman (1999) geribildirimden ya da bankanın şikâyetlere çözüm sunma sürecinden 

memnun olan müşterilerin daha önce hiç sıkıntı yaşamayan müşterilere oranla yaklaşık %8 daha sadık 

olduğunu tespit etmiştir.  

Müşterilerin banka tercihinde kurumsal imaj önemli bir yere sahiptir. Ağızdan ağza iletişim (WOM) ise 

kurumsal imajın şekillenmesinde güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir (Yang vd., 2018; Wang vd., 

2019). Son yıllarda bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve müşterilerin dijital platformlarda varlığının 

artması ile birlikte banka seçim kararları elektronik WOM (e-WOM)’dan etkilenmektedir (Nair ve 

Radhakrishnan, 2019: 71). Bu bağlamda negatif elektronik ağızdan ağza iletişim (e-NWOM) kapsamında 

değerlendirilen e-şikâyetlerin bankacılık sektörü gibi hizmet endüstrilerinde potansiyel müşterileri etkileme 

olasılığı yüksektir. Bankalar mevcut müşterilerinin deneyimlerine ilişkin olumlu görüşleri ile potansiyel 

müşterileri etkileme konusunda fayda sağlarken negatif görüşlerden ise zarar görmektedir (Wu ve Wang 

2017). Bu bağlamda olumlu görüşlerin yayılımının artması konusunda nasıl bir yol izleneceği, negatif 

görüşlerin ise nasıl tersine çevrileceği konusu elektronik müşteri ilişkileri yönetimi (e-CRM) özelinde 

değerlendirilmelidir. 

Çevrimiçi ortamda müşteriler ile uzun dönemli ilişkileri tatminkar bir seviyede tutma eylemi olarak 

tanımlanan e-CRM (Sujitha ve Johnson, 2017) temelde internet tabanlı bir ilişkisel pazarlama modelidir 

(Pourmand ve Lari, 2016). İlişkiyi etkin bir şekilde yönetmek adına müşterilerin forum siteleri, web siteleri, 

bloglar, e-postalar gibi temas noktalarında kurdukları iletişimler sürekli olarak takip edilmeli ve bu 

alanlardaki interaktif eş zamanlı bilgi paylaşımı bankacılık sektöründe rekabet aracı olarak kullanılmalıdır.  

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bu çalışma biri kamu bankası diğeri özel banka olmak üzere iki Türk 

bankası özelinde sikayetvar.com sitesinde dağınık halde yer alan 18.018 şikâyeti inceleyerek araştırılan 

alandaki boşluğu doldurmaktadır. Araştırma ile online müşteri şikâyetlerine dayanarak bankacılık 

hizmetlerinden kaynaklanan sorunların net bir resmi ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

2. LİTERATÜR  

2.1. E-Şikâyetler 

Görüşlerini online olarak ifade etmek isteyen müşterilerin sayısının artması sikayetvar.com gibi forum 

sitelerinin bilinirliğine fayda sağlamıştır. Ocak/2021 itibariyle ilgili sitede “banka” anahtar kelimesi ile 281.396 

şikâyet kaydedilmiştir (www.sikayetvar.com.tr). Bu rakam bankacılık sektörü için e-şikâyetlerin pazarlama 

amaçlı ele alınması gerekliliğinin bir göstergesidir. 

İnternetin, bankacılık sektöründeki şikâyetleri nasıl etkilediği konusunda az sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Ekonomik büyümeye katkı sağlayan sektörler arasında bankacılık sektörünün kayda değer bir yeri olmasına 

(BDDK, 2020) rağmen banka müşterilerinin çevrimiçi şikâyetlerinin sınırlı sayıda araştırmacı tarafından ele 

alınması dikkat çekicidir. Şikâyetleri etkin bir şekilde yönetmek müşteri elde tutma ve dolaylı olarak olumlu 

görüş paylaşım oranını artırmaktadır (Mattila ve Mount, 2003). Potansiyel müşterileri etkileme konusunda, 

kötü hizmetten kaynaklanan olumsuz görüşler olarak nitelendirilen e-şikâyetler, iyi hizmet geribildirimi olan 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0267257X.2014.933864
http://www.sikayetvar.com/
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olumlu görüşlerden daha etkilidir (Han vd., 2016: 1). Önceki araştırmalar hizmet aksaklıkları sonucu oluşan 

öfke-hayal kırıklığı gibi olumsuz duyguları deneyimleyen müşterilerin, intikam almak amacıyla e-NWOM 

eylemlerinde bulunma olasılığının daha yüksek olacağını göstermektedir (Wetzer vd., 2007; Gelbrich, 2010: 

567). Bu nedenle bankalar hizmet süreçlerini iyileştirmek için müşteri şikâyetlerine odaklanmalıdır. Banka 

genel müdürlüklerinde e-CRM kapsamında şikâyet yönetimi için personel istihdam edilmeli ve bu personeller 

şikâyetlere sesli ya da elektronik geri dönüş yapmalıdır. Kurulan diyalogda memnuniyetsizliğin nedenleri 

sorulmalı ve sistem kayıtlarından sorunun neden kaynaklandığı müşteriye izah edilmelidir. Böylece sorunun 

kaynağını anlayan müşterilerin öfke ve devamında intikam alma duyguları azalır (Weiner, 2000). Aslında 

müşteriye yapılan bu açıklamalar hizmet aksaklıklarını telefi etme noktasında harcama gerektirmeyen 

tazminatlardır (Chebat ve Slusarczyk, 2005). 

Singh (1988) çalışmasında şikâyet davranışını; ilgili işletmeye yapılan şikâyetler, birinci derece referans 

gruplarına yapılan şikâyetler ve bağımsız kuruluşlara iletilen şikâyetler olmak üzere üç kategoride 

sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırma dijital dünya için de geçerlidir (Tyrrell ve Woods, 2004: 185). Günümüz 

müşterileri, bağımsız kuruluşları şikâyet çözüm sürecinde etkili ve hızlı bir kanal olarak görmektedir. 

Sikayetvar.com ise şikâyet davranışına aracı bağımsız kuruluşlardan biridir. Bu forum sitesi, araştırılan 

marka, model, sektör, ürün, hizmet gibi anahtar kelimelerle ilgili konu kapsamındaki deneyim ve fikirlere 

ilişkin hızlı bir tarama yapma olanağı sağlamaktadır.  

Öte yandan bağımsız kuruluşlara iletilen şikâyetler, bankaların denetim altında tutamadıkları şikâyetler 

kategorisinde olduğundan bu şikâyetleri izlemek, ilgili işletmeye yapılan şikâyetleri izlemekten daha zordur 

(Yıldız Erduran ve Lorcu, 2020: 3858). Sarı (2013: 564) ve arkadaşlarının konaklama işletmelerine yapılan e-

şikâyetleri incelediği çalışmalarında sadece şikâyetleri izlenmenin bilgi gücü açısından yeterli olmayacağı aynı 

zamanda şikâyetlerin aktif bir parçası (geribildirim ile) olmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda 

iletilen şikâyetler incelendikten sonra hizmet alım sürecinde yaşanan problemleri ortadan kaldıracak 

düzenlemeler yapılmalıdır. Bu yaklaşım fiyat rekabetinin sınırlı olduğu bankacılık sektöründe uzun dönemde 

karlılık ve büyüme bakımından önemlidir (Cambra-Fierro vd., 2015: 121). Bu bağlamda bu çalışma, iki banka 

özelinde yapılan e-şikâyetleri inceleyerek kamu ve özel bankalara hizmet aksaklıkları konusunda ipuçları ve 

öneriler sunmaktadır. 

2.2. Negatif E-Ağızdan Ağıza İletişim (E-NWOM) 

Elektronik ağızdan ağza iletişim (e-WOM), müşterilerin mal ve hizmetlere ilişkin bilgi, düşünce, görüş ve 

deneyimlerini çevresindeki bireylere paylaşması olarak tanımlanan (Hawkins ve Mothersbaugh, 2004: 244) 

ağızdan ağza iletişimin (WOM) internet tabanlı versiyonudur (Jeong ve Jang, 2011: 357). E-WOM kurulan 

iletişimin negatif ve pozitif olmasına göre farklılaşmaktadır. Önceki araştırmalar satın alma karar sürecinde 

mal ve hizmetlerle ilgili olumsuz deneyimlerin paylaşılması olarak tanımlanan e-NWOM’un, mal ve 

hizmetlerle ilişkin olumlu görüşlerin paylaşılması olarak tanımlanan e-PWOM’dan daha etkili olduğunu 

göstermiştir (Arndt, 1967; Park ve Lee, 2009: 62; Yang ve Mia, 2010: 1052; Dülek, 2019: 24; İlban vd., 2021: 180). 

Benzer bir şekilde Anderson (1998) negatif hizmet deneyimi sonucu iletilen WOM’un %70, pozitif hizmet 

deneyimi sonucu iletilen WOM’un ise %30 etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu bağlamda e-NWOM 

kapsamında değerlendirilen e-şikâyetlerin cevapsız bırakılması, müşteri memnuniyetsizliğine neden olmakla 

birlikte olumsuz görüş yayılımını da hızlandırmaktadır. Singh (1988)’e göre memnun olmayan müşterilerin 

büyük çoğunluğu, ilgili işletme ile doğrudan temasa geçmeyip markayı kullanmayı bırakma ya da 

çevresindeki potansiyel müşterilerin görüşlerini olumsuz yönde etkileme davranışı göstermektedir. Bu açıdan 

müşterilerin sözlü veya elektronik olarak şikâyette bulunması işletmeler için bir avantajdır (Barlow ve Moller, 

2008: 20). Böylece işletmeler hizmet süreçlerinde yaşanan problemleri fark ederek sorunu kaynağından 

gidermeye çalışır. İşletmenin bu çabası ise mağduriyet yaşayan müşteriyi bir nebze olsun sakinleştirebilir. 

Şikâyetlere geribildirimde bulunmak mevcut müşteriyi koruma ve potansiyel müşterilerin fikirlerini yönetme 

üzerinde etkilidir (Halstead vd., 1993; Mitchell, 1993; Conlon ve Murray, 1996). 

Sundaram vd., (1998) müşterilerin e-NWOM’a katılma nedenlerini “diğerlerini düşünme”, “kaygıyı azaltma”, 

“intikam ve tavsiye arama” olarak sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmanın temelinde algılanan adalet 

duygusunu tatmin etme yatmaktadır. Algılanan adalet ise müşterilerin bir işletmenin faaliyetlerinin adilliğini 

değerlendirme biçimidir (Jung ve Seock, 2017: 23). Bu bağlamda e-şikâyetler, hizmet aksaklıkları yaşayan 

müşterinin adalet arama davranışının bir sonucudur. Hizmet kurtarma ya da iyileştirme davranışı olarak 
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şikâyetlere çözümler sunmak, müşteri memnuniyetini, memnuniyet sonucu oluşan tatmin ise algılanan 

adaleti etkilemektedir (Chang ve Chang, 2010; Gelbrich ve Roschk, 2011). Buna karşın sunulan çözüm sonrası 

algılanan adalet duygusu tatmin olmayan müşteriler e-NWOM’a yönelmektedir. Başka bir ifadeyle e-NWOM 

niyeti, müşterinin şikâyet sonrası adalet algısına bağlıdır (Blodgett vd., 1993).   

Kim vd., (2009) çalışmalarında hizmet iyileştirmesi sonucu oluşan güvenin müşteri memnuniyeti ile WOM 

niyeti arasındaki aracılık etkisini incelemiştir. Sonuçlar güvenin, hizmet kurtarma ya da iyileştirme sonrası 

oluşan memnuniyet ve WOM niyeti arasında önemli bir aracı değişken olduğunu göstermiştir. Bankacılık 

sektöründe müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurmak ve geliştirmek için güven önemli bir faktördür. E-

NWOM’a verilen tatmin edici geribildirim güven yaratmakta güven ise e-PWOM teşvik etmektedir. 

Müşterileri e-NWOM’a iten algısal adalet, tatmin edici olmayan geribildirim gibi nedenler üzerinde durmak 

ve çözüm önerilerini bu nedenler üzerine kurgulamak şikâyet yönetimi açısından önemli bir yere sahiptir. 

2.3. E-Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM) 

Web tabanlı CRM olarak da bilinen e-CRM, müşterilerle ile ilgili verilerin, elektronik ortamdaki müşteri 

etkileşimlerinden elde edilmesidir (Karakostas, 2005: 854). Başarılı bir e-CRM için, e-şikâyetlerden yola çıkarak 

mevcut müşterilerin problemlerini çözme ve potansiyel müşterileri olumlu yönde etkileme, sadık müşterileri 

artırma amaçlarını gerçekleştirebilecek sürdürülebilir stratejiler uygulanmalıdır. Bu stratejilerin odak noktası 

müşteri memnuniyetidir (Cho vd., 2002). Şikâyetlerle iletilen hizmet hatalarının giderilmesi sonucu artan 

memnuniyet düzeyinin e-WOM’a pozitif katkısı, uzun vadede müşterilerle iyi ilişkilerin kurulabileceğini 

göstermektedir. Bu durum, şikâyetlere verilen tatmin edici geribildirimlerle ilgili bankaya yönelik olumlu imaj 

oluşabileceğini ve müşteri ile banka arasında güçlü ilişkilerin kurulabileceğini doğrulamaktadır (McCollough, 

2000). Başka bir ifadeyle Clark vd., (1992: 6) çalışmalarında şikâyetlere verilen yanıtların yetersiz olmasının 

olumsuz imaj yaratacağını ve yaratılan bu durumu ise değiştirmenin zor olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca etkin 

şikâyet yönetimi ile oluşacak güçlü ve pozitif bir imajın e-PWOM ile potansiyel müşterilerin davranışını da 

olumlu yönde etkileyebileceği ifade edilmiştir.  

Önceki araştırmalar şikâyetleri etkin bir şekilde işleme almanın, mevcut müşterilerle ilişkileri koruma ve sadık 

müşteriler kazanma ile pozitif bir şekilde ilişkili olduğunu ve karlılığı uzun dönemde etkilediğini göstermiştir 

(Tax vd., 1998; Johnston, 2001; Homburg ve Fürst, 2005; Rothenberger vd., 2008). Karlılığını ve pazar payını 

artırmak isteyen bankalar hizmet aksaklıklarıyla ilgili e-şikâyetleri yönetebilmek adına emek, zaman ve para 

harcamaktadır. Buna, memnun olmayan müşterilerin problemleri ile ilgilenen çağrı merkezi personellerine 

sorunun en kısa sürede düzeltilmesi için hizmet içi eğitim vermek ve personeli bu konuda teşvik etmek için 

memnun müşteri geribildirimlerini ücretlendirme politikasında bir kriter olarak kullanmak örnek olarak 

verilebilir. 

Stauss ve Seidel (2004)’e göre şikâyet yönetimi CRM’in kalbidir. Ancak bankalar gerek tüm müşteri 

şikâyetlerini önleyememelerinden gerekse çevrimiçi ortamdaki bilgi kirliliğinden şikâyet yönetimini etkin bir 

şekilde yapamamaktadırlar. Şikâyetleri işlemenin ve tatmin edici geribildirimlerde bulunmanın e-CRM 

üzerindeki etkisi büyük ölçüde önemli olduğundan bankalar e-şikâyetlerini sürekli ve hızlı bir şekilde 

yönetmeye yardımcı olacak bilgi teknolojilerini süreçlerine entegre edebilirler. Etkili e-CRM yapabilmek için 

şikâyet kanalları akıllı iş süreçleri ile uyumlaştırıp yönetilebilir (Zaby ve Wilde, 2018). 

Bankacılık sektöründe rekabet şiddetlidir ve yeni dijital teknolojiler nedeniyle rakipler birbirlerinin mal ve 

hizmet stratejilerini kolaylıkla kopyalayabilmektedir. Ancak müşterilerle olan diyaloglar taklit 

edilememektedir (Maurer ve Schaich, 2011). Bu bağlamda bankaların rekabet gücü, mevcut ve potansiyel 

müşterilerinin dinamik bir şekilde değişen ihtiyaç ve taleplerini anlamakla doğru orantılıdır (Ravi vd., 2017: 

786). E-şikâyetler müşterilerin taleplerini ilettiği doğrudan iletişim kanalarıdır. Şikâyetlerin 

değerlendirilmesini ve müşterilerle iyi ilişkiler kurmayı sağlayan çözümler sunulmasını kapsayan e-CRM, 

müşterilerin anlaşılması, yöneticilerin ise sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapması konusunda yararlı 

bilgiler sunmaktadır. E-CRM, rekabette bir adım önde olmak isteyen bankaların odak noktası olmalıdır.  

Toparlamak gerekirse, bankalar uzun dönemde sektördeki konumlarını korumak ve iyileştirmek için sadakat 

bağları ile güçlendirilmiş müşteri ilişkileri yaratmalıdır. Bu ise etkili şikâyet yönetimi ile mümkün 

olabilmektedir. Başta çevrimiçi şikâyetler olmak üzere tüm temas noktalarında şikâyetlerin dikkate alınması 

ve çözüm önerileri sunulması negatif ağızdan ağıza iletişimi azalmasına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda 
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mevcut çalışma bankalara iletilen e-şikâyetleri sınıflandırarak sistem iyileştirmeleri konusunda öneriler 

sunmaktadır. 

3. METODOLOJİ  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Müşteri şikâyetleri üzerine yapılan önceki çalışmaların çoğu, konaklama, yeme-içme ve ulaşım hizmetlerine 

ilişkin online müşteri yorumlarından yola çıkarak hizmet alım sürecinde yaşanan sorunları 

değerlendirmektedir (Cho vd., 2002; Rothenberger vd., 2008; Maurer ve Schaich, 2011; Jeong ve Jang, 2011). 

Finansal hizmet sağlayıcılarının verdikleri hizmetten memnun olmayan müşterilerin çevrimiçi ortamda 

şikâyetlerini nasıl dile getirdikleri ve hizmet kurtarma eylemi olarak değerlendirilen geribildirimlerin niteliği 

hakkında sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Eser vd., (2016) banka şikâyetlerini hizmet pazarlaması ve 

markalaşma özelinde incelerken, Yıldız Erduran ve Lorcu (2020) bankalara yönetilen şikâyetleri veri 

madenciliği tekniğiyle araştırmıştır. Bu araştırmaların bulguları literatüre katkı sağlamaktadır. E-şikâyetlerin 

nedenleri ve çözümleri üzerine çalışmalar yapmak alan yazınını zenginleştirecektir. Bu bağlamda mevcut 

çalışma, bankalara yöneltilen e-şikâyetleri ve bu şikâyetlere sunulan banka geribildirimlerini, biri kamu diğeri 

özel sermayeli banka olmak üzere iki banka odağında inceleyerek bankalara e-müşteri ilişkileri yönetimi 

bağlamında öneriler sunmayı amaçlamaktadır. 

3.2. Örneklem ve Veri Toplama 

Bankacılık sektöründeki online şikâyetleri inceleyen çalışmaların azlığı, yazarları bağımsız bir çevrimiçi 

şikâyet sitesine (www.sikayetvar.com) iletilen şikâyetleri değerlendirmeye yöneltti. Araştırmanın örneklemi, 

biri kamu diğeri özel sermayeli banka olmak üzere bu iki finansal hizmet sağlayıcısının hizmetlerinden 

memnun olmayan ve sikayetvar.com sitesine memnuniyetsizliğini ileten müşterilerden oluşmaktadır. Bu e-

şikâyet sitesi, tüketicilerce en çok bilinen ve tanınan bir site olması (bireysel üye sayısı 6.334.123 kişi), 

markaların kolayca geribildirimde bulunmasına olanak tanıyan fonksiyonel tasarımının olması (çözülen 

şikâyet sayısı 1.068.192), Türkiye’nin ilk ve en eski şikâyet sitesi olması nedenlerinden ötürü seçilmiştir 

(www.sikayetvar.com). Bankacılık sektörünün seçilmesinde mevcut ve potansiyel müşteri kitlesinin fazla ve 

bu kitlenin şikâyetlerden etkilenebilecek olması dikkate alınmıştır. Kamu ve özel sermayeli banka 

kategorisinde en fazla şikâyeti alan bankalar örnekleme dahil edilmiştir. 

1 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında çok sayıda anahtar kelimelerle ilgili şikâyet sitesi tarafından 

gruplandırılmış 18 bankayı kapsayan toplam 59.313 şikâyet tespit edilmiştir. Altı aylık dönemde araştırma 

örneklemine dahil edilen kamu bankasının 7.652, özel sermayeli bankanın 10.366 olmak üzere toplam 18.018 

şikâyetin olduğu belirlenmiştir. Şikâyet verileri araştırmacılardan biri tarafından bizzat toplanmıştır. Kullanılan 

şikâyet verileri kamuoyuna açık ikincil veriler olduğundan etik kurul iznine gerek duyulmamıştır. Sikayetvar.com 

sitesi üzerinden ikincil nitel veri düzeyinde toplanan şikâyetleri analiz edebilmek için şikâyetler, belirli temalara ve 

kategorilere ayrılarak nicel olarak ifade edilmiştir. Şikâyetler “bankanın sunmuş olduğu hizmetler ve ürünler” ve 

“müşteri temsilcisi” olmak üzere iki temaya ayrılmıştır. Bankanın sunmuş olduğu hizmetler ve ürünler temasının 

altında; kart ve hesap işlemleri, kredi, online işlemler, para transferi, altın hesabı, ATM, borsa- yatırım, kiralık kasa, 

ortak ATM ve diğer olmak üzere on farklı ana kategori oluşturulmuştur. Müşteri temsilcisi teması ise “çağrı 

merkezi” ve “şube personeli” olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Belirlenen ana kategorilerin altında alt 

kategoriler yer almaktadır. Bunlar ise; kart ve hesap işlemleri için; hesap-banka kartı, hesap-kart blokesi, kredi kartı, 

kart teslimatı-kurye sorunu, nakit avans-KMH ve ücret iadesidir. Kredi ana kategorisi için; kullanılan ve 

kullanılmak istenen kredi, kredi yapılandırılması ve ücret iadesidir. Online işlemler kategorisi için; internet 

bankacılığı ve mobil bankacılıktır. Para transferi için; EFT, havale, EFT-havale için alınan ücretler, western union-

swiftdir. 

3.3. Veri Analizi 

Araştırmada metinsel veri niteliğindeki şikâyetleri belirli tema, ana ve alt kategorilere ayırabilmek için içerik 

analizi yapılmıştır (Vaismoradi vd., 2016: 101). İçerik analizi ise birbirine benzeyen çok sayıda verinin 

sınıflandırılarak okuyucuların algılayabileceği bir hale getirildiği bir analiz şeklidir (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 

242-243). Araştırmada Downe ve Womboldt (2009: 315) tarafından geliştirilen içerik analizi aşamalarından 

yararlanılmıştır. Analizin ilk aşamasında araştırma evreni (sikayetvar.com) belirlenmiş ve evrenden iki 

bankaya ilişkin şikâyetler seçilerek analiz birimleri oluşturulmuştur. Analiz birimleri olan ilgili bankalara 
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ilişkin şikâyetler değerlendirilirken kategoriler oluşturularak tanımlamalar yapılmıştır. Kategori 

tanımlamalarının geçerliği ve güvenirliği test edilmiştir. Nitel araştırmalarda güvenirlik, kategori 

tanımlamaları yapan araştırmacılar arasındaki uyum ile ilişkilidir. Güvenirliği test etmek için kappa 

analizinden yararlanılmaktadır. Kappa analizi, içeriklerin kategorileştirilmesinde birden fazla araştırmacı 

arasındaki uyumu ölçen analizdir (Kılıç, 2015: 142). Bu çalışmada kategorileştirme işlemi tek araştırmacı 

tarafından yapıldığından kappa analizine gerek duyulmamıştır. Geçerlikte ise kategorileştirme işlemini yapan 

araştırmacıyı kontrol eden uzmanlar olmalıdır. Bunun için ise oluşturulan kategoriler, iyi eğitimli iki uzman 

tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilmiştir (Kassarjian, 1977: 9). 18.018 şikâyete ilişkin kategorileştirme 

işlemi bittikten sonra geçerlik ve güvenirlik yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan bu işlemler sonucunda 

temalar, ana ve alt kategoriler belirlenerek müşterilerin genel olarak nelerden şikâyetçi oldukları tespit 

edilmiştir. Kategorilerdeki şikâyetlere verilen cevaplar ve tüketici teşekkürleri doğrultusunda bankaların bu 

şikâyetleri ne derece dikkate aldığı incelenmiştir. Ayrıca şikâyetlerin ve teşekkürlerin hangi ana ve alt 

kategorileri kapsadığı belirlenmiştir. 

3.4. Bulgular 

Yapılan incelemeler sonucunda ilgili tarih aralığında bankalara çeşitli kategorilerde toplam 17.918 şikâyet 

iletilmiştir. Bu şikâyetlerin temalara, ana ve alt kategorilere göre altı aylık dağılımı Tablo 1 ve Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, kamu bankası özelinde en fazla şikâyet edilen konunun, bankanın 

sunmuş olduğu hizmetler ve ürünler teması altında bulunan kategorilerde olduğu görülmektedir. Tablo 1’e 

göre Ziraat Bankası altı aylık dönemde 1401 şikâyetle en fazla şikâyeti Ağustos ayında almıştır. Ağustos 

ayında yapılan şikâyetler incelendiğinde “kredi” ana kategorisinde bulunan “kredi yapılandırma” alt 

kategorisinin şikâyet sayısı (625) dikkat çekmektedir. Bir önceki aya göre bu aydaki artışın kredi faiz 

oranlarındaki düşüşle ilişkili olduğu söylenebilir. Şikâyetlerin ayrıntılı içerik analizleri sonucunda düşen faiz 

oranlarından dolayı müşterilerin kullandıkları kredilerde yapılandırmaya gittikleri gözlenmiştir. Bu dönemde 

yapılan şikâyetler, banka ile iletişime geçildiği fakat bankanın yapılandırma imkanı tanımadığı yönündedir. 

Müşteriler yapılandırabileceklerine güvenerek kredi çektiklerini ve yapılandıramadıkları için banka ile 

iletişimlerini kesmeyi düşündüklerini dile getirmişlerdir. Bazı müşterilere bu dönemde kredi faiz 

indiriminden dolayı bankalarda yoğunluk olduğu banka çalışanları tarafından söylenmiştir. Bu yüzden 

bankaların her müşteriye cevap veremedikleri ve yardımcı olamadıkları düşünülmektedir. Tablo 1’e 

bakıldığında takip eden aylarda kredi yapılandırma alt kategorisindeki şikâyetlerin belirgin seviyede azaldığı 

görülmektedir.  

Eylül ayına bakıldığında “kart ve hesap işlemleri” ana kategorisi “kart teslimatı-kurye sorunu” alt 

kategorisindeki şikâyetlerin arttığı gözlenmiştir. Bu artışa üniversite öğrencilerinin KYK bursuna/kredisine 

başvurmaları ve kartlarını teslim alma konusunda sıkıntı yaşamaları neden olmuştur. İncelemeler sonucunda 

şikâyetlerin çoğunluğunun kredi kartı teslimatında gecikmelerden, kargo elemanlarının adrese teslimde kart 

sahibinin evde olmadığı gerekçesiyle teslim edemedikleri ancak müşterilerin evde olduklarını iddia 

etmelerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bankanın sunmuş olduğu hizmetler ve ürünler teması, online 

işlemler ana kategorisi altında yer alan mobil bankacılık alt kategorisindeki şikâyetler kasım ayında diğer 

aylardaki şikâyet ortalamasının iki katına çıkmıştır. Genel olarak şikâyetlerde, mobil bankacılık 

uygulamasının işleyişi ile ilgili problemler dile getirilmiştir. Mobil bankacılık sistemleri internet ağlarından ve 

alt yapı sorunlarından dolayı müşterilere sıkıntı yaşatabilmektedir.  
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Tablo 1. Ziraat Bankasına İletilen Şikâyetlerin Konu Dağılımı 

KATEGORİLER Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM 

Bankanın Sunmuş Olduğu Hizmetler ve 

Ürünler 
860 1401 1310 1060 1144 1130 7005 

KART VE HESAP İŞLEMLERİ 

• Hesap-Banka Kartı 

• Hesap- Kart Blokesi 

• Kredi kartı 

• Kart Teslimatı- Kurye Sorunu 

• Nakit Avans- KMH 

• Ücret İadesi 

498 

131 

76 

105 

22 

74 

90 

415 

101 

97 

69 

10 

72 

66 

636 

148 

102 

51 

190 

90 

55 

545 

170 

94 

78 

50 

65 

88 

633 

155 

80 

143 

44 

85 

126 

740 

163 

128 

140 

57 

119 

133 

3467 

868 

577 

586 

373 

505 

558 

KREDİ 

• Kullanılan/Kullanılmak İstenen 

Kredi 

• Kredi Yapılandırması 

• Ücret İadesi 

 

82 

60 

14 

8 

 

694 

44 

625 

25 

 

351 

65 

258 

28 

 

177 

69 

74 

34 

 

150 

90 

26 

34 

 

149 

63 

19 

67 

 

1603 

391 

1016 

196 

ONLİNE İŞLEMLER 

• İnternet Bankacılığı 

• Mobil Bankacılık 

45 

22 

23 

57 

24 

33 

63 

19 

44 

66 

29 

37 

130 

48 

82 

57 

18 

39 

418 

160 

258 

PARA TRANSFERİ 

• EFT 

• Havale 

• EFT-Havale Ücreti 

• Western Union-Swift 

54 

10 

4 

36 

4 

61 

8 

1 

45 

7 

89 

2 

3 

69 

15 

79 

8 

8 

54 

9 

78 

16 

5 

49 

8 

93 

34 

21 

30 

8 

454 

78 

42 

283 

51 

ALTIN HESABI 4 4 7 8 6 9 38 

ATM 81 74 82 101 70 74 482 

BORSA- YATIRIM 7 0 0 5 0 11 23 

KİRALIK KASA 0 2 6 1 3 2 14 

ORTAK ATM 48 47 49 52 53 52 301 

DİĞER 41 47 27 26 21 43 205 

Müşteri Temsilcisi 102 123 110 127 74 111 647 

ÇAĞRI MERKEZİ 31 25 25 18 20 40 159 

ŞUBE PERSONELİ 71 98 85 109 54 71 488 

TOPLAM 962 1524 1420 1187 1218 1341 7652 

Tablo 1’e bakıldığında “kart ve hesap işlemleri” ana kategorisinde “kart teslimatı ve kurye sorunu” alt 

kategorisi hariç diğer tüm kategorilerde altı aylık dönemde benzer sayıda şikâyette bulunulmuştur. Tablo 1’e 

göre altı aylık dönemde hesap-banka kartı alt kategorisinde en fazla şikâyet Ekim ayında gerçekleşmiştir. Aynı 

ayda müşteri temsilcisi teması altında yer alan şube personeli ana kategorisinde bir önceki ve bir sonraki 

aylara göre şikâyetlerde artış yaşanmıştır. Bu durum, hesap-banka kartı işlemlerinin büyük çoğunluğunun 

banka şubesinde gerçekleşmesi nedeniyle hizmet alım sürecinde şube personelinin müşterileri mutsuz edecek 

tutum ve yaklaşımlarda bulunması ile açıklanabilir. Bununla birlikte şubelere ulaşılamaması, şube 

temsilcilerine gerektiğinde iletişim kurulamaması ve şubelerde bulunan güvenlik personellerinin tavırları 

müşterileri rahatsız eden diğer unsurlardır. Gişe çalışanlarının yavaş işlem yapmaları ve saatlerce sıra 

bekleniyor oluşu ise çokça şikâyet edilen bir diğer konudur. 

Altın hesabı, borsa-yatırım hesabı ve kiralık kasa işlemleri en az şikâyet alan ana kategoriler olarak dikkat 

çekmektedir. Altın hesabı için yapılan şikâyetler, alış-satış fiyatları arasındaki farklılıktan; borsa-yatırım 

hesabı kısmında bulunan şikâyetler hisse senedi alım-satımı sırasında işlemlerin gerçekleştirilememesinden 

ve sistemin kitlenip tekrar açılmamasından; kiralık kasa işlemlerinde ise şikâyetler kasa ücretinden 

kaynaklanmaktadır. 

Diğer ana kategorisinde ise; OGS-HGS işlemlerinden kaynaklı sorunlar, bankayla yapılan anlaşmalar 

kapsamında vaad edilen promosyonların ödenmemesi, BES ile ilgili sorunlar, bankayla ilgili teknik 

aksaklıklar, yansıtılan kur farkları, yanlış telefon numaralarına giden mesajlar, borç olmamasına rağmen 

sicilde gözüken borçlar şeklinde şikâyetler yer almaktadır. 
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Yukarıda ayrıntılarına değinilen şikâyetlere ek olarak ilgili tarihlerde toplam 943 şikâyet çözümlenmiş ve 

müşteriler tarafından bankaya teşekkür edilmiştir. Sitede yer alan şikâyetler ortalama 17 saat içerisinde 

sistemsel olarak cevaplanmaktadır. Çözümlenen şikâyet sayısının toplam şikâyet sayısına oranı ise %12,32 

olarak belirlenmiştir. Çözüme ulaştırılan ve hala sitede yayınlanan şikâyet sayısı toplamda 511’dir. 432 şikâyet 

ise çözüme ulaştırıldıktan sonra siteden kaldırılmıştır. Bunun yanı sıra 187 şikâyet ise çözülmeden siteden 

kaldırılmıştır. Geriye kalan şikâyetlerin çözülüp çözülmediği ise belirsizdir. Ziraat Bankasının e-şikâyetler 

özelinde müşteri memnuniyet oranı ise %38’dir. Şikâyetleri sistem mesajıyla otomatik olarak cevaplamalarına 

rağmen cevaplanma oranı %78’dir. 

Özel sermayeli bir banka olan Garanti BBVA bu çalışmada şikâyetleri incelenen bir diğer bankadır. Altı aylık 

dönemde yapılan şikâyet sayıları Tablo 2’de gösterilmektedir. Tablo 2’de görüldüğü üzere Garanti BBVA en 

fazla şikâyeti Temmuz ayında almıştır. Banka Haziran 2019 tarihinden itibaren İspanya ile ortak olmuş ve 

bankanın ismi Garanti BBVA olarak değişmiştir. İspanya ile yapılan ortaklığın sonrasında görülen şikâyet 

sayısı bankanın kendi içinde bir işleyiş sıkıntısı yaşayıp yaşamadığı yönünde bir soru işareti oluşturmaktadır. 

Haziran ayında bir ortaklığa imza atan bankanın Ağustos ayında altı aylık dönemin en az şikâyetini alması 

bu ortaklığın banka işleyişini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. 

Tablo 2’ye göre kart ve hesap işlemleri ana kategorisindeki şikâyetlerin büyük bir kısmını “kredi kartı” ve 

“ücret iadesi” alt kategorilerindeki şikâyetler oluşturmaktadır. Her iki kategoride aylık olarak benzer sayıda 

şikâyet iletilmiştir. Kredi kartı alt kategorisindeki şikâyetlerin içeriklerine bakıldığında şikâyetlerin banka 

bünyesinde yer alan kredi kartlarının çeşitliliği ve sayı ile ilgili olduğu görülmüştür. Farklı özelliklere sahip 

kartların vaad edilen avantajları sağlamaması, kartlar için kullanım ücreti alınması, taksitlendirme noktasında 

problemler yaşanması bu kategorideki şikâyetlerin odak noktalarıdır. Ücret iadesi kategorisi, hesap-banka ve 

kredi kartı için çekilen kullanım bedellerinin, kartlardan çekilen fazla taksit tutarlarının, olması gerekenden 

fazla yapılan bütün ödemelerin iade edilmesi aşamalarında yaşanan şikâyetleri kapsamaktadır. 

Bir diğer dikkat çeken şikâyet kategorisi Nakit avans-KMH (kredili mevduat hesabı) alt kategorisidir. Tablo 

2’de Temmuz ayında sonraki aylara oranla çok fazla şikâyet aldığı görülmektedir. Bu şikâyetlerin genelinde, 

nakit avansa başvurulmadığı halde banka tarafından nakit avans hesabı açıldığı, çekilen nakit avans için çok 

yüksek faiz oranlarının uygulandığı vurgulanmaktadır. Giderek azalan nakit avans-KMH şikâyetleri ise 

bankanın bu konuda yapılan şikâyetleri çözüme ulaştırmak için çalışmalar yaptığını göstermektedir. 

Aralık ayında kullanılan ve kullanılmak istenen krediler alt kategorisinde bir şikâyet artışı gözlenmiştir. 

Bunun nedeni ise müşterilerin kredi taleplerine geç dönüş yapılması, çözüm odaklı yaklaşılmaması, sürekli 

ekstra belge istenmesi, kredi almak için bazı sigortaların zorunlu tutulması, sonradan ilave masrafların 

çıkartılması, ödemeleri bitmiş krediler için kredi kapatma masrafı talep edilmesi gibi şikâyetlerdir. 

Tablo 2. Garanti BBVA Şikâyetlerinin Konu Dağılımı 

KATEGORİLER Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM 

Bankanın Sunmuş Olduğu Hizmetler 

ve Ürünler 1852 1220 1301 1326 1571 1780 9050 

KART VE HESAP İŞLEMLERİ 

• Hesap- Banka Kartı 

• Hesap-Kart Blokesi 

• Kredi Kartı 

• Kart Teslimatı 

• Kurye Sorunu 

• Nakit Avans- KMH 

• Ücret İadesi 

1457 

107 

88 

453 

24 

263 

522 

894 

49 

68 

313 

32 

27 

405 

953 

91 

61 

391 

45 

34 

331 

909 

82 

69 

346 

62 

39 

311 

1156 

78 

85 

461 

57 

31 

444 

1300 

116 

74 

466 

66 

21 

557 

6669 

523 

445 

2430 

286 

415 

2570 

KREDİ 

• Kullanılan/Kullanılmak İstenen 

Kredi 

• Kredi Yapılandırması 

• Ücret İadesi 

127 

95 

11 

21 

81 

53 

15 

13 

97 

54 

28 

15 

112 

73 

22 

17 

137 

70 

47 

20 

190 

127 

46 

17 

744 

472 

169 

103 
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ONLİNE İŞLEMLER 

• İnternet Bankacılığı 

• Mobil Bankacılık 

27 

12 

15 

41 

6 

35 

41 

21 

20 

62 

22 

40 

32 

3 

29 

72 

17 

55 

275 

81 

194 

PARA TRANSFERİ 

• EFT 

• Havale 

• EFT-Havale Ücreti 

• Western Union-Swift 

 

70 

32 

11 

13 

14 

 

 

52 

8 

4 

29 

11 

 

 

61 

29 

9 

12 

11 

 

 

71 

9 

11 

38 

13 

 

 

78 

12 

3 

42 

21 

 

 

75 

24 

10 

25 

16 

 

 

407 

114 

48 

159 

86 

 

ALTIN HESABI 2 0 4 7 1 4 18 

ATM 59 58 75 61 82 59 394 

BORSA- YATIRIM 3 1 5 6 4 5 24 

KİRALIK KASA 2 1 1 0 0 0 4 

ORTAK ATM 7 6 7 7 5 10 42 

DİĞER 98 86 57 91 76 65 473 

Müşteri Temsilcisi 210 213 210 215 209 259 1316 

ÇAĞRI MERKEZİ 58 79 63 76 94 128 498 

ŞUBE PERSONELİ 152 134 147 139 115 131 818 

TOPLAM 2062 1433 1511 1541 1780 2039 10366 

Altın hesabı ana kategorisinde müşteriler, altın alım-satımı esnasında yaşanan sistemsel sorunlardan, borsa-

yatırım ana kategorisinde canlı takibin ve hisse satımının yapılamamasından ve takas adı altında kesilen 

ücretlerden rahatsızlık duyduklarını ifade etmişlerdir. Kiralık kasa hizmeti ana kategorisinde ise kiralık kasa 

ücretlerinin aylık olarak değil de yıllık olarak tahsil edilmesinden şikâyetçi olduklarını iletmişlerdir.  

Diğer ana kategorisinde ise, Garanti kariyer’e üye olamama, kariyer sayfasına girişte yaşanan sorunlar, işe 

alım mülakatı ve online sınav aşamasında karşılaşılan sorunlar, garanti pos cihazlarından kaynaklı 

problemler, reklamlarda vaad edilen promosyonların ve avantajların uygulanmaması, yanlış mesaj 

gönderimi, HGS-OGS sorunu vb. şikâyetler yer almaktadır. 

Tablo 2’ye bakıldığında müşteri temsilcisi ana teması altında yer alan çağrı merkezi ve şube personeli ana 

kategorilerindeki şikâyet sayıları dikkat çekmektedir. Çağrı merkezi çalışanları için yapılan şikâyetler, 

çalışanların ilgisizliği, bilgisizliği ve sorunlara empatik yaklaşamamalarından kaynaklanmaktadır. Şube 

personelinde ise genel olarak personelin tavır ve davranışlarından kaynaklanan bir memnuniyetsizlik dile 

getirilmiştir. 

Banka geribildirimleri incelendiğinde belirlenen tarih aralığında toplam 541 şikâyet çözümlenmiş ve 

müşteriler tarafından bankaya teşekkür mesajı iletilmiştir. Her şikâyet ortalama 9 saat içinde sistemsel olarak 

cevaplanmaktadır. Çözümlenen şikâyet sayısının toplam şikâyet sayısına oranı ise %5,22 olarak belirlenmiştir. 

Çözüme ulaştırılan ve hala sitede yer alan şikâyet sayısı 208’dir. 333 şikâyet ise çözümlendikten sonra siteden 

kaldırılmıştır. Çözümlenerek kaldırılan şikâyetlerin yanı sıra herhangi bir çözüme ulaşmadan kaldırılan 

şikâyet sayısı ise 60’dir. Geriye kalan şikâyetlerin ise çözüm sürecinde hangi aşamada oldukları belirsizliğini 

koruyan bir durum olarak devam etmektedir. Bankanın memnuniyet oranı ise %37’dir. Mesajların sistemsel 

olarak cevaplanmasından dolayı sitede yer alan şikâyetlerin cevaplanma oranları %100 olarak belirtilmiştir. 

Tablo 1 ve Tablo 2’de bankalara ilişkin şikâyet sayıları ve kategorileri ayrıntılı olarak gösterilirken Tablo 3’te 

şikâyetler yüzdesel olarak ifade edilmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Tablo 3’e bakıldığında her iki bankaya 

iletilen şikâyetlerin büyük çoğunluğunun kart ve hesap işlemleriyle ilgili olduğu görülmektedir. Ziraat 

Bankasına iletilen şikâyetlerin %45,33’ü, Garanti BBVA’ya iletilen şikâyetlerin ise %64,35’i bu kategorideki 

şikâyetlerden oluşmaktadır. İki banka karşılaştırıldığında Garanti BBVA’nın şikâyet yüzdesinin Ziraat 

Bankasına oranla %19,02 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu fazlalığa Garanti BBVA’nın kredi kartı ve 

ücret iadesi konusunda müşterileriyle yaşadığı problemlerin neden olduğunu söylemek mümkündür. Kredi 

kartı şikâyetleri bakımından Garanti BBVA, Ziraat Bankasına oranla %15,77; ücret iadesi şikâyetleri 

bakımından ise %17,51 oranla daha fazla şikâyet almıştır. Şikâyetlerin içerik analizi sonucunda Garanti 

Bankasının kart çeşitliliğinin fazla olması ile ilişkili olarak ücret iadesi şikâyetlerinin paralel bir şekilde arttığı 

söylenebilir. Kısa süreli işlemlerde yaşanan bu problemlerin çözümü, müşteri memnuniyetini artırarak uzun 
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vadede müşteri sadakatinin oluşmasına ve karlılığın artmasına fayda sağlamaktadır. Ancak bankaların 

çözümlenen şikâyet sayılarının toplam şikâyet sayısına oranları Garanti BBVA için %5,22 Ziraat Bankası için 

ise %12,32’dir. Her ne kadar Ziraat Bankası oransal olarak çözüm süresinde daha iyi görünse de bu oranlar 

her iki banka için de düşüktür. Başarılı bir e-CRM ile birlikte bu oranları artırmak için sorunları etkin bir 

şekilde çözüme kavuşturacak stratejiler geliştirilmeli ve uygulamaya koyulmalıdır. 

Tablo 3. Ziraat Bankası ve Garanti BBVA’nın Şikâyet Sayıları ve Yüzdeleri 

KATEGORİLER 

Ziraat 

Bankası 

Şikâyet 

Sayısı 

Ziraat Bankası 

Şikâyet 

Yüzdesi 

Garanti BBVA 

Şikâyet Sayısı 

Garanti BBVA 

Şikâyet 

Yüzdesi 

Bankanın Sunmuş Olduğu  

Hizmetler ve Ürünler 
7005 91,54 9050 87,30 

KART VE HESAP İŞLEMLERİ 

• Hesap-Banka Kartı 

• Hesap-Kart Blokesi 

• Kredi Kartı 

• Kart Teslimatı- Kurye Sorunu 

• Nakit Avans- KMH 

• Ücret İadesi 

3467 

868 

577 

586 

373 

505 

558 

45,33 

11,33 

7,57 

7,67 

4,87 

6,61 

7,28 

6669 

523 

445 

2430 

286 

415 

2570 

64,35 

5,05 

4,29 

23,44 

2,76 

4,00 

24,79 

KREDİ 

• Kullanılan/Kullanılmak 

İstenen Kredi 

• Kredi Yapılandırması 

• Ücret İadesi 

1603 

391 

 

1016 

196 

20,94 

5,10 

 

13,27 

2,57 

744 

472 

 

169 

103 

7,17 

4,55 

 

1,63 

0,99 

ONLİNE İŞLEMLER 

• İnternet Bankacılığı 

• Mobil Bankacılık 

418 

160 

258 

5,47 

2,10 

3,37 

275 

81 

194 

2,65 

0,78 

1,87 

PARA TRANSFERİ 

• EFT 

• Havale 

• EFT-Havale Ücreti 

• Western Union-Swift 

454 

78 

42 

283 

51 

5,94 

1,03 

0,54 

3,69 

0,68 

407 

114 

48 

159 

86 

3,92 

1,10 

0,46 

1,53 

0,83 

ALTIN HESABI 38 0,49 18 0,17 

ATM 482 6,29 394 3,80 

BORSA- YATIRIM 23 0,30 24 0,23 

KİRALIK KASA 14 0,18 4 0,04 

ORTAK ATM 301 3,93 42 0,41 

DİĞER 205 2,67 473 4,56 

Müşteri Temsilcisi 647 8,41 1316 12,70 

ÇAĞRI MERKEZİ 159 2,09 498 4,80 

ŞUBE PERSONELİ 488 6,37 818 7,90 

TOPLAM 7652 100,00 10366 100,00 

Tablo 3’teki “bankanın sunmuş olduğu hizmetler ve ürünler” teması altında yer alan “kredi” ana kategorisine 

bakıldığında Ziraat Bankası’na iletilen şikâyet sayısının Garanti BBVA’nın şikâyet sayısının iki katından daha 

fazla olduğu görülmektedir. Toplam şikâyetlere olan oranı incelendiğinde Ziraat Bankası’nın bu ana kategori 

için %20,94’lük bir oranı varken, Garanti Bankası %7,17’lik bir orana sahiptir. Aradaki %13,77’lik farkın büyük 

çoğunluğu Ziraat Bankası’nın kredi yapılandırma işlemleri ile ilgili hizmet aksaklıklarından 

kaynaklanmaktadır. Müşteriler düşen faiz oranlarını kredi ödemeleri konusunda avantaja çevirmek istemekte 

bankalar ise faiz gelirlerinde yaşanan kaybı yapılandırma masrafı ve komisyon adı altında telafi etmek 

istemektedir.  

Online işlemler ana kategorisine bakıldığında Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı işlemlerinde Garanti 

BBVA’a göre yaklaşık iki kat daha fazla şikâyet aldığı görülmektedir. Analizler sonucunda şikâyetlerin büyük 

çoğunluğunun internet bankacılığında kullanılan şifrelerle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Müşteriler aynı 

zamanda bloke olan şifrelerini yenilemek için çağrı merkezlerini aradıklarını ama sorunla ilgilenebilecek 

müşteri temsilcileri yerine sesli operatörlerle muhatap olduklarını dile getirmişlerdir.  
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Müşteri temsilcisi teması altında hem çağrı merkezi hem de şube personeli ana kategorilerinde Garanti 

BBVA’nın daha fazla şikâyet aldığı gözlenmiştir. Garanti Bankası’nın çağrı merkezi şikâyetleri; müşterisi 

olmayan kişileri çağrı merkezi aracılığıyla sürekli arayıp rahatsız etme, müşteri temsilcilerine ulaşamama ve 

ulaşıldığında ise üslupsuz konuşma şeklindedir. Şube personeli şikâyetleri ise genel olarak; şubede çalışan 

personel sayısının az olması ve müşteriye yaklaşımlarının kaba olması, personelin işlemleri yavaş yapması ve 

bu nedenle uzun süre sıra beklenmesi konularını kapsamaktadır. Ziraat Bankası yukarıda sıralanan Garanti 

Bankasının şikâyetlerine ek olarak çağrı merkezi kategorisinde telesekreteri aşıp müşteri temsilcisine bir türlü 

bağlanamama, müşteri temsilcisine bağlanılsa bile çözüm odaklı olmayıp şubeye yönlendirme; şube personeli 

kategorisinde ise güvenlik personellerinin kaba tavırları ve şubede yapılmak istenen işlemleri ATM’den 

yapmaya yönlendirme gibi şikâyetler yer almaktadır. 

Her iki banka için ATM ana kategorisindeki şikâyetler incelendiğinde bankaların benzer konularda şikâyetler 

aldığı tespit edilmiştir. Bankalar ATM’ye para sıkışması, ATM’nin bozuk olması, kart yutması, paraya el 

koyması, işlem anında sorun yaşanıp fiziki olarak çekilmeyen paranın hesaptan çekilmiş gibi gösterilmesi, 

yatırılan paranın hesaba düşmemesi ve eksik para vermesi gibi konularda şikâyetler almıştır. Ortak ATM ana 

kategorisinde de Ziraat Bankası Garanti Bankası’na oranla daha fazla şikâyet almıştır. Şikâyetler, ATM 

kategorisindeki şikâyetlere benzer olmakla birlikte yaşanan problemler farklı ATM kartlarıyla yapılan işlemler 

sırasında gerçekleşmesi ile farklılaşmaktadır. 

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de başarının anahtarı müşteri memnuniyetidir. 

Memnun bir müşteri bankanın pazar payını attırırken mutsuz bir müşteri bankanın kazançlarının azalmasına 

neden olmaktadır (Yıldız Erduran ve Lorcu, 2020: 3857). Sektörde varlığını devam ettirmek isteyen bankalar, 

müşterilerinin memnuniyetsizlik yaşadığı hizmetlerle ilgili sorunlarını gerek işletme olarak birincil düzeyde 

gerekse çevrimiçi olarak ikincil düzeyde takip etmeli ve çözüm önerileri sunmalıdır. İkincil düzeyde veri 

sağlayan çevrimiçi şikâyet siteleri, olumsuz deneyim yaşayan müşterileri geri kazanma ve rekabet avantajı 

sağlama bakımından bir fırsattır. 

Bankacılık sektörünün şikâyet sıralamasında dünyada 3. sırada olduğunu belirten Tax vd., (1998)’e göre 

şikâyetlerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve çözülmesi; müşterinin tatmin ve dolayısıyla memnuniyet 

düzeyinin artmasına, memnuniyet ise banka sadakatinin oluşmasına ve hizmet satın alım miktarının 

artmasına ve tüm bu aşamalardan geçen müşterilerin başka müşterilere WOM aracılığıyla önerilerde 

bulunmasına neden olmaktadır. Şikâyetleri çözmenin sağladığı bu faydalar e-şikâyetlerin derinlemesine 

incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda finansal hizmet sağlayıcılarına çevrimiçi olarak iletilen 

şikâyetleri daha anlaşılır kılmak için içerik analizi yapılmış ve şikâyetler 2 tema, 12 ana kategori ve 15 alt 

kategori altında sınıflandırılmıştır. Eser vd., (2016) çalışmalarında şikâyetleri; kural, operasyon, çağrı merkezi, 

personel-şube, teknoloji ve diğer olmak üzere 6 ana kategoride sınıflandırmıştır. Şikâyetlerin banka 

bağlamında nicel verilere dönüştürüldüğü çalışmada şikâyet sayısı bakımından Garanti Bankası ilk sırada yer 

almıştır. Aynı durum kamu bankaları kategorisinde Ziraat Bankası için de geçerlidir. Bu ise mevcut çalışmanın 

sonuçlarını desteklemektedir. Eser ve arkadaşlarının çalışmasını bu çalışmadan ayıran temel farklılık, 

bankaların mevduat paylarını banka şikâyet sayıları ve yüzdeleri ile ilişkilendirmesidir. Şikâyet sayıları 

sektördeki tüm bankaları kapsamaktadır ama şikâyetlerin nedenlerine ilişkin bir değerlendirme 

yapılmamıştır. Mevcut çalışma ise kamu ve özel sermayeli banka özelinde şikâyetleri alt kategorilere ayırarak 

müşterilerin şikâyet nedenleri üzerine odaklanmakta ve bankalar arası karşılaştırma yaparak başarılı bir e-

CRM için yapılması gerekenler noktasında tavsiyelerde bulunmaktadır. 

İlgili bankaların şikâyet tema ve kategorileri karşılaştırıldığında benzer konularda problemlerin olduğu 

görülmüştür. Analizler sonucu ortaya çıkan iki temadan ilki olan “bankanın sunmuş olduğu hizmetler ve 

ürünler” teması on ana kategori ile tüm şikâyetlerin dörtte üçünden fazlasını oluşturmaktadır. Bu e-şikâyetler 

kredi kartı ve hesap işlemleri, karta ve hesaba yansıtılan ücretlerin iadesi, kredi kullanımı ve yapılandırma 

işlemleri, online işlemler, para transfer işlemleri ve ücretleri, ATM, kiralık kasa, borsa-yatırım, altın işlemleri 

olmak üzere genel olarak finansal hizmet sağlayıcılarının hizmetlerinden yararlanırken yaşanan aksaklıklar 

ile ilgilidir. Sonuçlar, banka müşterilerinin hizmet alım sürecindeki kart ve hesap işlemleri, müşteri 

temsilciliği, aidatlar ile ilgili yaşanan problemlerden memnun olmadıkları yönündeki önceki çalışmaların 

bulgularını desteklemektedir (Yıldız Erduran ve Lorcu, 2020; Eser vd., 2016).  Ayrıca Ziraat Bankası’nın “kart 
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teslimatı-kurye sorunu” alt kategorisinde en fazla şikâyet aldığı Eylül ayını takip eden aylarda şikâyet 

sayılarının azalması kart teslimatı konusundaki problemlerin çözülmeye çalışıldığının bir göstergesi olabilir. 

Öte yandan Ziraat Bankası’na “kart ve hesap işlemleri” ana kategorisinde “kart teslimatı ve kurye sorunu” alt 

kategorisi hariç diğer tüm kategorilerde altı aylık dönemde benzer sayıda şikâyette bulunulmuştur. Bu durum 

şikâyetlere etkili çözümler getirilmediğinin, bir önceki aylarda yaşanan şikâyetlerin sonraki aylarda da devam 

ettiğinin bir sonucudur. Uzun dönemde müşteri memnuniyeti ile karlılığı benimseyen bankalar, şikâyet 

konusu hizmet aksaklıklarını giderici faaliyetlerde bulunmalıdır.  

Şikâyetlerin ikinci teması olan “müşteri temsilcisi” teması, banka müşterilerinin çağrı merkezi ve şube 

personeli ile ilgili yaşadığı sorunları içermektedir. Çağrı merkezi personelinin empati yapmayıp sorunun 

çözümü için müşteriyi şubeye yönlendirmesi ve etkili iletişim konusunda yetersiz olması, şube personelinin 

işlemleri yavaş yapması, güvenlik personellerinin kaba ve uygunsuz tavırları bu temanın ana şikâyet 

konularıdır. Bu şikâyet konularının, personelin kaba ve özensiz tavırlarını içeren ulaşım ve konaklama 

sektöründe e-şikâyetleri inceleyen çalışmalardaki konularla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir (Harrison ve 

Walker 2001; Lee ve Hu, 2004; Berezina vd., 2016; Dinçer ve Alrawadieh, 2017: 794; Rosenmayer vd., 2018). 

E-şikâyet konuları bankalar özelinde karşılaştırıldığında Garanti BBVA Ziraat Bankası’na oranla kredi kartı 

ve hesap işlemleri ile aidatlar kapsamında %19,02 oranında daha fazla şikâyet almıştır. Bu oransal fazlalık 

Garanti BBVA’nın Ziraat Bankasına kıyasla kredi kartı çeşitliliğinin ve kullanım oranının daha fazla olması ile 

açıklanabilir. Diğer bir ana şikâyet kategorisi olan “kredi” kategorisinde ise; kredi yapılandırma işlemlerinde 

Garanti BBVA’ya oranla Ziraat Bankası’na daha fazla şikâyet iletilmiştir. Tüketicilerin faiz oranları ve 

yapılandırma süreçleri konusunda bilinçlenmesi ile birlikte müşteri ve banka arasında çıkar çatışmaları 

yaşanmakta bu ise müşteri şikâyetlerini beraberinde getirmektedir. Garanti BBVA yöneticileriyle yapılan 

görüşmelerde kredi yapılandırma işlemlerinde bankanın yapılandırma onay mercilerinin hızlı geri dönüş 

yapmasının şikâyet oranının az çıkmasına bir neden olarak gösterilebileceği söylenmiştir. Ziraat Bankası’nın 

ise en fazla şikâyet aldığı ağustos ayını takip eden aylarda kredi yapılandırma alt kategorisindeki 

şikâyetlerinin azaldığı görülmektedir. Bu durum ise yapılandırmada kullanılabilecek faiz düşüşlerinin geçici 

olması ile açıklanabilir. Müşteri temsilcisi teması altında yer alan personel şikâyetleri kategorisinde de Garanti 

BBVA, Ziraat Bankası’nın şikâyet sayısından iki kat fazla şikâyet almıştır. Bu ise kamu ve özel sektör 

çalışanlarının dışsal motivasyon seviyelerindeki farklılıklarla ilişkilendirilebilir (Buelens ve Broeck, 2007).  

Müşterilerin şikâyet ettiği konular banka yönetiminin sorumluluğundadır ve bu konuda müşteriler 

şikâyetlerine çözüm sunulmasını beklemektedir. Ancak gerek şikâyet konularının müşterilerin kişisel hesap 

bilgilerini içererek cevaplanmasından gerekse çözüm önerilerinin metinsel ifade edilememesinden çevrimiçi 

geribildirimler yetersiz kalmaktadır. Bankalara iletilen toplam 18.018 şikâyetin sadece 1.484’ü çözülmüştür. 

Bu ise şikâyetlerin %8,24’üne karşılık gelmektedir. Şikâyetlerin hepsinin otomatik sistem mesajı olarak 

cevaplanması ise ilginç bir sonuçtur. Garanti BBVA e-şikâyetlerinin %100’ünü otomatik sistem mesajı ile 

cevaplarken Ziraat Bankası otomatik sistem mesajı ile cevaplanmasına rağmen şikâyetlere cevap verme oranı 

%78’dir. Geribildirim noktasında bankanın e-şikayet yönetimini etkili bir şekilde yaptığını söylemek zordur. 

Çözümlerin büyük çoğunluğunun otomatik sistem mesajı şeklinde olması e-CRM’de başlangıç aşamasında 

olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu bağlamda bankalara iletilen her 100 şikâyetten sadece 8’inin 

çözümlendiğini söylemek mümkündür. Bu sonuç Lee ve Hu (2004)’nun otel işletmelerinin her 100 şikâyetten 

14’ünün cevaplandığını ifade ettikleri çalışmaları ile karşılaştırıldığında bankacılık sektöründeki işletmelerin 

e-şikâyetleri daha az dikkate aldığının bir göstergesidir. 

Lee vd., (2003: 424) çalışmalarında, müşterilerin şikâyet etme oranının %5 azaltılması durumunda hizmet 

endüstrilerinde kârın %25 ila %80 aralığında artacağını ifade etmişlerdir. Karlılığını artırmak isteyen bankalar 

ise e-şikâyetlere mümkün olduğunca kişiselleştirilmiş mesajlarla geribildirimde bulunmalıdır. Geçmişte 

yapılan çalışmalar, etkin şikâyet yönetiminin/geribildirmlerin yarattığı memnuniyetin, mevcut ve potansiyel 

müşterilerle uzun dönemli güçlü ilişkilerin kurulmasında ve sadakat yaratarak karlılığın oluşmasında etkili 

olduğunu göstermiştir (Homburg ve Fürst, 2005; Rothenberger vd., 2008). Müşteri ilişkileri yönetimi 

kapsamında değerlendirilen bu bulgunun WOM’a pozitif katkısı, uzun dönemde marka imajının 

güçlenmesini sağlamaktadır (Clark vd.,1992). 

 

 



C. Bozpolat – F. Çopur 13/3 (2021) 2056-2071 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2068 

4.1. Sınırlamalar ve İleriki Araştırmalara Öneriler 

Araştırmada analiz edilen e-şikâyetler, sikayetvar.com sitesi ile sınırlıdır. Banka anahtar kelimesiyle yapılan 

taramada siteye 281.396 adet bankacılık işlemleriyle ilgili şikâyet iletildiği tespit edilmiştir. Şikâyet sayısının 

fazlalığından dolayı araştırma, e-şikâyet sayısı en yüksek iki banka (kamu ve özel sermayeli banka kategorileri 

özelinde) ve Temmuz 2019- Aralık 2019 tarihlerini kapsayan 6 aylık bir zaman dilimi ile sınırlandırılmıştır. Bu 

bağlamda daha fazla banka ve daha uzun tarih aralığı belirlenerek farklı bulgular elde edilebilir. Sektöre 

ilişkin tüm şikâyetleri incelemenin zor olduğu gerçeğinden yola çıkarak çalışmadan elde edilen sonuçların e-

CRM açısından faydalı bilgiler sunduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca araştırmada değerlendirilen 

şikâyetlerin doğru ve tarafsız bir şekilde paylaşıldığı varsayılmıştır.  

Bu araştırmada biri kamu diğeri özel sermayeli banka olmak üzere iki bankaya ilişkin e- şikâyetler analiz 

edilerek bankacılık sektörü için genelleştirilebilecek bulgular ortaya konulmuştur. Araştırma bulgularından 

yola çıkarak bankaların e-şikâyetlerini denetim altında tutabilmelerine olanak sağlayan bilgi teknolojilerini 

sistemlerine entegre etmeleri eşzamanlı e-CRM yapmalarını kolaylaştıracaktır. İnternet ve bilgi 

teknolojilerindeki gelişmeler e-şikâyetlerin anlık olarak dikkate alınıp çözüm sunulmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu nedenle finansal hizmet sağlayıcıları hizmet aksaklıkları sonucu olumsuz deneyim yaşayan 

müşterilerini geri kazanmak için teknolojik alt yapı, veri tabanı ve yazılımlarla desteklenmiş e-şikâyet yönetim 

sistemi kurmalıdır. Söz konusu sistem alt yapısını kurma bakımından mali yetersizlik yaşayan bankalar, 

sürekli olarak şikâyetleri izleyecek ve üst yönetime rapor sunacak dijital pazarlama uzmanlarını ya da veri 

analistlerini istihdam edebilirler. 

İleriki araştırmalar banka geribildirimlerinin etkinliğinin e-NWOM ve E-PWOM üzerindeki etkisine 

odaklanabilir. Ayrıca e-şikâyetlere verilen otomatik sistem mesajı yanıtlarının müşteri memnuniyeti, müşteri 

değeri ve yeniden satın alma niyetine olan etkisi analiz edilerek e-şikâyet davranışını netleştirecek 

araştırmalar yapılabilir. 
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Amaç – Hisse senedi fiyatlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi finans açısından önemli bir araştırma 

konusudur. Bu çalışmanın amacı da petrol ve doğalgaz fiyatları ile sanayi sektöründe faaliyet gösteren 

şirketlerin hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

Yöntem – Çalışmanın amacı doğrultusunda 2010 Ocak ile 2019 Aralık dönemi için aylık ABD doları 

cinsinden ham petrol, Brent petrol ve doğalgaz fiyatları ile Borsa İstanbul Sınai endeksinde yer alan ve 

verilerine kesintisiz ulaşılabilen 111 şirketin ABD doları cinsinden hisse senedi fiyatları kullanılarak 

panel eşbütünleşme testi gerçekleştirilmiştir. Hisse senedi fiyatlarının bağımlı değişken, sırasıyla ham 

petrol, Brent petrol ve doğalgaz fiyatlarının bağımsız değişken olduğu üç ayrı model oluşturulmuştur. 

Eşbütünleşme tespit edilen modeller için panel vektör hata düzeltme modeli ile uzun ve kısa dönemli 

nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. 

Bulgular – Analizler sonucunda petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında eşbütünleşme ilişkisi 

belirlenmiştir. Doğalgaz fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında ise uzun dönemli bir ilişki tespit 

edilememiştir. Panel vektör hata düzeltme modeli de petrol fiyatlarındaki artışın hisse senedi fiyatlarını 

artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma – Çalışmada sanayi işletmeleri için bir maliyet unsuru olan petrolün fiyatındaki artışın hisse 

senedi fiyatlarını artırdığı belirlenmiştir. Petrol fiyatlarındaki artışın üretim artışını ifade etmesi, artan 

petrol fiyatları nedeniyle gelir transferi yapılan tarafların elde ettikleri geliri sermaye piyasalarında 

yatırım olarak değerlendirmeleri veya petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak satış fiyatlarını artıran 

işletmelerin net nakit girişlerinin artıyor olması bu sonucu meydana getirebilir. 
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Purpose – Determining the factors affecting stock prices is an important research subject in terms of 

finance. The aim of this study is to determine the relationship between oil and natural gas prices and the 

stock prices of companies operating in the industrial sector. 

Design/methodology/approach – For the purpose of the study, the panel cointegration test was applied 

with crude oil, Brent oil and natural gas prices in US dollars and US dollar stock prices of 111 companies 

included in the Borsa Istanbul Industrials index and whose data are available continuously for the period 

of January 2010 and December 2019. Three separate models were designed in which stock prices are the 

dependent variable and crude oil, Brent oil and natural gas prices are independent variables respectively. 

Long and short term causality relationships were investigated with panel vector error correction model 

for models with cointegration. 

Findings – As a result of the analysis, the cointegration relationship between oil prices and stock prices 

has been determined. On the other hand, a long-term relationship could not be determined between 

natural gas prices and stock prices. The panel vector error correction models also conclude that the 

increase in oil prices increases stock prices. 

Discussion – In the study, it was determined that the increase in the price of oil, which is a cost element 

for industrial enterprises, increases the prices of stock. The fact that the increase in oil prices expresses 

the increase in production, the parties to whom income transfer is made due to the rising oil prices 

evaluate their income as investment in capital markets or the increase in the net cash inflows of the 

enterprises that increase their sales prices in parallel with the increase in oil prices may result in these 

findings. 
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1. GİRİŞ 

Petrol taşıtların hareket etmesi, yapıların ısıtılması, elektrik üretimi için kullanılmasının yanında plastik, 

poliüretan, çözücüler ve yüzlerce diğer ara ve tüketici malları için hammadde olarak da kullanmaktadır (EIA, 

2020a). Doğalgaz da özellikle elektrik üretimi, taşıt yakıtı olması ile ısı ve güç sistemlerinde kullanılmasının 

yanında kimyasallar, gübreler ve hidrojen üretimi için bir hammadde olarak önemli bir kaynaktır (EIA, 2020b). 

Geniş kullanım alanlarına sahip olan petrolün enerji kaynakları içerisindeki payı yıllar itibariyle azalmakla 

birlikte 2020 yılı itibariyle hala ilk sırada yer almaktadır. Enerji kaynakları içerisindeki payı petrol ve 

kömürden sonra gelen doğalgaz kullanım oranı ise son yıllarda artış göstermektedir (BP, 2020).  

 

 
Şekil 1. Yıllar İtibariyle Dünyada Enerji Kaynaklarının Tüketimi ve Payları 

Kaynak: BP (2020) 

Petrol ve doğalgazın gerek kullanım alanının geniş olması gerekse diğer kaynaklara oranla yoğun 

kullanılmaları ekonomiler için önemlerini ve ekonomilere etkilerini artırmaktadır. Petrol ve doğalgazın 

işletmeler için bir maliyet unsuru olması, fiyatlarındaki değişim işletmelerin maliyetlerinin etkilenmesine 

neden olmaktadır. Bunun yanında maliyetlerin etkilenmesi ekonomilerde maliyet enflasyonu 

yaratabilmektedir (Çelik vd., 2019). Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki değişim ihraççı ve ithalatçı 

ekonomiler arasında bir gelir transferine neden olmaktadır. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki değişim ihraççı 

ve ithalatçı ekonomiler için kurlarda, Merkez Bankaları ve hükümetler tarafından uygulanan para ve maliye 

politikalarında değişiklere de neden olmaktadır (Bayraç, 2005). Petrol fiyatlarındaki değişim ekonomide 

etkiler meydana getirirken jeopolitik ve doğal faktörlerle birlikte ekonomik faktörler de petrol fiyatlarını 

etkilemektedir (Yurdakul ve Akdaş, 2020). Ekonomik büyüme ve sanayi üretimindeki değişimler petrole ve 

doğalgaza olan talebi etkilemektedir. Talepte kısa dönemli değişimler mümkün olmasına rağmen petrol arz 

esnekliğinin kısa dönemde çok düşük olması arz-talep dengesini etkileyerek fiyatların değişmesine neden 

olmaktadır (Kilian, 2020).  

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki değişimin genel ekonomi üzerindeki etkileri ile birlikte işletmeler için de 

etkileri söz konusudur.  Özellikle sanayi işletmeleri için önemli birer maliyet unsuru olan petrolün ve 

doğalgazın fiyatlarındaki değişimler işletmelerin nakit akışlarını etkileyecektir. Nihai finansal amacı hissedar 

değerini maksimum yapmak olan işletmelerin nakit akışlarında meydana gelecek değişimler hisse senedi 

fiyatlarının da değişmesine neden olacaktır. Bunun yanında işletmelerin üretim düzeyinin artması sonucunda 

petrol ve doğalgaz talebini artırarak fiyatlarında artış yaratabilecektir. Yine yukarıda açıklandığı üzere petrol 

ve doğalgaz fiyatlarındaki değişimlerin genel ekonomi üzerindeki etkileri de işletmelerin nakit akışlarını ve 
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risk düzeylerini etkileyerek hisse senedi değeri üzerinde etkiye neden olabilecektir. Ayrıca petrol ve doğalgaz 

fiyatlarındaki değişimler yatırımcılar için de etkiler meydana getirecek, bu durum yatırımcıların hisse senedi 

taleplerini etkileyecektir. Söz edilen nedenlerden ötürü petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki değişimin özellikle 

sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir. Hisse senedi fiyatına etki 

eden faktörlerin literatürde yoğun olarak araştırıldığı değerlendirildiğinde petrol ve doğalgaz fiyatlarının 

etkisinin de incelenmesi gerekliliği ortadadır. 

Bu çalışmanın amacı petrol ve doğalgaz fiyatları ile sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatları arasındaki 

ilişkinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda çalışmanın ilerleyen bölümlerinde öncelikle ilgili literatür taranmış, 

çalışmada kullanılan veri seti ve yöntem açıklandıktan sonra elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Finansal açıdan firmaların nihai amacının hissedar değerini maksimum yapmak olarak tanımlanması, hisse 

senedi değerine etki eden faktörleri önemli hale getirmektedir ve literatürde hisse senedi değerine ve 

getirilerine etki eden faktörleri inceleyen çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının 

hisse senetlerinin değeri üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar da literatürde yer almakta ve birçok farklı 

ekonomi için benzer çalışmaların (El Hedi & Fredj, 2010; Elian & Kisswani, 2018; Li, Zhu & Yu, 2012; 

Syzdykova, 2017) bulunduğu görülmektedir. Türkiye piyasası için de hisse senedi fiyatları ile petrol ve 

doğalgaz fiyatları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar bulunmakta olup ilgili çalışmalar Tablo 1’de özet 

olarak sunulmuştur. 

Tablo 1. Literatür Taraması 

Yazar(lar) Veri Seti Yöntem Sonuçlar 

İşcan (2010) 03.01.2001–31.12. 2009 

dönemi için günlük İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası 

İMKB100 endeksi ve Brent 

petrol fiyatı 

Johansen 

Eşbütünleşme 

Testi ve Granger 

Nedensellik 

Testi 

İMKB100 ve Brent petrol fiyatı arasında uzun 

dönemli bir ilişki bulunmadığı ve her iki 

yönde de nedenselliğin bulunmadığını 

belirlenmiştir. 

Güler ve 

Nalın (2013) 

İMKB 100, İMKB Sanayi ve 

İMKB Kimya, Petrol, Plastik 

Endekslerinin 03.02.1997 - 

30.11.2012 aralığında haftalık 

kapanış fiyatları ve aynı 

döneme ait ham petrol 

fiyatları 

Granger 

eşbütünleşme 

analizi ve 

Granger 

nedensellik testi 

Ham petrol fiyatları ile İMKB 100, İMKB 

Sanayi ve İMKB Kimya, Petrol, Plastik 

Endekslerinin uzun dönemde eşbütünleşik 

olduğu, kısa dönemde ise aralarında bir 

nedensellik bulunmadığı belirlenmiştir. 

Öztürk vd. 

(2013) 

2.01.1997-31.12.2009 dönemi 

için haftalık İMKB Sanayi 

Endeksi, İMKB Petrol, 

Kimya ve Plastik Endeksi, 

ham petrol fiyatları ve 

doğalgaz futures fiyatları 

Engle-Granger 

Eşbütünleşme 

Testi ve  

Gregory-Hansen 

Eşbütünleşme 

Testi 

Petrol fiyatları ile haftalık İMKB Sanayi 

Endeksi ve İMKB Petrol, Kimya ve Plastik 

Endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki 

olduğu tespit edilmiş, doğalgaz fiyatları ile 

endeksler arasında bir ilişki bulunmadığı 

sonucuna varılmıştır. 

Abdioğlu ve 

Değirmenci 

(2014) 

2005-2013 dönemine ilişkin 

günlük BİST TÜM endeksi 

yanında BİST’te 4 ana sektör 

endeksi ve bu sektörler 

kapsamında yer alan alt 

sektör endeksleri ile brent 

petrol fiyatları 

Johansen 

Eşbütünleşme 

testi ve Granger 

Nedensellik 

Testi 

İletişim alt sektörü, toplam sinai sektörü, 

gıda, kimya ve tekstil alt sektörleri ile petrol 

fiyatları arasında eşbütünleşme tespit 

edilmiştir. BİST TÜM, toplam hizmetler 

sektörü, iletişim alt sektörü, mali sektör, 

sigorta ve holding alt sektörleri, toplam sinai 

sektörü, kimya, metal ana, metal eşya ve taş-

toprak alt sektörlerinden petrol fiyatlarına 

doğru nedensellik belirlenmiştir. Ayrıca 

ticaret alt sektörü ile petrol fiyatları arasında 

çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. 
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Yıldırım, 

Bayar ve 

Kaya (2014) 

Ocak 1991-Kasım 2013 

döneminde dolar cinsinden 

ham petrol ve doğalgaz 

fiyatları büyüme oranı ile 

dolar cinsinden BİST Sınai 

endeksi büyüme oranı 

Johansen-

Juselius 

eşbütünleşim 

testi, Granger 

nedensellik testi 

ve regresyon 

analizi 

Dolar cinsinden BİST Sınai endeksi ile dolar 

cinsinden petrol ve doğalgaz fiyatlarının 

eşbütünleşik olduğu, yani aralarında uzun 

dönemli bir ilişki bulunduğu, ham petrol 

fiyatlarından BİST Sınai endeksine ve BİST 

Sınai endeksinden doğalgaz fiyatlarına 

doğru bir nedensellik ilişkisi bulunduğu, 

petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın BİST 

Sınai endeksini pozitif etkilediği tespit 

edilmiştir. 

Avcı (2015) Ocak 2003- Aralık 2013 

dönemi için BİST 100 endeksi 

ve Brent petrol fiyatları 

Johansen 

Eşbütünleşme 

Testi ve Hata 

Düzeltme 

Modeli 

Nedensellik 

Testi 

BİST 100 endeksi getirileri ile petrol fiyatları 

arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğu, 

petrol fiyatlarından hisse senedi getirilerine 

doğru tek taraflı kısa dönemli bir nedensellik 

ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Eyüboğlu 

ve 

Eyüboğlu 

(2016) 

Ekim 2005-Eylül 2015 

dönemi için BİST Sınai, Taş-

Toprak, Metal Ana, Kimya-

Petrol-Plastik, Metal Eşya-

Makina, Gıda-İçecek, 

Tekstil-Deri ve Orman-

Kağıt-Basım endeksleri ile 

doğalgaz ve brent petrolün 

TL bazlı fiyatları 

Johansen 

eşbütünleşme 

testi ve Vektör 

Hata Düzeltme 

Modeli 

Doğalgaz ve brent petrol fiyatları ile 

çalışmada kullanılan tüm endeksler arasında 

uzun dönemli bir ilişkinin bulunduğu 

belirlenen çalışmada, petrol fiyatı ile BİST 

Metal Eşya-Makina, Gıda-İçecek ve Tekstil-

Deri endeksleri arasında herhangi bir kısa 

dönemli ilişki tespit edilemezken, BİST Sınai, 

Taş-Toprak, Metal Ana, Kimya-Petrol-Plastik 

ve Orman-Kağıt-Basım endekslerinden 

petrol fiyatlarına doğru bir nedensellik 

ilişkisi olduğu bulunduğu tespit edilmiştir. 

Doğalgaz fiyatları ile ilgili endeksler arasında 

herhangi bir nedensellik ilişkisi ise tespit 

edilememiştir. 

Kendirli ve 

Çankaya 

(2016) 

4.01.2000-30.04.2015 

dönemindeki ham petrol 

varil fiyatı, BIST 100 ve BİST 

Ulaştırma endekslerine ait 

günlük kapanış verileri 

Granger 

Nedensellik 

Testi 

Petrol fiyatlarından BİST 100 ve BİST 

Ulaştırma endekslerine doğru bir nedensellik 

ilişkisi tespit edilememiş, BİST 100 

endeksinden BİST Ulaştırma endeksi ve 

petrol fiyatlarına doğru, BİST Ulaştırma 

endeksinden petrol fiyatlarına doğru 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Sandal, 

Çemrek ve 

Yıldız 

(2017) 

2005:01-2015:12 

dönemine ait aylık BİST 100 

endeksi, ABD doları 

cinsinden ONS altın ve ham 

petrol varil fiyatları  

Engle-Granger 

Eşbütünleşme 

Testi, Johansen 

Eşbütünleşme 

Testi ve Granger 

Nedensellik 

Analizi 

BİST 100 endeksi ile petrol ve altın fiyatları 

arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca BİST 100 endeksi ve 

petrol fiyatları arasında herhangi bir 

nedensellik ilişkisi bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Karhan ve 

Aydın 

(2018) 

05.01.2009 - 16.08.2018 

dönemi için günlük, BİST 100 

kapanış endeksi, Brent petrol 

fiyatları, Nominal Dolar ve 

Euro kuru 

Frekans 

Dağılımı 

Nedensellik 

Testi ve Hatemi J 

Asimetrik 

Nedensellik Test 

Frekans Dağılımı Nedensellik Testi 

sonuçlarına göre Brent petrol fiyatlarından 

BİST 100 endeksine doğru sadece kısa dönem 

nedenselliğin olduğu, uzun dönemde Brent 

Petrol fiyatları ile BİST 100 endeksi arasında 

eşbütünleşme ilişkisi bulunmadığı 

belirlenmiştir. 
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Oralbaykızı 

(2019) 

Mayıs 2001 – Nisan 2017 

dönemine ait aylık BİST 100, 

BİST Sınai, BİST Ulaştırma, 

BİST Kimya endeks değerleri 

ile Brent petrol fiyatları, 

sanayi üretim endeksi, 

tüketici fiyat endeksi, reel 

efektif döviz kuru ve faiz 

oranları 

VAR yöntemine 

dayalı etki tepki 

fonksiyonları ve 

Varyans 

ayrıştırması 

Petrol fiyatlarında meydana gelen şoklara 

BİST Kimya ve Sınai endeks getirileri ilk beş 

ay boyunca pozitif tepki vermekte, BİST 100 

ve BİST Ulaştırma değişkenlerinin verdikleri 

tepki ise ilk ayda pozitif sonra negatiften 

tekrar pozitife dönmektedir.  Tüm endeks 

getirilerinin petrol fiyatlarında meydana 

gelen şoklara verdiği tepkinin 5.aydan sonra 

ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

petrol fiyatlarındaki değişimlerin incelenen 

endeks getirilerini açıklamakta çok önemsiz 

payı bulunduğu belirlenmiştir. 

Özcan ve 

Karter 

(2020) 

Ocak 2001-Haziran 2020 

dönemi için aylık petrol 

fiyatları ile BIST 100 endeksi 

kapanış fiyatları 

Balcılar 

Boostrap Rolling 

Window 

Nedensellik 

Testi 

2005 Ağustos ve Aralık; 2006 Ocak, Şubat, 

Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 

Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık; 2007 

Ocak, Şubat ve Mart; 2012 Şubat, Haziran, 

Temmuz ve Ağustos; 2013 Ocak; 2014 

Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım; 2015 Şubat 

aylarında petrol fiyatlarından hisse senedi 

fiyatlarına doğru; 2005 Mart, Mayıs, Haziran, 

Temmuz, Ağustos; 2006 Ocak; 2008 Haziran 

aylarında hisse senedi fiyatlarından petrol 

fiyatlarına doğru nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. 

Literatürde yer alan ve yukarıda özetlenen çalışmalar incelendiğinde, İMKB veya BİST 100 endeksini konu 

alan çalışmalarda, petrol fiyatları ile endeks değerleri arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edenlerin (Güler 

ve Nalın, 2013; Avcı, 2015) yanında bir eşbütünleme ilişkisi bulunmadığı sonucuna ulaşanlar (İşcan, 2010; 

Sandal, Çemrek ve Yıldız, 2017) da bulunmaktadır. İMKB veya BİST Sınai endeksini konu alan çalışmaların 

(Güler ve Nalın, 2013; Öztürk vd., 2013; Abdioğlu ve Değirmenci, 2014; Yıldırım, Bayar ve Kaya, 2014; 

Eyüboğlu ve Eyüboğlu, 2016) ise petrol fiyatları ile sınai endeks değerleri arasında uzun dönemli bir ilişki 

bulunduğu sonucunda buluştukları görülmektedir. Sınai endeksini konu kalan çalışmaların ise nedensellik 

konusunda farklılaştıkları görülmektedir. Güler ve Nalın (2013) petrol fiyatları ile sınai endeksi arasında bir 

nedensellik ilişkisi tespit edemezken, Abdioğlu ve Değirmenci (2014) ile Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2016) endeks 

değerlerinden petrol fiyatlarına doğru, Yıldırım, Bayar ve Kaya (2014) ise petrol fiyatlarından endeks 

değerlerine doğru nedensellik belirlemiştir. Öztürk vd. (2013) doğalgaz fiyatları ile sınai endeks değerleri 

arasında bir eşbütünleşme ilişkisi bulunmadığını tespit etmesine rağmen Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2016) uzun 

dönemli bir ilişkinin varlığı sonucuna ulaşmıştır.  

Bu çalışmada petrol ve doğalgaz fiyatları ile sanayi sektöründe yer alan şirketlerin hisse senedi değerleri 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Literatürde bu konuya odaklanan çalışmalar bulunmakla birlikte ilgili 

çalışmaların petrol fiyatları ile sınai endeksi arasında eşbütünleşme bulunduğu hususunda ortak noktada 

buluşmalarının yanında nedensellik açısından farklılaşmaları, bu ilişkinin araştırılması gerekliliğini ortaya 

koymuştur. Bu çalışmada eşbütünleşme ilişkisinin yanında panel vektör hata düzeltme modeli ile uzun ve 

kısa dönemde ilişkinin yönünü de belirlenmeye çalışılacak olması literatüre katkı sağlayacaktır. Ayrıca 

literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin 

endeks düzeyinde araştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada sınai endeksi yerine endekse dahil olan ve analiz 

döneminde verilerine kesintisiz ulaşılabilen çok sayıda (111) şirketin hisse senedi fiyatları kullanılarak panel 

veri setinin avantajlarından faydalanılacak olup bu noktada literatürdeki çalışmalardan önemli ölçüde 

farklılaşacaktır. 
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3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli  

Petrol ve doğalgaz fiyatlarının sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini incelemek için 

oluşturulan panel veri modelleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

�İ����İ�����,�= �0 + �1����������,�+ ��,�                                       (1) 

�İ����İ�����,�= �0 + �1������,�+ ��,�                                                    (2) 

�İ����İ�����,�= �0 + �1��Ğ������,�+ ��,�                                                     (3) 

Modellerde yer alan HİSSEFİYATI hisse senedi fiyatlarının logaritmasını, HAMPETROL ham petrol 

fiyatlarının logaritmasını, BRENT brent petrol fiyatlarının logaritmasını, DOĞALGAZ doğalgaz fiyatlarının 

logaritmasını, � yatay kesit birimlerini, � zaman boyutunu, � , � ve � her bir model için hata terimlerini ifade 

etmektedir. 

3.2. Araştırmanın Örneklemi 

Petrol ve doğalgaz fiyatları ile sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi belirleme amacına 

odaklanılan bu çalışmada, 2010 Ocak ile 2019 Aralık dönemine ait aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada petrol 

fiyatlarını ifade etmek üzere ABD doları cinsinden ham petrol ve brent petrol varil fiyatlarından 

yararlanılmıştır. Doğalgaz fiyatlarını temsil etmek üzere de ABD doğalgaz ihracat fiyatı (ABD doları cinsinden 

bin kübik kadem) kullanılmıştır. Sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatları için Borsa İstanbul Sınai endeksinde 

yer alan ve 2010 Ocak ile 2019 Aralık dönemine ait verilerine kesintisiz ulaşılabilen 111 şirketin hisse senedi 

fiyatları TL ve ABD doları cinsinden iki farklı değişken olarak veri setine dahil edilmiştir. Böylelikle 111 şirkete 

ait 120 dönemlik veri ve petrol ve doğalgaz fiyatlarını ait 120 dönemlik veri ile hem zaman serisi hem de yatay 

kesit içeren bir panel veri seti elde edilmiştir.  

3.3. Verilerin Analizi 

Çalışmada petrol ve doğalgaz fiyatlarının sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini 

incelemek için panel eşbütünleşme testlerinden yararlanılmıştır. Düzeyde durağan olmayan değişkenler 

arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığını sınamak için panel eşbütünleşme testleri 

kullanılmaktadır (Tatoğlu, 2018). Panel eşbütünleşme testlerinin kullanılabilmesi için düzeyde durağan 

olmayan değişkenlerin aynı mertebede durağan olması gerekmektedir (Bozkurt ve Karakuş, 2020). Çalışmada 

öncelikle kullanılan değişkenlerin hisse senedi fiyatları için panel birim kök testleri ile, petrol ve doğalgaz 

fiyatları için ise birim kök testleri ile düzeyde durağan olup olmadıkları, düzeyde durağan değiller ise aynı 

mertebede durağan hale gelip gelmedikleri sınanacaktır. Panel birim kök testinin belirlenmesi için ise 

öncelikle değişkenlerde birimler arası korelasyon bulunup bulunmadığı analiz edilecektir. Değişkenlerin 

düzeyde durağan olmaması ve aynı mertebede durağan hale gelmesi durumunda panel eşbütünleşme analizi 

yapılacaktır. Modeller için uygun panel eşbütünleşme testinin belirlenebilmesi için de modellerin hata 

terimlerinde birimler arası korelasyon olup olmadığı ve  sabit ve eğim parametrelerinin birimlere göre 

homojen ya da heterojen olması test edilecektir (Tatoğlu, 2018). 

4. BULGULAR 

4.1. Yatay Kesit Bağımlılığı 

Çalışmada kullanılan HİSSESENEDİ değişkeninin durağanlığının sınanmasında kullanılacak panel birim kök 

testinin belirlenmesi için öncelikle yatay kesit bağımlılığının diğer bir ifadeyle değişkende birimler arası 

korelasyon bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekmektedir.  Çalışmada kullanılan hisse senedi fiyatları 

değişkeni için yatay kesit bağımlılığı Pesaran (2004) CD testi ile sınanmıştır. Pesaran (2004) bu çalışmada da 

kullanılan dengeli panel veriler için CD test istatistiğini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: 

��= √
2�

� (�− 1)
  ( ∑ ∑ �̂ij

�

�=�+1

�−1

�=1

)                                                                                                                                                  (4) 



R. Karakuş 13/3 (2021) 2072-2083 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2078 

�̂��=  ∑ ξit ξjt

�

�=1

                                                                                                                                                                                        (5) 

��� birimlere özgü regresyonlardan kaynaklanan en küçük kareler kalıntıları olmak üzere; 

ξit =
���

(e′
�e�) 1/2                                                                                                                                                                                       (6) 

Çalışmada kullanılan hisse senedi fiyatları (TL ve ABD doları) için Pesaran (2004) CD testi sonuçları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. Tabloda yer alan sonuçlara göre,  TL ve ABD doları cinsinden hisse senedi fiyatlarının 

her ikisi için de %1 anlamlılık düzeyinde H0 hipotezinin reddedildiği, birimler arası korelasyon (yatay kesit 

bağımlılığı) olduğu sonucuna varılmıştır.  

Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

Değişken CD Test İstatistiği Olasılık Değeri Korelasyon Katsayısı 

HİSSEFİYATLARITL 301.43 0.000 0.477 

HİSSEFİYATLARI$ 184.78 0.000 0.422 

 

4.2. Birim Kök Testleri ve Panel Birim Kök Testleri 

Panel eşbütünleşme analizinin yapılabilmesi için değişkenlerin düzeyde durağan olmaması ve aynı 

mertebede durağan hale gelmesi gerekmektedir. Bu nedenle panel birim kök testleri ile değişkenlerin 

durağanlığı sınanacaktır. Yukarıda yer alan yatay kesit bağımlılığı test sonuçları birimler arası korelasyona 

işaret ettiğinden dolayı TL ve ABD doları cinsinden hisse senedi fiyatlarının durağanlığı test etmede birimler 

arası korelasyonu dikkate alan Yatay Kesit Genişletilmiş Im, Pesaran ve Shin (CIPS) Panel Birim Kök Testi 

Kullanılmıştır. Pesaran (2007)  IPS testinin kesitsel olarak genişletilmiş bir versiyonu olarak ifade ettiği CIPS 

test istatistiğini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: 

���� (�, �) = �− ���= �−1 ∑ �� (�, �)
�

�=1

                                                                                                                                   (7) 

TL ve ABD doları cinsinden hisse senedi fiyatlarının durağanlığı test etmede kullanılan Yatay Kesit 

Genişletilmiş Im, Pesaran ve Shin (CIPS) Panel Birim Kök Testine ait sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. Analiz 

sonuçları göre ABD doları cinsinden hisse senedi fiyatlarının düzeyde durağan olmadığı, 1. farkta ise durağan 

hale geldiği; TL cinsinden hisse senedi fiyatlarının ise düzeyde durağan olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3. Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken CIPS Test 

İstatistiği 

Kritik Değerler 

HİSSEFİYATLARITL(Düzeyde) -2.193* %10 düzeyinde %5 düzeyinde %1 düzeyinde 

HİSSEFİYATLARITL (1. Farkta) -6.190* -2.02 -2.07 -2.15 

HİSSEFİYATLARI$ (Düzeyde) -1.697 *, CIPS test istatistiğinin %1 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı olduğu ifade etmektedir. HİSSEFİYATLARI$ (1. Farkta) -6.190* 

 

Çalışmada kullanılan HAMPETROL, BRENT ve DOĞALGAZ değişkenleri tüm yatay kesitler için ortak 

değişkenler olduklarından dolayı, bu değişkenlerin durağanlığının sınanmasında zaman serileri için 

kullanılan birim kök testlerinden faydalanılmıştır. İlgili değişkenlerin durağanlığı Genişletilmiş Dickey-Fuller 

birim kök testi (ADF) kullanılarak test edilmiş ve analiz sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. Analiz sonuçlarına 

göre her üç değişkenin de düzeyde durağan olmadıkları, 1. farkta durağan hale geldikleri gözlemlenmiştir. 
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Tablo 4. Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken ADF Test 

İstatistiği 

Kritik Değerler 

HAMPETROL (Düzeyde) -1.645 %10 düzeyinde %5 düzeyinde %1 düzeyinde 

HAMPETROL (1. Farkta) -6.760* -2.579 -2.889 -3.504 

BRENT (Düzeyde) -1.427 * ve ** sırasıyla, ADF test istatistiğinin %1 ve %5 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu ifade etmektedir. 

BRENT (1. Farkta) -6.503* 

DOĞALGAZ (Düzeyde) -2.204 

DOĞALGAZ (1. Farkta) -3.241** 

 

4.3. Modellerde Birimler Arası Korelasyon ve Homojenlik 

Çalışmada kullanılan değişkenlerden ABD doları cinsinden hisse senedi fiyatları ile ham petrol, brent petrol 

ve doğalgaz fiyatlarının düzeyde durağan olmadıkları, 1. farklarında ise durağan oldukları belirlenmiştir. 

Düzeyde durağan olmayan ve aynı mertebede durağan olan bu değişkenler arasındaki ilişki panel 

eşbütünleşme testleri ile incelenebilir. Fakat öncelikle oluşturulan modellerin hata terimlerinde birimler arası 

korelasyon olup olmadığının ve sabit ve eğim parametrelerinin birimlere göre homojen ya da heterojen olması 

durumunun sınanması gerekmektedir (Tatoğlu, 2018). Hata terimlerinde birimler arası korelasyon ve sabit ve 

eğim parametrelerinde homojenlik durumuna göre uygun panel eşbütünleşme testi seçilebilecektir. 

Modellerde hata terimleri arasında birimler arası korelasyon olup olmadığını test etmek için Pesaran, Ullah 

ve Yagamata (2008) tarafından önerilen, N ve T’nin büyük olması durumunda kullanılabilen LMadj testinden 

yararlanılmıştır.  Pesaran, Ullah ve Yagamata (2008) LMadj test istatistiğini aşağıdaki şekilde tanımlamışlardır: 

�����= √
2

� (�− 1)
  ∑ ∑ �̂ij

�

�=�+1

�−1

�=1

(�− �)�̂��
2 − ����

ʋ���

                                                                                                                (8) 

����= � [(�− �)�̂��
2 ] =

1
�− �

��[�(����)]                                                                                                                                 (9) 

ʋ���
2 = ��� [(�− �)�̂ij ] = {��[�(����)]}2�1�+ 2��{�[(����)2]} �2�                                                                          (10) 

�1�= �2�−
2

(�− �)2  , �2�= 3 [
(�− �− 8)(�− �+ 2) + 24

(�− �+ 2)(�− �− 2)(�− �− 4)
]

2

                                                                   (11) 

 

Dolar cinsinden hisse senedi fiyatları ile ham petrol, brent petrol ve doğalgaz fiyatlarının ilişkisini inceleyen 

üç model için Pesaran, Ullah ve Yagamata (2008) LMadj testi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. Her üç model 

için de hata terimleri hata terimleri arasında korelasyon yoktur şeklindeki H0 hipotezi reddedilmiş ve hata 

terimlerinde birimler arası korelasyon bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 5. Modellerde Birimler Arası Korelasyon Test Sonuçları 

Model  LMadj test istatistiği Olasılık Değeri 

Model 1 (hisse senedi fiyatları ile 

ham petrol fiyatları) 
8818 0.0000 

Model 2 (hisse senedi fiyatları ile 

brent petrol fiyatları) 
9134 0.0000 

Model 3 (hisse senedi fiyatları ile 

doğalgaz fiyatları) 
9691 0.0000 

  

Oluşturulan modellerde sabit ve eğim parametrelerinin birimlere göre homojen ya da heterojen olması 

durumu Swamy (1971) tarafından önerilen S testi ile sınanmıştır. Swamy (1971) S testi aşağıda gösterildiği 

şekilde tanımlanmaktadır (Tatoğlu, 2018): 
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β̂i  birimlere göre regresyonlardan elde edilen OLS tahmincileri, β̅∗ ağırlıklı WE tahmincisi ve V̂ iki tahmincinin 

varyansları arasındaki fark olmak üzere  

�̂= ��(�−1)
2 = ∑ (�̂�− �̅∗),�̂�

−1(�̂�− �̅∗)
�

�=1

                                                                                                                                  (12) 

Dolar cinsinden hisse senedi fiyatları ile ham petrol, brent petrol ve doğalgaz fiyatlarının ilişkisini inceleyen 

üç model için Swamy (1971) S testi testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. Her üç model için de H0 hipotezi 

reddedilmiş ve parametrelerin heterojen olduğu kabul edilmiştir. 

Tablo 6. Modellerde Parametre Homojenliği Test Sonuçları 

Model  chi2 test istatistiği Olasılık Değeri 

Model 1 (hisse senedi fiyatları ile 

ham petrol fiyatları) 
899.62 0.0000 

Model 2 (hisse senedi fiyatları ile 

brent petrol fiyatları) 
881.15 0.0000 

Model 3 (hisse senedi fiyatları ile 

doğalgaz fiyatları) 
801.83 0.0001 

4.4. Panel Eşbütünleşme Testi 

Hisse senedi fiyatları (ABD doları cinsinden) ile ham petrol fiyatları, brent petrol fiyatları ve doğalgaz 

fiyatlarının düzeyde birim kök içermesi, 1. farkları alındığında durağan hale gelmeleri panel eşbütünleşme 

analizi ile aralarındaki ilişkinin incelenmesini mümkün hale getirmektedir. Oluşturulan modellerin hata 

terimlerinde birimler arası korelasyon olması ve parametrelerin heterojen olmasından dolayı ikinci kuşak 

panel eşbütünleşme testleri ile bu ilişkinin araştırılması olanaklıdır. Bu çalışmada ikinci kuşak panel 

eşbütünleşme testlerinden robust tahmincili Westerlung (2007) panel eşbütünleşme testi kullanılmıştır. 

Modellere ilişkin robust tahmincili Westerlung (2007) panel eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 7’de 

sunulmuştur. 

Tablo 7. Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Model İstatistikler İstatistik Değeri Z-Değeri Robust P-Değeri 

Model 1 

Gt -2.165 -4.409 0.090 *** 

Ga -9.660 -4.780 0.050*** 

Pt -18.284 -2.713 0.140 

Pa -6.083 -3.965 0.080*** 

Model 2 

Gt -2.142   -4.132   0.080*** 

Ga -9.603   -4.669   0.040** 

Pt -18.119   -2.550   0.170 

Pa -5.983   -3.736   0.090*** 

Model 3 

Gt -1.990   -2.337   0.270 

Ga -8.231   -2.001   0.220 

Pt -16.818   -1.266   0.360 

Pa -5.074   -1.648   0.290 

** ve *** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 7’de yer alan ham petrol fiyatı ile dolar cinsinden hisse senedi fiyatı arasındaki eşbütünleşmeyi araştıran 

Model 1’de Gt ve Ga1 istatistiklerine göre H0 hipotezi reddedilmiş ve değişkenler arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin mevcut olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde brent petrol fiyatları ile dolar cinsinden hisse senedi 

fiyatı arasındaki eşbütünleşmeyi araştıran Model 2’de de Gt ve Ga istatistiklerine göre değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Son olarak doğalgaz fiyatları ile dolar cinsinden hisse 

senedi fiyatı arasında eşbütünleşme bulunmadığını ifade eden H0 hipotezi Gt ve Ga istatistiklerine göre 

 
1 Tablo 5’de görüldüğü üzere her üç model için de panel heterojen olduğundan Gt ve Ga istatistiklerine göre eşbütünleşme 

ilişkisi yorumlanmıştır. 
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reddedilememiş ve değişkenler arasında eşbütünleşme bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Özetle ham petrol 

ve brent petrol fiyatları ile dolar cinsinden hisse senedi fiyatları arasında eşbütünleşme ilişkisi mevcutken, 

doğalgaz fiyatları ile dolar cinsinden hisse senedi fiyatları arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmamaktadır. 

4.5. Panel Hata Düzeltme Modeli 

Ham petrol ve brent petrol fiyatları ile dolar cinsinden hisse senedi fiyatları arasında eşbütünleşme ilişkisi 

tespit edilmiştir. Eşbütünleşme belirlenen değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin tahmin 

edilmesinde panel hata düzeltme modellerinden faydalanılmaktadır (Tatoğlu, 2018). Eşbütünleşme tespit 

edilen her iki model için de hata terimlerinde birimler arası korelasyon bulunması ve panellerin heterojen 

olması dikkate alınarak Chudik ve Pesaran (2015) tarafından türetilen dinamik ortak korelasyonlu etkiler 

(DCCE) tahmincisi kullanılarak kısa ve uzun dönemli ilişkiler araştırılmıştır ve sonuçlar Tablo 8’de 

özetlenmiştir. Y ve X değişkenlerinin birinci farkta durağan olduğu varsayımıyla DCCE tahmincisi aşağıdaki 

modelin tahminiyle elde edilmektedir (Tatoğlu,2018): 

∆���= ��(���−1 − �̀����−1) + ∑ ��

�

�=1

∆���−�+ ∑ ��

�

�=0

∆���−�+ ∑ ��

�

�=1

∆�̅�−�+ ∑ ��

�

�=1

∆�̅�−�+ ���                                    (13) 

Tablo 8. Dinamik Ortak Korelasyonlu Etkiler Ortalama Grup (DCCE) Tahmincisi Sonuçları 

Model Bağımsız Değişken Katsayı Olasılık Değeri 

Model 1 

Hata Düzeltme Parametresi -0.0791 0.000* 

Uzun Dönem 

WTI 0.2379 0.058*** 

Kısa Dönem 

WTI 0.1492 0.000* 

Model 2 

Hata Düzeltme Parametresi -0.0746 0.000* 

Uzun Dönem 

Brent 0.2608 0.014** 

Kısa Dönem 

Brent 0.1620 0.000* 

*, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Tablo 8 incelendiğinde ham petrol fiyatları ile dolar cinsinden hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi 

inceleyen Model 1 için hata düzeltme parametresinin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Hata düzeltme parametresinin negatif ve anlamlı olması iki değişken arasında uzun dönemli 

bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Yine hata düzeltme parametresine göre bir dönemde ortaya çıkan 

dengesizliklerin yaklaşık %8’i bir sonraki dönemde düzelecektir. Uzun dönem parametresi incelendiğinde 

%10 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu ve uzun dönemde ham petrol fiyatlarındaki %1’lik bir artışın hisse 

senetlerinin dolar cinsinden fiyatlarını %0.24 artırdığı belirlenmiştir. Anlamlı olan kısa dönem parametresi de 

ham petrol fiyatlarındaki artışın dolar cinsinden hisse senedi fiyatlarını pozitif yönde etkilediğini 

göstermektedir. Brent petrol fiyatları ile dolar cinsinden hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi test eden 

Model 2’de elde edilen sonuçlarının da Model 1’de elde edilen sonuçlara benzer olduğu, uzun dönemde brent 

petrol fiyatlarındaki %1’lik bir artışın hisse senedi fiyatlarını %0.26 artırdığı tespit edilmiştir. Panel hata 

düzeltme modeli sonuçlarına göre özetle, ham petrol ve brent petrol fiyatları ile dolar cinsinden hisse senedi 

fiyatları arasında uzun dönemli ilişki bulunduğu, uzun dönemde petrol fiyatlarındaki artışın hisse senedi 

fiyatlarını artırdığı, kısa dönemde de benzer bir etki bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Hisse senedi fiyatına etki eden faktörlerin araştırılması finans açısından önemli konudur. Özellikle sanayi 

sektörü tarafından yoğun olarak kullanılan petrol ve doğalgazın fiyatlarındaki değişimin hisse senedi fiyatları 

üzerindeki etkisi de şirketler ve yatırımcılar için merak uyandıran bir noktadır. Bu çalışmada petrol ve 

doğalgaz fiyatları ile sanayi sektöründe yer alan şirketlerin hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki 

araştırılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda 2010 Ocak ile 2019 Aralık dönemi için aylık ABD doları 

cinsinden ham petrol, brent petrol ve doğalgaz fiyatları ile Borsa İstanbul Sınai endeksinde yer alan ve 
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verilerine kesintisiz ulaşılabilen 111 şirketin ABD doları cinsinden hisse senedi fiyatları kullanılarak panel 

eşbütünleşme testi gerçekleştirilmiştir. Eşbütünleşme tespit edilen modeller için panel vektör hata düzeltme 

modeli ile uzun ve kısa dönemli nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. 

Çalışmada kullanılan panel eşbütünleşme testi ile elde edilen bulgular ham petrol ve brent petrol fiyatları ile 

sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatları arasında eşbütünleşme, diğer bir ifadeyle uzun dönemli bir ilişki 

bulunduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar Güler ve Nalın (2013), Öztürk vd. (2013), Abdioğlu ve 

Değirmenci (2014), Yıldırım, Bayar ve Kaya (2014), Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2016) tarafından bulunan 

sonuçlarla tutarlıdır. Doğalgaz fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında ise Öztürk vd. (2013) tarafından 

ulaşılan sonuca benzer şekilde uzun dönemli bir ilişki tespit edilememiştir. 

Petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında eşbütünleşme tespit edilmiş, aralarındaki nedensellik ilişkisi 

panel vektör hata düzeltme modeli ile araştırılmıştır. Analizler sonucunda petrol fiyatlarındaki artışın kısa ve 

uzun dönemde hisse senedi fiyatlarını artırıcı etkisi belirlenmiştir. Uzun dönemde ham petrol fiyatlarındaki 

yüzde 1’lik artışın hisse senedi fiyatlarını yüzde 0.24, brent petrol fiyatlarındaki yüzde 1’lik artışın hisse senedi 

fiyatlarını yüzde 0.26 artırdığı tespit edilmiştir. Kısa dönemde de ham petrol ve brent petrol fiyatlarındaki 

yüzde 1’lik artışın hisse senedi fiyatlarını sırasıyla yüzde 0.15 ve 0.16 artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Petrol özellikle sanayi işletmeleri için önemli girdilerden bir tanesidir. Bu nedenle hisse senedi fiyatlarına etki 

eden faktörlerden birisi olarak petrol fiyatlarını dikkate almak önem taşımaktadır. Çalışmada elde edilen 

sonuçlar da sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatlarına etki eden faktörlerden birinin petrol fiyatları olduğunu 

ortaya koymuştur. Petrol fiyatlarındaki artışın sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatlarını artırıcı etkisi 

yatırımcılar tarafından alınacak kararlarda yol gösterici olacaktır.  

Petrol fiyatlarındaki artışın sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatlarında artışa neden olması farklı şekillerde 

yorumlanabilir. Petrol fiyatlarındaki artışın talep kaynaklı olduğunu düşünen yatırımcıların sanayi 

üretiminde artış beklemelerinden dolayı hisse senedi taleplerini artırmaları böyle bir etkinin ortaya çıkmasına 

neden olabilecektir. Bir diğer açıdan petrol, sanayi işletmeleri için bir maliyet unsuru olmasına rağmen petrol 

fiyatlarındaki artışa paralel şekilde işletmelerin satış fiyatlarını artırmaları, petrol dışı maliyet unsurlarının 

sabit olmasından dolayı net nakit girişlerinin artmasına dolayısıyla hisse senedi fiyatlarının artmasına neden 

olabilecektir. Yine petrol fiyatlarındaki artış sonucunda petrol ihraç eden ülkelere gerçekleşen gelir 

transferinin küresel olarak sermaye piyasalarına yatırım olarak dönmesi de elde edilen bulguları açıklayabilir. 

Gelecekte yapılacak çalışmalarda petrol fiyatlarındaki değişimin yabancı sermaye hareketleri açısından 

değerlendirilmesi literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. 
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Amaç –  Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da faaliyette bulunan bazı endeksler ile VIX (Korku Endeksi) 

arasındaki volatilite etkileşiminin incelenmesi ve yorumlanması amaçlanmaktadır. 

Yöntem –  Çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyette bulunan BİST 30, BİST Kurumsal Yönetim, BİST Sınai, 

BİST Ticaret, BİST Sigorta ve BİST Leasing ve Faktöring Endeksleri ile VIX (Korku Endeksi)’ne ait 

02.01.2015-31.12.2020 dönemini oluşturan günlük getiri serileri kullanılmıştır. Getiri serilerinin 

volatilitesi için çok değişkenli GARCH modellerinden olan DCC-GARCH modelleri kullanılmıştır. 

Bulgular –  Yapılan analizler neticesinde, VIX (Korku Endeksi) ve BİST endekslerinin birçoğunda 

volatilite etkisinin ve volatilite kümelenmelerinin oluştuğu görülmektedir. Ayrıca VIX (Korku 

Endeksi)’de oluşan volatilite, BİST endeksleri volatilitesinin bir kısmını arttırmaktadır. BİST 

endekslerinin birçoğunun getirileri ile VIX (Korku Endeksi) getirileri arasında zamana bağlı olarak 

değişen pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişkisi bulunmaktadır. Bir tanesinde ise pozitif ve düşük derecede 

ilişki bulunmuştur. 

Tartışma –  Hisse senetleri yatırımcılarının ve hisse senetleri borsada faaliyette bulunan firmaların VIX 

(Korku Endeksi) ve BİST endeksleri ile ilgili sonuçları dikkate alarak yatırımlarını ve tasarruflarını 

şekillendirmeleri, ilgili kişi ve kurumlar için önemli olacaktır. 
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Purpose –  In this study, It is aimed to examine and interpret the volatility interaction between some 

indexes operating in Borsa Istanbul and VIX (Fear Index). 

Design/methodology/approach – In the study, daily income series of BIST 30, BIST Corporate 

Governance, BIST Industry, BIST Trade, BIST Insurance and BIST Leasing and Factoring Indices and 

VIX (Fear Index), which are active in Borsa Istanbul, constituting the period 02.01.2015-31.12.2020 were 

used. . For the volatility of the return series, DCC-GARCH models, one of the multivariate GARCH 

models, were used 

Findings – As a result of the analysis, it is seen that volatility effect and volatility clusters occur in many 

of the VIX (Fear Index) and BIST indices. In addition, the volatility formed in VIX (Fear Index) increases 

some of the volatility of BIST indices. There is a positive and strong relationship between the returns of 

most of the BIST indices and the returns of VIX (Fear Index) that changes over time. In one, positive and 

low degree of correlation was found. 

Discussion –  It will be important for the relevant persons and institutions to shape their investments 

and savings by taking into account the results of the VIX (Fear Index) and BIST indices by stocks 

investors and companies operating in the stock exchange. 
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1. Giriş 

Finansal piyasalarda giderek derinleşen globalleşme beraberinde ulusal finans piyasalarını küresel sisteme 

entegre etme sürecini tetikleyerek bu piyasaları birbirinden yalıtan durumları ortadan kaldırmıştır. Böylece 

ulusal finans piyasaları adeta yerel olmaktan çıkarken, bunların birtakım denetimleri ve sınırlandırmalarının 

arındırılır hale geldiği ve daha çok küresel rekabete açıldığı gözlenir olmuştur. Bir tür rekabetçi ortam 

uluslararası ölçekte sermaye hareketliliklerinin artmasına ve yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları gibi yeni 

kurumsal yapıların doğmasını da beraberinde gelmiştir. Dolayısıyla yatırımların finans piyasalarındaki 

rollerinin gelişmesi sonucu menkul kıymet yatırımında bulunanlar için alternatifler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. (Sadeghzadeh, 2018:239) Son yirmi yılda gelişmekte olan hisse senedi piyasalarındaki mali ve 

sermaye piyasası liberalleştirmeleri, potansiyel portföy çeşitlendirme faydalarını gelişmekte olan piyasalara 

yatırım yapmak için bir mantık olarak gören yabancı yatırımcılara yeni yatırım fırsatları sağladı. Bununla 

birlikte, artan küreselleşme fazla mesai, genel gelişmekte olan pazarların getirileri ile gelişmiş pazarların 

getirileri arasındaki ilişki son yıllarda önemli ölçüde arttığından, bir grup olarak gelişmekte olan pazarların 

çeşitlendirme faydalarını azaltmıştır.( Sarwar ve Khan,2017:1796) 

Finansal piyasaların karşılıklı volatilite yayılımının bilinmesi, yerli ve yabancı sermayedarlarla birlikte bütün 

yatırımcıların risk beklentileri oluşturmasında ve yatırım kararı almalarında önemli bir unsur 

sayılabilmektedir. Finansal piyasaların birlikte hareket etmesi, piyasaların karşılıklı getiri ve dalgalanma 

unsurunun oluşması, ilgili volatilite yayılımının analiz edilmesini önemli bir hale getirmektedir. (Topaloğlu, 

2019:574) 

VIX olarak da adlandırılan oynaklık endeksi, genellikle yatırımcıların korku göstergesini hem yukarı yönlü 

hem de aşağı yönlü ölçer. VIX seviyesi düşük olduğunda, yatırımcılar iyimser ve kayıtsızdır. Tam aksine, 

yüksek bir VIX seviyesi yatırımcıların her iki yönde de keskin bir şekilde risk ve pazarın hareket etmesini 

bekler. (Chandra ve Thenmozhi, 2015: 33) VIX, hisse senedi riskini azaltmak için büyüyen bir strateji ve 

Chicago Yönetim Kurulu Seçeneklerine bir yatırımdır. "Korku göstergesi" olarak da bilinen VIX, S&P 500 hisse 

senedi endeksindeki opsiyonların oynaklığını izleyen bir kriterdir.( Ratner ve Chiu, 2017:288) Piyasa Volatilite 

Endeksi (VIX), S&P 100'ün ortalamasıdır ve gelecekteki hisse senedi piyasası oynaklığının piyasa fikir birliği 

tahminini temsil eder. ( Fleming, v.d. 1995:265) VIX endeksi finansal araçlar ile ilişkilidir. Örneğin VIX endeksi 

ile vadeli işlemler, opsiyonlar ve borsa yatırım fonlarının kullanılması yıllar içinde istikrarlı bir şekilde arttıkça 

ilişki düzeyi artmıştır.(Saha, 2019:1) VIX oynaklık endeksi, en yakın iki vadedeki S&P 500 endeks 

opsiyonlarının piyasa fiyatlarına dayanmaktadır. VIX'in hesaplanması, birçok farklı işlem fiyatında çok daha 

büyük bir alım ve satım opsiyonu setini içerir ve herhangi bir özel opsiyon fiyatlandırma modeline bağlı 

değildir.( Sarwar,2012:901) 

2. Kavramsal Çerçeve 

(Kaya, 2015:1) çalışmasında BİST 100 endeksi ile VIX endeksi arasındaki nedensellik ilişkisini Johansen-

Jeselius eş-bütünleşme testi ve vektör hata düzeltme modeli ile ortaya çıkarmaktadır. Analiz sonuçlarına göre 

BİST 100 endeksi ile VIX endeksi arasında eş-bütünleşmenin meydana geldiğini görülmektedir. 

(Erdoğdu ve  Baykut, 2016: 69) çalışmasında, BİST’ da işlem gören XBANK bankacılık endeksi ile VIX ve 

MOVE endekslerinin ilişkisi Granger ve Toda ve Yamamoto nedensellik testi ile incelenmiştir. Analize göre 

XBANK ile VIX ve MOVE endeksleri arasında negatif korelasyon tespit edilmiştir. Ayrıca, VIX endeksi 

XBANK’in bir nedeni iken MOVE endeksinden XBANK’a doğru bir nedensellik bulunamamıştır. 

(Kaya ve Coşkun, 2015: 175) çalışmasında VİX endeksi ile BİST 100 endeksi arasındaki ilişki Granger 

Nedensellik testi ve Regresyon analizi ortaya çıkarılmıştır. Sonuçlara göre; VİX endeksinden BİST 100 

endeksine doğru bir nedensellik tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan regresyon analizi ile VİX endeksinin BİST 

100 endeksini negatif olarak etkilediği bulunmuştur. 

(Kula ve Baykut, 2017: 27) çalışmasında Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi ile VIX Korku Endeksi 

arasındaki uzun dönemli ilişki ARDL modeli yardımıyla incelenmiştir. Analiz sonucunda; XKURY ile VIX 

endeksleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. 

(Özdemir, 2020: 534) çalışmasında VIX endeksinin, BİST 30 endeksi ve BİST 30 endeksine dayalı vadeli işlem 

sözleşmesi getiri volatilitelerine etkisinin karşılaştırılması amaçlamaktadır. Çalışmada BİST 30 endeks ve BİST 
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30 vadeli işlem getirilerin volatilitelerine ilişkin asimetrinin tespit edilmesi amacıyla öncelikle EGARCH 

modelleri tahmin edilmiştir. Tahmin edilen EGARCH modelleri sonucunda her iki getiri serisinde de kaldıraç 

etkisinin varlığı tespit edilmiş, getiri volatilitesine finansal piyasadaki kötü haberin iyi haberlerden daha fazla 

etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra volatilite modeline VIX endeksi dahil edilerek EGARCH 

modelleri oluşturulmuştur. Analiz sonucunda her iki getiri serisinde de kaldıraç etkisinin güçlendiği 

belirlenmiştir. VIX endeksinin volatilite kalıcılığa etkisine bakıldığında BİST 30 endeks getirisinin volatilite 

kalıcılığı aynı düzeyde kalırken, BİST 30 vadeli işlem getirisinin volatilite kalıcılığında azalış olduğu tespit 

edilmiştir. 

(Sadeghzadeh, 2018:238) çalışmasında, Türkiye’de Borsa İstanbul 100 endeksini etkileyen ABD’deki VIX 

korku endeksi ve Türkiye’deki Tüketici Güven Endeksi verileri ekonometrik olarak analiz etmiştir. Sonuçlara 

göre Uzun dönem analizlerde; korku endeksindeki artışların borsa endeksini azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

tüketici güven endeksindeki artışların BİST 100 endeksini azalttığı görülmüştür. Kısa dönem analizinde ise 

hem korku endeksinin hem de güven endeksinin borsaya etkisinin olduğu görülmüştür. Uzun ve kısa dönem 

analizler birlikte değerlendirildiğinde; korku endeksinin her iki dönemde borsa üzerinde azaltıcı etkisinin 

görüldüğü, güven endeksinin ise asıl olarak kısa dönemde etkisi bulunmuştur. 

(Hatipoğlu ve Tekin, 2017: 627) çalışmasında, petrol fiyatlarının, ABD Doları’nın ve VIX'un Borsa İstanbul 

üzerindeki etkisini kantil regresyon modeli kullanarak araştırmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, BİST endeksi 

üzerinde en fazla etkili olan faktörün VIX endeksi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca petrol fiyatlarının BİST 

endeksini asimetrik olarak etkisi bulunmamıştır. BİST endeksinin tüm kantillerdeki volatilite indeksinden 

büyük miktarda etkisi bulunurken,  dolar kurunun BİST üzerinde sadece yüksek kantillerde etkisi çıkmıştır. 

Diğer taraftan, Petrol fiyatları ve BİST arasında asimetrik bir ilişki bulunamadığı ve yalnızca orta kantillerde 

anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

(Ögel ve Fındık, 2020:127) çalışmasında, Japonya, Çin Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Avustralya, Yeni 

Zelanda, Güney Afrika, Nijerya, Türkiye, Almanya hisse senedi endeksleri ile VIX endeksi arasındaki uzun 

dönemli bir ilişkinin olup olmadığı ve nedensellik ilişkisi test edilmiştir. Sonuçlara göre, VIX ile tüm 

değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı ve kısa dönemde VIX’ den Amerika Birleşik Devletleri 

endeksine doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, VIX endeksinden, Almanya, 

Türkiye, Çin, Avustralya, Güney Afrika, Brezilya, Yeni Zelanda, Nijerya, Japonya endekslerine doğru 

nedensellik ilişkisinin bulunduğu gözlenmiştir. 

(Kaya ve Coşkun, 2015:175) çalışmasında, VİX endeksi ile BİST 100 endeksi arasındaki ilişkiyi bulabilmek için 

Granger Nedensellik testi ve Regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, VİX endeksinden BİST 

100 endeksine doğru bir nedensellik bulunmuşken regresyon analizi sonucunda VİX endeksinin BİST 100 

endeksini negatif anlamda etkilediği bulunmuştur. 

(Hepsağ ve Akçalı 2016: 54, 55) çalışmasında BİST’ da işlem gören 10 adet bankaya ait hisse senetleri ile New 

York Borsası’nın volatilite etkileşimini bulmak için çok değişkenli GARCH modellerinden olan DCC-GARCH 

modellerinden yararlanılmıştır. Sonuçlara göre, New York Borsasında ve BİST’ da işlem gören banka hisse 

senetlerinin birçoğunda fiyat oynaklığının kalıcı etkilerinin oluştuğu ve bu piyasada yoğun biçimde volatilite 

kümelenmelerinin meydana gelmiştir. Diğer bir sonuca göre New York Borsasında oluşan volatil hareketler, 

BİST’ da faaliyette bulunan bankaların hisse senetleri fiyat oynaklığını arttırmaktadır. BİST’ da faaliyette 

bulunan bankaların getirileri ile New York Borsası getirileri arasında zamana bağlı değişen pozitif ve çok 

güçlü bir korelasyon ilişkisi olmuştur. 

(Akçalı v.d., 2020: 597) çalışmasında, BİST-100 ile JP Morgan gelişmekte olan ülkeler tahvil endeksi, Dow Jones 

Borsası endüstri endeksi Amerikan dolar endeksi, Chicago opsiyon borsası oynaklık endeksi (VIX) ve Brent 

Petrol volatilite etkileşimi DCC-GARCH modeli ile ölçülmüştür. Sonuçlara göre, BİST-100 ve değişkenler 

arasında fiyat oynaklığının sürekli etkiler içerdiği ve bu değişkenlerde büyük miktarlarda volatilite 

kümelenmelerinin meydana gelmiştir. Ham Petrol ve EMBI fiyat oynaklığı BİST-100 fiyat oynaklığını 

azaltırken diğer değişkenlerdeki fiyat oynaklıkları, BİST-100 endeksindeki fiyat oynaklığını arttırmaktadır. 

(Bektaş ve Babuşcu, 2019: 97) çalışmasında, VİX Endeksi, büyüme, döviz kurları ve CDS primi arasındaki ilişki 

Granger Nedensellik Testi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda, volatilite endeksinin sanayi üretim 

endeksinin granger nedeni olduğu belirlenmiştir. Diğer unsurlar arasında nedensellik bağı bulunamamıştır. 
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(Fernandes v.d., 2014: 1) çalışmasında, NNHARX modeli kullanarak, VIX endeksi ile S&P 500 endeks getirisi 

arasında negatif bir ilişki ve aynı zamanda S&P 500 endeksinin hacmi ile pozitif bir eşzamanlı ilişki bulmuştur. 

(Alqahtani, 2019: 2631) Çalışmasında, ABD hisse senedi piyasası belirsizliği (EQU),  VIX korku endeksi ile 

küresel petrol fiyatları ve her KİK ülkesinin borsa fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisini VAR tabanlı 

Granger nedensellik testi ile yapmıştır. Sonuçlara göre EQU ve VIX önemli ölçüde özellikle Bahreyn ve Katar 

borsalarında diğer KİK ülkelerine kıyasla daha büyük Granger şoklara neden oldu. Ayrıca EQU ve VIX 

endeksleri Kuveyt ve BAE piyasalarında hisse senedi fiyatlarında Granger zayıf şoklara neden olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

3. Yöntem 

Çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyette bulunan BİST 30, BİST Kurumsal Yönetim, BİST Sınai, BİST Ticaret, 

BİST Sigorta ve BİST Leasing ve Faktöring Endeksleri ile VIX (Korku Endeksi) arasındaki volatilite 

etkileşiminin ve aktarımı DCC-GARCH modelleri ile analiz edilmiştir. 

DCC-GARCH analizleri finansal varlıkların birbiriyle volatilite etkileşiminin ve aktarımının açıklamasının 

yanında, zaman içinde oluşan korelâsyon katsayısının tahmininin yürütülebilmesiyle bu varlıklar arasındaki 

getirilerin ilişkisini de açıklayabilmektedir. (Hepsağ ve Akçalı 2016: 58) 

Bu çalışmada DCC-GARCH modeli analizlerinin tercih edilme nedeni, çalışmaya konu olan finansal varlıklar 

arasındaki fiyat oynaklığı etkileşimini ve aktarımını ortaya çıkarabilmesi ve bu değişkenlerin getiri düzeyleri 

arasındaki korelasyonların zamana bağlı değişimleri hakkında bilgi sunmasıdır. (Akçalı v.d., 2020: 602) 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Çalışmada kullanılan araştırmanın modeli aşağıdaki gibi kurulmuştur. (Hepsağ ve Akçalı 2016: 58) 

    rt = a + ∑ βrt−i+ yt  

k

i=1

 

    yA,t  = √hA,tεA,t  

   yB,t  = √hB,tεB,t  

   ρt  = cov (εA,t , εB,t  ) = (1 − θ1 −  θ2)ρ + θ1ρt−1 + θ2ψt−1 

[
hA,t
hB,t

] = [
γ1
γ2

] + [
ϕ1,1ϕ1,2
ϕ2,1ϕ2,2

] [y2At−1
y2Bt−1

] + [
δ1,1δ1,2
δ2,1δ2,2

] [
hA,t−1
hB,t−1

] 

DCC-GARCH modelinde, A finansal değişkenine ait volatilitenin kalıcılığını belirten parametreler �1,1 ve �1,1 

parametreleridir. B finansal değişkenine ait volatilitenin kalıcılığını belirten parametreler ise �2,2 ve �2,2 

parametreleridir. �1,1 �1,1 ve �2,2 �2,2 parametrelerinin istatistiksel olarak anlamlı olması ve 1’e yakın 

değerlerden oluşması A ve B finansal değişkenleri için volatilite kümelenmelerinin meydana geldiği anlamını 

vermektedir. (Hepsağ ve Akçalı 2016: 58) 

�1,2 ve  �1,2 parametreleri volatilite etkileşimini açıklayan unsurlar olup, bu unsurların istatistiksel olarak 

anlamlı olması B finansal değişkeninden A finansal değişkenine doğru volatilite aktarımı olduğu sonucunu 

vermektedir. Ayrıca �2,1ve �2,1 parametreleri de volatilite etkileşimini gösteren unsurlar olup, bu unsurların 

istatistiksel olarak anlamlı olması ise A finansal değişkeninden B finansal değişkenine doğru volatilite 

aktarımı olduğu sonucuna varılır. (Hepsağ ve Akçalı 2016: 58) 

3.2. Veriler 

Borsa İstanbul’da faaliyette bulunan BİST 30, BİST Kurumsal Yönetim, BİST Sınai, BİST Ticaret, BİST Sigorta 

ve BİST Leasing ve Faktöring endeksleri ile VIX (Korku Endeksi) arasındaki volatilite etkileşiminin ve 

aktarımının araştırıldığı çalışmada, 02.01.2015-31.12.2020 dönemlerinde ilgili endekslerin günlük değerleri 

kullanılmıştır. Çalışmada ilgili günlük değerler investing.com veri tabanından elde edilmiştir. Ayrıca tüm 

değişkenlerin getiri serileri hesaplanarak ilgili analiz için getiri serileri oluşturulmuştur. 
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4.Bulgular 

VIX (Korku Endeksi) (LVX) BİST Sınai endeksi (LSN), BİST Sigorta endeksi (LSGTR), BİST Kurumsal Yönetim 

endeksi (LKURY), BİST Leasing ve Faktöring endeksi (LFN), BİST 30 endeksi (L30) ve BİST Ticaret endeksine 

(LTCRT) ait fiyat endekslerinin getirilerine ait grafikler sırasıyla Şekil1’de sunulmuştur 
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VIX (Korku Endeksi) (LVX) BİST Sınai endeksi (LSN), BİST Sigorta endeksi (LSGTR), BİST Kurumsal Yönetim 

endeksi (LKURY), BİST Leasing ve Faktöring endeksi (LFN), BİST 30 endeksi (L30) ve BİST Ticaret endeksine 

(LTCRT) ait fiyat endekslerinin getirilerine ait tanımlayıcı istatistikler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Değişkenlerin Getiri Serilerine ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 LVX L30 LKURY LSN LSGTR LTCRT LFN 

Ortalama 

 0.003828 0.000399 0.000465 0.000822 0.000933 0.000760 0.001455 

Medyan 

 -0.006309 0.000528 0.001007 0.001643 0.000921 0.000597 0.001335 

Maksimum 

 1.155979 0.059077 0.072297 0.064772 0.068392 0.076287 0.155807 

Minimum 

 -0.259057 -0.079759 -0.080019 -0.083395 

-

0.069652 

-

0.080469 -0.170857 

Standart 

Sapma 0.090542 0.014235 0.014070 0.012575 0.010479 0.014710 0.027322 
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Çarpıklık 

 2.699033 -0.353357 -0.457869 -0.795248 

-

0.313610 

-

0.088325 -0.013993 

Basıklık 

 25.19541 5.301485 5.893301 6.843912 9.130476 6.128508 12.61855 

Jarque-Bera 

 31893.50 354.2976 562.9470 1057.789 2321.292 600.1721 5655.124 

Olasılık 

 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Gözlem Sayısı 

 

1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 

VIX ve BİST 30 endeksi getirilerine ait tahmin edilen DCC-GARCH modeli sonuçları tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: VIX ve BİST 30 Endeksi Getirilerine ait Sonuçlar 

 Katsayılar    
 

t-İstatistikleri Olasılık Değerleri 

 1 0.001578493 5.42600 0.00000006 

 2 0.000009909 1.97251 0.04855124 

11 0.139698579 5.11848 0.00000031 

12 -1.010688736 -5.00713 0.00000055 

21 0.000247232 0.84261 0.39944702 

22 0.058381092 4.17581 0.00002969 

11 0.694946645 13.81088 0.00000000 

12 -0.806500251 -1.10343 0.26984000 

 21 0.000659347 0.77136 0.44049181 

22 0.859587231 29.74790 0.00000000 

1 0.027554620 1.74422 0.08112159 

2 0.902037858 16.24095 0.00000000 

Tablo 2’de sunulan VIX ve BİST 30 Endeksi getirilerine ait DCC-GARCH modeli bulgularına göre, VIX endeksi 

fiyat oynaklığı sürekliliğini açıklayan 11 ve 11 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak 

anlamlıdır ve 11 ve 11’ in toplamı olan 0.84 değeri, 1 rakamına yakın olmasından dolayı VIX endeksinde fiyat 

oynaklığı anlamında kümelenmelerin meydana geldiği ve fiyat oynaklığının kalıcı etkisinin olduğu 

görülmektedir. BİST 30 endeksinin fiyat oynaklığının sürekliliğini açıklayan 22  ve  22 unsurları %5 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır ve 22  ve  22 unsurlarının toplamı olan 0.92 değeri, 1 

rakamına yakın olmasından dolayı BİST 30 endeksinde fiyat oynaklığı kümelenmelerinin meydana geldiği ve 

fiyat oynaklığının kalıcı etkisinin olduğu sonucu çıkmıştır. 

Ayrıca BİST 30 endeksi volatilitesinden VIX endeksi volatilitesine doğru etkileşimi açıklayan 12 ve 12 
simgelerinden 12,  %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu için BİST 30 endeksinden VIX 

endeksine doğru bir volatilite ilişkisi bulunmaktadır. Sonuçlara göre BİST 30 endeksindeki volatiliteyi arttıran 

%1’lik şok, VIX endeksindeki volatiliteyi % 1.01 oranında azaltmaktadır. VIX endeksi volatilitesinden BİST 

30 endeksi volatilitesine doğru etkileşimi açıklayan 21 ve 21 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı için VIX endeksinden BİST 30 endeksine doğru bir volatilite ilişkisi bulunmamaktadır. 

Diğer bir sonuca göre VIX endeksi getirileri ile BİST 30 endeksi getirileri arasındaki dinamik korelasyon 

ilişkisini açıklayan 2 simgesi %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bundan dolayı getiriler 

arasında zaman içinde değişen pozitif ve çok kuvvetli bir ilişki vardır. 
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VIX ve BİST kurumsal yönetim endeksi getirilerine ait tahmin edilen DCC-GARCH modeli sonuçları tablo 

3’de verilmiştir. 
Tablo 3: VIX ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Getirilerine ait Sonuçlar 

 Katsayılar    
 

t-İstatistikleri Olasılık Değerleri 

 1 0.001679838 5.87536 0.00000000 

 2 0.000008547 1.55160 0.12075900 

11 
0.151114056 5.39386 0.00000007 

12 
-1.040425092 -6.44016 0.00000000 

21 
0.000179111 0.000290021 0.53685182 

22 
0.068198890 4.24596 0.00002177 

11 
0.661497319 13.54690 0.00000000 

12 
-0.489918830 -0.91554 0.35990672 

 21 
0.001193063 1.24288 0.21391255 

22 
0.836000502 25.82322 0.00000000 

1 0.053450379 2.24960 0.02447455 

2 0.682224935 4.34796 0.00001374 

Tablo 3’de sunulan VIX ve BİST kurumsal yönetim endeksi getirilerine ait DCC-GARCH modeli bulgularına 

göre, VIX endeksi fiyat oynaklığının sürekliliğini açıklayan  11 ve 11 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde 

istatistiksel olarak anlamlıdır ve bu iki unsurun toplamı olan 0.81 rakamı, 1 rakamına yakın olmasından dolayı 

VIX endeksinde volatilite kümelenmelerinin meydana geldiği ve kalıcı etkisinin olduğu sonucu çıkmıştır. 

BİST kurumsal yönetim endeksine ait volatilitenin sürekliliğini açıklayan 22  ve 22 unsurları %5 anlamlılık 

seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır ve bu iki parametrenin toplamı olan 0.91 rakamı, 1 rakamına yakın 

olmasından dolayı BİST kurumsal yönetim endeksinde volatilite kümelenmelerinin meydana geldiği ve kalıcı 

etkisinin meydana geldiği görülmektedir. Diğer taraftan BİST kurumsal yönetim endeksi volatilitesinden VIX 

endeksi volatilitesine doğru etkileşimin açıklayan 12 ve 12 unsurlarından 12, %5 anlamlılık seviyesinde 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu için BIST kurumsal yönetim endeksinden VIX endeksine doğru bir volatilite 

ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre BİST kurumsal yönetim endeksindeki volatiliteyi arttıran %1’lik şok, VIX 

endeksindeki volatiliteyi % 1.04 oranında azaltmaktadır. VIX endeksi volatilitesinden BİST kurumsal yönetim 

endeksi volatilitesine doğru etkileşimin açıklayan 21 ve  21 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı için VIX endeksinden BİST kurumsal yönetim endeksine doğru bir volatilite ilişkisi 

bulunmamaktadır. 

Ayrıca VIX endeksi getirileri ile BİST kurumsal yönetim endeksi getirileri arasındaki dinamik korelasyon 

ilişkisini açıklayan 1 ve 2 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bundan dolayı 

getiriler arasında zamana bağlı değişen pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

 
VIX ve BİST sınai endeksi getirilerine ait tahmin edilen DCC-GARCH modeli sonuçları tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4: VIX ve BİST Sınai Endeksi Getirilerine ait Sonuçlar 

 Katsayılar    
 

t-İstatistikleri Olasılık Değerleri 

 1 0.001487354 5.60183 0.00000002 

 2 0.000005225 1.30527 0.19179935 

11 
0.139314313 5.03770 0.00000047 

12 
-0.629920405 -0.86630 0.38632777 

21 
0.000297866 1.33593 0.18157142 

22 
0.079754790 4.37684 0.00001204 
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11 
0.700582256 13.70466 0.00000000 

12 
-1.391592383 -1.16435 0.24428374 

 21 
0.001171788 1.62321 0.10454455 

22 
0.816014036 22.70924 0.00000000 

1 0.042263665 1.66971 0.09497654 

2 0.849823539 7.45021 0.00000000 

Tablo 4’de sunulan VIX ve BİST sınai endeksi getirilerine ait DCC-GARCH modeli sonuçlarına göre, VIX 

endeksi fiyat oynaklığının sürekliliğini ifade eden  11 ve 11 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlıdır ve bu iki unsurun toplamı olan 0.84 rakamı, 1 rakamına yakın olmasından dolayı VIX 

endeksinde volatilite kümelenmelerinin meydana geldiği ve kalıcı etkisinin olduğu görülmektedir. BİST sınai 

endeksine ait volatilitenin sürekliliğini açıklayan 22  ve 22 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlıdır ve bu iki parametrenin toplamı olan 0.89 rakamı, 1 rakamına yakın olmasından dolayı BİST 

sınai endeksinde volatilite kümelenmelerinin meydana geldiği ve kalıcı etkisinin olduğu görülmektedir. Diğer 

taraftan BİST sınai endeksi volatilitesinden VIX endeksi fiyat oynaklığına doğru etkileşimin varlığını açıklayan 

12 ve 12 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için BİST sınai endeksinden 

VIX endeksine doğru bir volatilite ilişkisi bulunmamaktadır. 

VIX endeksi volatilitesinden BİST sınai endeksi volatilitesine doğru etkileşimin varlığını açıklayan 21 ve 21 

unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için VIX endeksinden BİST 30 

endeksine doğru bir volatilite ilişkisi bulunmamaktadır. 

Ayrıca VIX endeksi getirileri ile BİST sınai endeksi getirileri arasındaki dinamik korelasyon ilişkisini açıklayan 

2 simgesi, %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bundan dolayı getiriler arasında zamana 

bağlı değişen pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

VIX ve BİST sigorta endeksi getirilerine ait tahmin edilen DCC-GARCH modeli sonuçları tablo 5’de 

verilmiştir. 
Tablo 5: VIX ve BİST Sigorta Endeksi Getirilerine ait Sonuçlar 

 Katsayılar    
 

t-İstatistikleri Olasılık Değerleri 

 1 0.001703819 6.88231 0.00000000 

 2 0.000001395 0.63532 0.52521761 

11 
0.159253036 5.91418 0.00000000 

12 
0.401163119 0.34399 0.73085291 

21 
-0.000075277 -0.98513 0.32455944 

22 
0.084649663 3.57426 0.00035123 

11 
0.631310376 14.63810 0.00000000 

12 
-1.925922760 -1.23319 0.21750570 

 21 
0.000415324 1.67950 0.09305499 

22 
0.879071184 24.80435 0.00000000 

1 0.017089121 1.34772 0.17774748 

2 0.914439364 16.66332 0.00000000 

Tablo 5’de sunulan VIX ve BİST sigorta endeksi getirilerine ait DCC-GARCH modeli sonuçlarına göre, VIX 

endeksi fiyat oynaklığının sürekliliğini açıklayan  11 ve 11 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlıdır ve bu iki unsurun toplamı olan 0.79 rakamı, 1 rakamına yakın olmamasından dolayı VIX 

endeksinde volatilite kümelenmelerinin büyük miktarlarda oluşmadığı ve kalıcı etkisinin olmadığı 

görülmektedir. BİST sigorta endeksine ait volatilitenin sürekliliğini açıklayan 22  ve 22 unsurları %5 

anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır ve bu iki unsurun toplamı olan 0.96 rakamı, 1 rakamına 
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yakın olmasından dolayı BİST sigorta endeksinde volatilite kümelenmelerinin meydana geldiği ve kalıcı 

etkisinin olduğu görülmektedir. Diğer taraftan BİST sigorta endeksi volatilitesinden VIX endeksi volatilitesine 

doğru etkileşimin varlığını açıklayan 12 ve 12 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı için BİST sigorta endeksinden VIX endeksine doğru bir volatilite ilişkisi bulunmamaktadır. 

VIX endeksi volatilitesinden BİST sigorta endeksi volatilitesine doğru etkileşimin varlığını açıklayan 21 ve21 

unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için VIX endeksinden BİST sigorta 

endeksine doğru bir volatilite ilişkisi bulunmamaktadır. 

Ayrıca VIX endeksi getirileri ile BİST sigorta endeksi getirileri arasındaki dinamik korelasyon ilişkisini 

açıklayan 2 simgesi %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bundan dolayı bu getiriler 

arasında zamana bağlı değişen pozitif yönlü ve çok kuvvetli bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

VIX ve BİST ticaret endeksi getirilerine ait tahmin edilen DCC-GARCH modeli sonuçları tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: VIX ve BİST Ticaret Endeksi Getirilerine ait Sonuçlar 

 Katsayılar    
 

t-İstatistikleri Olasılık Değerleri 

 1 0.0034467 30.21927 0.00000000 

 2 -0.000098199 22.08664 0.00000000 

11 
0.0834 6.00163 0.00000000 

12 
-0.0143 -0.09498 0.92433285 

21 
0.00042749 3.03063 0.00244042 

22 
0.0879 5.94907 0.00000000 

11 
0.4450 43.29386 0.00000000 

12 
-0.7434 -1.53096 0.12578020 

 21 
-0.00063384 -1.41710 0.15645313 

22 
0.4390 34.70112 0.00000000 

1 -0.000000026 -0.00000059368 0.99999953 

2 0.6267 8.39320 0.00000000 

Tablo 6’da sunulan VIX ve BİST ticaret endeksi getirilerine ait DCC-GARCH modeli sonuçlarına göre, VIX 

endeksi fiyat oynaklığının sürekliliğini ifade eden  11 ve 11 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlıdır ve bu iki unsurun toplamı olan 0.53 rakamı, 1 rakamına yakın olmamasından dolayı VIX 

endeksinde volatilite kümelenmelerinin büyük miktarlarda oluşmadığı ve kalıcı etkisinin olmadığı 

görülmektedir BİST ticaret endeksine ait volatilitenin sürekliliğini açıklayan 22  ve  22 unsurları %5 

anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır, 22  ve  22 toplamı olan 0.53 rakamı, 1 rakamına yakın 

olmamasından dolayı BİST ticaret endeksinde volatilite kümelenmelerinin büyük miktarlarda oluşmadığı ve 

kalıcı etkisinin olmadığı görülmektedir Diğer taraftan BİST ticaret endeksi volatilitesinden VIX endeksi 

volatilitesine doğru etkileşimi açıklayan 12 ve 12 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı için BİST ticaret endeksinden VIX endeksine doğru bir volatilite ilişkisi bulunmamaktadır. 

VIX endeksi volatilitesinden BİST ticaret endeksi volatilitesine doğru etkileşimin varlığını açıklayan 21 ve21 

unsurlarından  21,  %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğundan dolayı, VIX 

endeksinden BİST ticaret endeksine doğru bir volatilite ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre VIX endeksindeki 

fiyat oynaklığını arttıran %1’lik şok, BİST ticaret endeksindeki volatiliteyi % 0.0004 oranında artırmaktadır. 
Ayrıca VIX endeksi getirileri ile BİST ticaret endeksi getirileri arasındaki dinamik korelasyon ilişkisini 

açıklayan 2, %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bundan dolayı getiriler arasında 

zamana bağlı değişen pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

VIX ve BİST leasing ve faktöring endeksi getirilerine ait tahmin edilen DCC-GARCH modeli sonuçları tablo 

7’de verilmiştir. 
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Tablo 7: VIX ve BİST Leasing ve Faktöring Getirilerine ait Sonuçlar 

 Katsayılar    
 

t-İstatistikleri Olasılık Değerleri 

 1 0.0032838 43.52347 0.00000000 

 2 0.00027346 36.17261 0.00000000 

11 
0.0970 18.76756 0.00000000 

12 
0.0904 3.46208 0.00053602 

21 
0.0014829 5.41297 0.00000006 

22 
0.1371 49.20784 0.00000000 

11 
0.4386 42.52070 0.00000000 

12 
-0.2498 -2.98128 0.00287044 

 21 
-0.0080087 -9.31128 0.00000000 

22 
0.4275 49.19206 0.00000000 

1 0.0023403 3.80088 0.00014419 

2 -0.0000000008 -0.0000000088 0.99999999 

Tablo 7’de sunulan VIX ve BİST leasing ve faktöring endeksi getirilerine ait DCC-GARCH modeli sonuçlarına 

göre, VIX endeksi fiyat oynaklığının sürekliliğini ifade eden  11 ve 11 unsurları %5 anlamlılık seviyesinde 

istatistiksel olarak anlamlıdır ve bu iki unsurların toplamı olan 0.54 rakamı, 1 rakamına yakın olmamasından 

dolayı VIX endeksinde volatilite kümelenmelerinin büyük miktarlarda oluşmadığı ve kalıcı etkisinin olmadığı 

görülmektedir BİST leasing ve faktöring endeksine ait volatilitenin sürekliliğini açıklayan 22  ve  22 unsurları 

%5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır ve bu iki unsurun toplamı olan 0.57 rakamı, 1 

rakamına yakın olmamasından dolayı BİST leasing ve faktöring endeksinde volatilite kümelenmelerinin 

büyük miktarlarda oluşmadığı ve kalıcı etkisinin olmadığı görülmektedir Diğer taraftan BİST leasing ve 

faktöring volatilitesinden VIX endeksi volatilitesine doğru etkileşimin varlığını açıklayan 12 ve 12 unsurları  

%5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu için BİST leasing ve faktöring endeksinden VIX 

endeksine doğru bir volatilite ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre BİST leasing ve faktöring endeksindeki 

volatiliteyi arttıran %1’lik şok, VIX endeksindeki volatiliteyi % 15.98 oranında azaltmaktadır. VIX endeksi 

volatilitesinden BİST leasing ve faktöring endeksi volatilitesine doğru etkileşimin varlığını açıklayan 21 ve21 

unsurları %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğundan dolayı, VIX endeksinden BİST 

leasing ve faktöring endeksine doğru bir volatilite ilişkisi bulunmaktadır. Bundan dolayı, VIX endeksindeki 

volatiliteyi arttıran %1’lik şok, BIST leasing ve faktöring endeksindeki volatiliteyi % 0.0065 oranında 

azaltmaktadır. 

Ayrıca VIX endeksi getirileri ile BİST leasing ve faktöring getirileri arasındaki dinamik korelasyon ilişkisini 

açıklayan 1, %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bundan dolayı getiriler arasında 

zamana bağlı değişen pozitif yönlü ve düşük bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Borsa İstanbul’da faaliyette bulunan BİST 30, BİST Kurumsal Yönetim, BİST Sınai, BİST Ticaret, BİST Sigorta 

Endeksi, BİST Leasing ve Faktöring endeksleri ve VIX (Korku Endeksi)’ne ait 02.01.2015-31.12.2020 dönemini 

oluşturan günlük getiri serilerinin kullanıldığı bu çalışmada değişkenler arasındaki volatilite etkileşimi DCC-

GARCH modeliyle tespit edilmiştir. 

Günümüzde tüm ekonomilerde olduğu gibi finansal piyasalarında küreselleşmesiyle, piyasalar arasındaki 

bütünleşme ve nedensellik ilişkisi önemli bir hale gelmiştir. Özellikle gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin 

finansal piyasaları birçok parametrede birlikte hareket etmektedir. Uluslararası piyasalarda yatırımcıların 

daha rasyonel karar verebilmeleri için ilgili piyasalar hakkında daha çok bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

Çalışma yatırımcıların uluslararası endekslerden olan VIX endeksinin volatil hareketlerinin, BİST 

endekslerindeki volatiliteyi nasıl etkilediğini görmesi, ilgili değişkenler arasında oluşan negatif ve pozitif 

korelasyonlar hakkında bilgi sahibi olması açısından önemlidir. 
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Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; BİST 30, BİST Kurumsal Yönetim, BİST Sınai, BİST Sigorta 

endekslerinde kalıcı bir şekilde volatilite kümelenmelerinin oluştuğu bulunmuştur. VIX (Korku Endeksi) 

endeksinde ise zaman zaman yüksek kümelenmelerin oluştuğu gözlemlenirken, zaman zaman da düşük 

kümelenme gözlemlenmiştir. Ayrıca BİST Ticaret ve BİST Leasing ve Faktöring endekslerinde kalıcı bir şekilde 

volatilite kümelenmelerinin oluşmadığı bulgusuna rastlanmıştır. 

Değişkenler arasındaki volatilite etkileşimine bakıldığında VIX (Korku Endeksi)’de meydana gelen volatil 

hareketler, BİST Ticaret endeksini artırırken, BİST Leasing ve Faktöring endeksini azaltmaktadır. Ayrıca bu 

volatil hareketler BİST 30, BİST Kurumsal Yönetim, BİST Sınai ve BİST Sigorta endekslerinin volatilitesini ise 

etkilememektedir. Ayrıca sonuçlara göre BİST 30, BİST Kurumsal Yönetim endeksi ve BİST Leasing ve 

Faktöring endekslerinde oluşan volatil hareketler, VIX (Korku Endeksi) volatilitesini azaltmaktadır. BİST 

Sınai, BİST Sigorta ve BİST Ticaret endekslerindeki volatil hareketler ise VIX (Korku Endeksi) volatilitesini 

etkilememektedir. Diğer taraftan Borsa İstanbul’da faaliyette bulunan BİST 30, BİST Kurumsal Yönetim, BİST 

Sınai, BİST Ticaret ve BİST Sigorta Endeksleri ile VIX (Korku Endeksi) getirileri arasında kuvvetli ve çok 

kuvvetli pozitif yönlü ve kalıcı bir korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. BİST Leasing ve Faktöring endeksi ile 

de pozitif ve düşük bir korelasyon bulunmuştur. Çalışmada kullanılan değişkenlerle ilgili literatürde volatilite 

etkileşimini ölçen çalışmalara rastlanmamıştır. 

Sonuç olarak gerek hisse senetleri yatırımcılarının gerekse hisse senetleri borsada faaliyette bulunan firmaların 

karar alma süreçlerinde bu sonuçları dikkate alarak yatırımlarını ve tasarruflarını şekillendirmeleri ilgili 

kişiler için önemli olacaktır. Ayrıca literatürdeki boşluğu doldurmak adına kullanılan değişkenlerin 

farklılaştırılması suretiyle yeni çalışmalar yapılabilir. 
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Purpose—This study examines the effects of consumer engagement behaviour towards game reviews 

posted on YouTube on video game sales.  

Design/methodology/approach— An empirical research was conducted after analyses of 140 YouTube 

reviews about top games selected from the video games titles released within 2010-2019. The impacts 

of social media engagement activities (total views, the ratio of likes/dislikes to total views, review 

sentiment) of YouTube reviews, consumer and critic reviews on games sales were investigated with 

ordinary least square (OLS) regression model. 

Findings—The findings indicated that consumer engagement behaviour of YouTube reviews 

significantly influenced sales; however, the effect is not larger than critics’ and consumers’ text reviews. 

Consumer reviews have the highest positive impact on sales. YouTube review sentiment did not 

influence sales and YouTube reviews posted by an influencer (i.e., user) compared to a firm (i.e., 

marketing generated) did not have higher sales.  

Discussion— The results draw attention to the importance of engaging video game reviews on 

YouTube and consumers’ and critics’ online textual reviews for video games sales. This research 

contributes three streams of research: Digital word of mouth, consumer engagement behaviour on social 

media and predicting video game sales. The contribution is to indicate the predictive power of 

engagement of YouTube game reviews on game sales, to compare reviewer type (user/influencer - 

versus firm-generated) and to compare the effectiveness of video reviews to textual critic and consumer 

reviews. 

1. Introduction 

The video gaming industry is a huge and very dynamic industry and reported to have worth $159.3 Billion in 

2020 and continue in growth is expected due to the extensive effects of corona pandemic increase1. This 

industry is accepted as the most profitable industry in the entertainment sector and the impact of video games 

market was expected to increase (Marchand, 2016). Indeed, players’ total revenue reached 880 million dollars 

in 2020 in Turkey and the number of game players has been reported as 36 million (Turkey Game Market 

Report, 2020). Gamers have high purchasing power and appear to be more tech-savvy than non-gamers 

(Flores-Méndez et al., 2018). Gamers are also defined to be highly influential listeners. Indeed, majority of 

YouTube channels with the most subscribers are gaming-related. Gamers subscribe to gaming-related 

channels, watch video games’ reviews and even engage with videos by commenting, liking, subscribing or 

sharing on YouTube. Some enthusiastic gamers who can be called as gaming influencers, even create their 

own review videos and upload on their YouTube channel to be a YouTube influencer or to help other gamers 

and communicate with them. Increasing profits of video gaming industry indicate why gaming influencers 

are increasing in numbers. Video reviews of games on YouTube might be either created by a gamer (i.e., 

user-generated) or a firm such as a game developer firm, game magazines, a digital marketing firm (i.e., 

marketing-generated). So far, the effects of online textual reviews written by critics or consumers on 

performance of video games have been investigated in terms of valence and volume in marketing literature. 

However, video game reviews on YouTube might have a strong impact on game sales considering that 

gamers are tech-savvy and very likely spend more time on YouTube. Besides, there is a need for 

investigating the influence of YouTube content on performance of video game sales. This study fills-in this 

void focusing on game review videos posted on YouTube, and identifies post type, namely user- vs firm-

 
1 https://www.theverge.com/2021/1/6/22215786/video-games-covid-19-animal-crossing-among-us 

mailto:ferayadiguzel14@hotmail.com
http://www.orcid.org/0000-0002-5289-1701
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generated, extracts sentiment within a review video and compares effectiveness of them to the textual online 

reviews.      

Video games differ from other product categories as being an experience good similar to movies and books. 

The quality of an experience good are difficult to observe in advance and consumers can examine product 

quality only after consumption. Therefore, product reviews are crucial to signal quality of any experience 

products and they influence the success of experience goods (Cox & Kaimann, 2015). Recommendations from 

other users and professionals potentially have stronger impact on video games´ sales compare to movie sales 

(Zhu & Zhang, 2010). First of all, the variety of video games are higher than the variety of movies (Zhu & 

Zhang, 2010), and therefore a game player would need more quality signals to identify a good game from 

many. Time investment for a video game is higher than a movie or music song. Besides, a video game is 

typically higher-priced than a music or movie (Zhu & Zhang, 2010). Too many choice options of game titles, 

increased time and money investments increase the importance of reviews on video games sales. A game 

review could be an online textual review or a video on YouTube. A YouTuber gamer can indicate gameplay, 

comment, and rate a game in his/her YouTube video. Video reviews might be more effective compare to 

written reviews of critics or users because it is more vivid and informative. In this paper, the effects of YouTube 

review videos created by a user (i.e., gamer) and a firm will be investigated and their effect will be compared 

to textual online reviews by critics and consumers. So, the research objective is to investigate the effects of 

YouTube review videos, and online textual reviews by critics and consumers on video game sales. 

Academics give less attention to this industry compare to other well-known entertainment industries, namely 

movie or music industry (Marchand & Hennig-Thurau, 2013). Although YouTube exits for fifteen years, 

gamers use YouTube actively and gaming-related YouTube channels have the most subscribers2, previous 

research about the marketing effectiveness of YouTube platform is limited compare to Twitter and Facebook. 

As far as this author knows, this is the first work investigating the effectiveness of video reviews on YouTube 

on video game sales (see Table A1). Previous studies that investigated the influence of social media platforms 

investigated mostly movie sales and these studies can be categorized as either using only one social media 

platform or multiple platforms. Studies that investigated one platform for movies were mostly used data from 

microblogs (Rui et al., 2013 and Hennig-Thurau et al., 2015 for Twitter; Du et al., 2014 for Tencent; Liu et al., 

2016 for Sina), or from Facebook (Ding et al., 2017). Studies that examined multiple platforms for movies 

examined either two platforms, specifically Twitter and Facebook (Bogaert et al. 2021; Oh et al. 2017; Houston 

et al. 2018) or four platforms, specifically blogs, review website (Yahoo!Movies), Twitter, and YouTube (Baek 

et al. 2017). For video games, only study that investigated the predictive power of social media platforms was 

Marchand et al. (2017) and they investigated the predictive power of Twitter and product reviews on Amazon. 

Existing studies were concentrated on online textual reviews in movie industry. Besides, findings on the 

effectiveness of consumers and critics review metrics have been contradictory. Surprisingly, there is no study 

on the impact of YouTube reviews. YouTube is a better platform to review experience products considering 

being able to deliver a review with a video. Since videos are vivid and create better visual about a game 

experience, YouTube review videos are very likely to have a high impact on video game sales and as such, 

should be investigated. Besides, the wireless internet and mobile phones might lead to a fundamental shift in 

consumers´ information acquisition about new video games and therefore the relative importance of critics 

and consumers and YouTube reviews might be different. Using a novel dataset of video games, this research 

untangles the effects of consumers, critics and YouTube video reviews on video games sales.  

The topic of YouTube video reviews is a timely topic for the video gaming companies to understand the effects 

of YouTube video reviews for a success of a new game. Findings of this research can help game developers 

and video games companies to plan their marketing campaigns and spending efficiently and target the right 

channels for optimal sales performance. For instance, they can see whether a user- vs a company-generated 

video review is more effective. They can understand which format is more effective in terms of revenues: 

whether a written or video review.    

In the next section, literature review was discussed under three sections: YouTube usage as a social media 

strategy, the impacts of consumers’ and critics’ reviews, and the influence of social media channels on video 

 
2 https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/video/gaming-related-youtube-view-statistics/ 
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game sales. Section 3 covers hypotheses argumentation. Section 4 presents the method, gives information 

about the research data, and reports the results. Section 5 concludes, and discusses implications of the findings. 

2. Literature Review 

2.1 YouTube and Social Media Strategy 

Parallel to digital transformation, companies are integrating social media platforms in their advertising 

strategy. Both companies and consumers can create and share content about brands and products (Mangold 

& Faulds, 2009; Kaplan & Haenlein, 2009). One of those social platforms is YouTube which is an online video-

sharing platform. Since its establishment in February 2005 and later acquisition by Google in 2006, YouTube 

becomes a popular social media platform that consumers spend a lot of time on it. YouTube is the second 

most-visited website after Google Search. YouTube users can view, rate, share, add to playlists, report, upload, 

comment on videos and subscribe to other users at YouTube. Users who create content and have grown large 

followings on digital platforms, such as YouTube, LinkedIn and Twitter have started to attract interests of 

companies as an endorsement opportunity.  

Influencer marketing was defined as a collaboration of companies with third party endorsers to promote for 

their brands and products (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). Game developers and video game firms 

are forward thinking and they have quickly grasped the commercial potential of these new generation 

influencers who appeal to a large community. They can give incentives for influential gamers who are active 

on social media platforms, specifically YouTube to review their new games. They can digitally advertise their 

products on these YouTube channels. Tracking user comments or sentiment on YouTube review videos can 

give an idea about how to fix problems in a gameplay, or how to select right games to distribute. Engagement 

statistics of game related YouTube videos as a measure of buzz can give an idea on sales performance of a new 

game.     

2.2 The influence of online consumer and critic textual reviews  

There is an agreement on positive impact of reviews written by either professionals or consumers on sales: For 

instance, for movies (Eliashberg & Shugan, 1997; Basuroy et al., 2003; Reinstein & Snyder, 2005; Souza et 

al., 2019), for video games (Zhu & Zhang, 2010; Cox & Kaiman, 2015), and for books (Chevalier & Mazylin, 

2006). However, findings on significance of eWOM metrics, namely valence, volume and variance and the 

relative importance of critic vs user reviews have been contradictory. Valence is about whether a review 

contains overall positive, negative or neutral feelings. It can be operationalized as rating, sentiment, 

favourability or polarity. Volume is about the quantity of reviews. The number of reviews is the most common 

way to measure volume, and it can show how popular the product is. Variance of review ratings as an eWOM 

metric was less investigated and it indicates the heterogeneity in consumer opinions (Sun, 2012).   

Consumer review (valence) was found to be more important than critic reviews for movies (Chintagunta, 

2010) and for video games (Zhu & Zhang, 2006, 2010). However, later research indicated the impact of 

customer reviews are overstated and critic reviews valence is more important than customer review valence 

for movies (Basuroy et al., 2019) and for video games (Cox & Kaimann, 2015).  

Volume of reviews were discussed as the most important performance factor by researchers (Liu, 2006; Duan 

et al., 2008; Cui et al., 2012). Recently, two meta studies claimed opposite effects for volume and valence effects. 

While You et al. (2015) indicated that volume have lower impact on sales than valence, Babic et al. (2016) 

showed the opposite effect: volume has a stronger effect on sales than valence. Cox and Kaimann (2015) found 

that all critic related variables (valence, volume and consistency i.e., variance) contributed positively to sales 

of video games. This paper examines the impacts of critic and consumer reviews’ valence and volume one 

more time for video games while also taking account the effect of video reviews on YouTube.  

2.3 The influence of social media channels and video game sales   

Marchand et al. (2017) examined the impacts of Twitter and Amazon consumer reviews and Metacritic critic 

reviews on video game sales over time. The effects of Twitter and Amazon consumer reviews on new video 

game sales change over time. The valence of microblogging (Twitter) was not significant influence throughout 

the product lifetime, but the valence of consumer reviews did towards the end. The volumes of microblogs, 

consumer reviews, and advertising was shown to drive early week sales. The volume of microblogs is initially 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10824-019-09349-0#ref-CR36
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effective after the release and later impact drops. On the other hand, there is a continuous growth in the impact 

of the volume of consumer reviews. Baek et al. (2017) compared the influence of four social media channels 

on movie sales in terms of volume: Twitter, Yahoo!Movies, YouTube, and blogs. The influence of Twitter and 

Yahoo!Movies on sales was larger at the early stage and at the late stage of a movie’s opening, respectively; 

however, no differences in sales were observed for blogs and YouTube at the early and late stage of a movie’s 

opening. The impacts of consumer engagement behaviours on Twitter, Facebook and YouTube on movie sales 

was investigated by Oh et al. (2017). They defined two types of engagement behaviour in the paper: personal 

which is intrinsically motivated and interactive which is both intrinsically and extrinsically motivated. While 

consumers involve in personal engagement passively consume the content such as likes or views, consumers 

involve in interactive engagement discuss and share their opinions about movies with others and indicate 

sharing, commenting, retweeting type behaviours. Their findings indicated significant positive relationship 

between consumer engagement behaviours on YouTube, Facebook and box office gross revenues, but the same 

effect was not significant on Twitter. Oh et al. (2017) studied movie industry instead of video games industry 

and they did not cover the influence of online textual consumer and critic reviews. Houston et al. (2018) 

investigated the effect of consumer generated pre-release buzz data from Twitter (volume) and Facebook 

(volume of likes) on opening week movie sales. Pre-release buzz meaning buzz that occurs earlier to 

commercial introduction of a new product, has conceptually a multidimensional construct with three 

dimensions: Communication, search and participatory behaviour in the paper. Houston et al. (2018) obtained 

that Twitter (communication dimension of pre-release buzz) has a larger effect than Facebook (participatory 

behaviour dimension of pre-release buzz). This paper differs from their study in three aspects: Oh et al (2017) 

considered only pre-release buzz, it was for movies and it did not cover YouTube. Recently, Bogaert et al. 

(2021) investigated the predictive power of Facebook and Twitter on movie box office sales. The influence of 

Facebook on box office sales was larger than Twitter because Twitter users had less source credibility than 

Facebook users. Another recent study proved that Facebook engagement of a movie trailer had a higher 

positive effect on movie sales than YouTube engagement of a movie trailer (Adıgüzel, 2021). Besides, YouTube 

has a larger effect at earlier stage of a movie screen while Facebook is more effective at late stage of a movie 

screen. So far, the type (user- versus firm-generated), volume and sentiment of audio-visual game reviews 

posted on YouTube on video games sales were not investigated and this paper fills-in this void.   

3. Hypothesis Argumentation 

Companies have realized the potential benefits of a product review by an influencer to increase product 

awareness and to generate sales. Consumers often search for like-minded amateurs’ opinions in various ways. 

Interactive, engaging and easy to watch video reviews help gaming influencers to build their communities. 

“Influencers” can be described as are people or organizations that can sway the public opinion to change their 

decision on a purchase. They have typically very high reach on social media platforms, such as YouTube or 

Instagram. Influencers are well-connected, create an impact, have active minds, and are trendsetters (Keller & 

Berry, 2003). Consumers develop a long-lasting relationships with influencers (Lee & Watkins, 

2016; Munnukka et al., 2019) and therefore influencers have loyal followers. 

Consumers might trust reviews of YouTube video game influencers more than critic and consumer reviews 

with the following reasons. First, consumers might think that YouTube video game influencers have more 

knowledge and experience than ordinary video gamers but their tastes are more similar compare to 

professional critics. Previous research indicated that critics and ordinary consumers have different tastes and 

preferences. Experts have elite tastes and take into account a greater extent the technical or artistic aspects of 

the product (Goldenberg et al., 2006; Holbrook, 2005). For instance, independent movies take more positive 

reviews by experts, but not ordinary moviegoers. Ordinary video gamers might find more similarity with 

themselves and YouTube influencers (homophily effect) compare to professional critics and ordinary 

consumers and therefore they can find information given by them as more trustworthy and reliable. Similar 

people can inspire trust. Studies on social networking discussed attitude homophily, meaning the degree to 

which people tend to bond with similar others, as an explanatory factor of influence-based relationships 

patterns and interpersonal communications (Aral & Walker, 2012,2014). Sokolova and Kefi (2020) investigated 

Instagram and YouTube bloggers and found that attitude homophily is positively related to para-social 

interaction meaning the relationship between a spectator and a performer (Horton & Wohl, 1956). Para-social 

interaction and credibility of the influencers are positively related to purchase intention in their research. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.03042/full#B48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.03042/full#B48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.03042/full#B52
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996810000241?casa_token=-JgCdDnjLE0AAAAA:KCO_c12gookfjjwXPxKO47uuFPBTDRg9oC-Wop8VLfZaTdVs_dSTdnoHkR76z2CW7EfnmR2bzA#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996810000241?casa_token=-JgCdDnjLE0AAAAA:KCO_c12gookfjjwXPxKO47uuFPBTDRg9oC-Wop8VLfZaTdVs_dSTdnoHkR76z2CW7EfnmR2bzA#bib34
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Previous research concluded that influencers positively influence brand attitudes and purchase intentions (Jin 

& Phua, 2014; Lee & Watkins, 2016; Djafarova & Rushworth, 2017). User generated videos was shown to have 

a greater effect on attitude toward the ad and brand compare to brand-generated videos (Diwanji & Cortese, 

2020). Overall, YouTube video reviews created by a game influencer is very likely increase game sales more 

than the one by a firm due to high para-social interaction between an influencer and a consumer and high 

credibility of an influencer. Viewers trust an influencer and rely on them for an accurate information due to 

influencer´s expertise (Ladhari et al., 2020). Besides, friendly, casual and more personal video reviews by 

influencers have the ability to keep viewers engaged (Delbaere et al. 2021). Thus, the first hypothesis is the 

following:   

H1: YouTube video posted by an influencer have higher game sales than YouTube video posted by a firm 

YouTube enable engagement with the video content through watching, liking or disliking, commenting, 

sharing the video content, following and subscribing to video channels. YouTube enabled engagement can be 

positively associated with a video game performance. Previous research indicated that consumers’ offline 

behaviours are positively related with likes on Facebook (Mochon et al., 2017) and purchase decisions 

(Bhattacharyya & Bose, 2020). In a movie context, sharing a movie trailer on YouTube was proved to influence 

movie performance (Oh et al., 2017). Recent study also proved the positive relationship between pre-release 

engagement on social media channels, namely Twitter, Facebook and YouTube, and opening week movie sales 

(Castillo et al., 2021). Consumers experience a movie by watching a movie trailer in a shortened form and this 

experience influence their movie/going decision. Similarly, game reviews in a video format give opportunity 

to experience a new game before purchase and give a chance to reduce information asymmetries between 

buyers and sellers. Besides, YouTube video reviews are high-quality visual content similar to Instagram and 

succeed to engage viewers intensely (Pentina et al., 2018). High number of views and likes to a video review 

indicate the content appeals to the viewers and the content is successful to catch attention. While likes indicate 

consumers agree with the video content and interested, dislikes can still indicate attention but disagreement 

with the content. So, increased consumer engagement behaviours are indicators for increased attention, 

interest and agreement or disagreement with the content, game sales might increase positively.  

H2: There is a positive relationship between consumer engagement behaviours on YouTube and game sales.  

In a digital age, online consumers are impatient with the content presented in a text format and therefore they 

prefer to watch a video instead of reading a text when searching for product-related information3. Videos can 

carry more vivid information with visuals about a new video game more than written review texts. Vivid 

information means any piece of information which helps consumers to induce physical and experiential aspect 

of a product (Flavian et al., 2017). Pictures, audio-visual content (i.e., videos) and colourful exemplars are 

examples of vivid information. Vivid information was proved to influence directly mental imagery processing 

and product evaluations and intentions (Orus et al, 2016). Video reviews provide an opportunity to see the 

product in action. Video reviews supply more realistic and richer information about a new game and therefore 

they are more persuasive compare to textual reviews. An experimental study by Albano, Guerreiro and Rita 

(2019) also illustrated that video reviews increase purchase intentions more than text reviews. Next to the 

advantage of creating imagery about a product experience, product reviews in video format has the advantage 

of providing interaction possibility compare to textual product reviews. Daugherty et al. (2008) stated that 

online content that is both visual and auditory is more vivid compared to online textual content. The content 

of YouTube review videos is both auditory and visual.  

Gamers can like or dislike a video review, write a comment, share it with others and click to the related product 

link for further product information. There is not much chance of further interaction with textual product 

reviews. Sales of a product is very likely increase with more engagement with a video product review because 

engagement indicates interest and involvement to a product (de Oliveira Santini et el. 2020). When positive 

engagement increases with a YouTube review video, consumers’ purchase decisions might be higher than 

ordinary and expert reviews because YouTube videos provide more vivid and rich information than textual 

reviews and gamers can interact with a reviewer. 

H3: The effect of YouTube videos on game sales is higher than the effects of ordinary and critic reviews.  

 
3 https://www.retaildive.com/news/72-of-consumers-prefer-videos-to-text-marketing/524161/ 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.03042/full#B43
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.03042/full#B43
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.03042/full#B48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.03042/full#B24
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4. Method 

Data was collected from multiple sources: VGChartz.com, MobyGames, Metacritic and YouTube. VGChartz 

data has been previously used by relevant previous research (Cox, 2014; Cox & Kaimann, 2015). Sales data of 

video games between 2010 and 2019 was obtained from VGChartz. When there is missing in Total Sales, Total 

Shipped data was used, assuming the shipped games were sold. Differing from Cox and Kaimann (2015), 

global sales were used in this paper instead of only North America region. The time period was more recent 

2010-2019 because the usage and importance of social media was more significant last decades as explained 

by Chu & Kim (2011). Besides, the selected time period covers the latest generation of game consoles. Platform, 

publisher, developer, release date and duration (i.e., elapsed time since the first release) information of a new 

game were also obtained from VGChartz. After gathering all game specific data, the ones that had missing 

entries were omitted.  

The game characteristics, namely genre, interactivity, being a part of an existing franchise (i.e. sequel), 

multiplatform release were obtained from MobyGames website. ESRB ratings were missing for some of the 

games, and the missing data was retrieved from the official website of ESRB. ESRB assigns age and content 

ratings to consumer video games and it has four categories for a video game: teen (13 years and older), 

everyone 10+ (ten years and older), everyone (suitable for all ages), mature (17 years and older). There was no 

game with category “Adults Only 18+” in the sample. 

User and critic review scores were collected from Metacritic website. Metacritic is a website that houses 

aggregate review scores for various forms of media (music, movies, tv series as well as video games). This 

paper uses the averages of both metrics that Metacritic provides under two different categories (valence of 

critic and user reviews), while recording the volume of reviews in each category. Metacritic gives critic review 

scores on a 0-100 scale, while it gives the user scores on a 0-10 scale. To be able to compare them with Cox and 

Kaimann’s (2015) findings, user scores were rescaled on a scale of 0-100. 

Top fifteen games with the highest sales were selected and up to ten YouTube videos about per selected game 

was searched to extract YouTube information. The total sample size of 140 YouTube videos consisted of the 

sample and later merged with sales, game and critic information. YouTube review videos were searched by 

using the keywords “<Game Name> review” and the topmost videos with review content has been selected. 

Additionally, it is safe to assume that the average user will use the default setting for their search. Considering 

this research analyses on the top performers, it is logical to expect their audience to be wide as well, which 

implies more “average users” instead of enthusiasts. YouTube variables are total view, like and dislike counts, 

review sentiment score and the type of YouTube reviewer. The type of YouTube reviewer was categorized 

after looking to review poster´s profile information to understand whether the video was posted by an 

influencer (1) versus company (0) such as GameSpot. Sentiment analysis of video reviews was done by 

watching each video and assigning 1 point for a positive review, 0.5 point for a mixed review and 0 point for 

negative review. As most videos do not release their content in a text format to the public, using a sentiment 

analysis software was unfeasible.  

4.1 Variables 

The dependent variable is logarithm of total sales of a game given in VGChartz, similar to previous research 

(Cox et al. 2014, 2015). Since games have different release date and earliest games is very likely to have high 

sales, logarithm of sales will be divided by number of years passed since the first release and used as a 

dependent variable in analyses. Independent variables are valence and volume of critic and consumer reviews, 

volume (total views of a YouTube video), valence (percentage of likes/dislikes to total views) of a YouTube 

video, YouTube video sentiment and YouTube reviewer type. Consumer engagement behaviours were 

measured with volume and valence metrics.   

Control variables were selected from Cox & Kaimann’s papers (2014, 2015) closely, by listing other possible 

signals of quality to account for endogeneity. Interactivity was added as suggested as an important component 

by Marchand (2016). Interactivity is a dummy variable, indicating the game offers any multiplayer mode (local 

or online). It was coded 0 if the game can be played simultaneously with other players from different locations 

through the Internet; 1(both) otherwise. Multiplatform (dummy) indicates whether the game is released on 

more than one platform (coded as 1). Remasters have not been considered as multiplatform as they are 
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considered completely a new game. Genre dummies was created. There were two genres in the selected game 

sample: action and racing/driving. Action games are considered 1, as they make up by far the largest group in 

the dataset. Age restriction dummy indicates whether a game was rated as Mature (+17) by ESRB (coded as 1) 

and it was used by Cox et al. (2014, 2015), as well as Terry et al. (2011). However, it was not included in the 

final model because of high correlation with some variables.  

The following ordinary regression model was fitted: 

logSalesij = �0+�1Critic Valencei +�2Critic Volumei + �3Consumer Valencei +�4 Consumer Volumei+ 

�5YouTubeReviewerTypeij +�6YouTubeVideoVolumeij+ �7YouTubeLiketoVieweij+ 

�8YouTubeDisliketoVieweij + �9YouTubeSentimentij + �10Multiplatformi+ �11Sequeli + �12Interactivityi+ �13 

Genrei +εi 

where i indicates a video game title and j represents the YouTube video index. Standardized values will be 

used in regression due to different units of measurements.  

4.2.  Results 

The correlation matrix and descriptive were presented in Table 1. The three highest significant correlation with 

sales is valence of critic (0.46), then the ratio of likes to view count (0.43) and valence of consumer reviews 

(0.25). The correlation between volume of consumer and critic reviews is high, 0.82. Multicollinearity was 

inspected with variance inflation factors (VIF). Average VIF value was 3.26 and there were no VIF value larger 

than commonly recommended cut-off 10.  

Table 1. Descriptive and correlations between variables 

Variables Mean SD 1 2 3 4 5 6 

Sales (1) 3.1 0.12 1           

VolumeCritic (2) 111.08 3.95 -0.13 1         

ValenceCritic(3) 87.42 0.63 0.46* 0.56*  1       

VolumeConsumer(4) 4940 452 -0.12 0.82*  0.52*   1     

ValenceConsumer(5) 66.49 1.56 0.25* 0.21*   0.51* -0.05 1   

LiketoViewYouTube(6) 0.02 0.00 0.43* -0.04 0.25*  0.03 -0.02 1 

Multiplatform(7) 0.69 0.04 -0.01 0.38*  0.13 0.41*  -0.53 0.13 

Interactivity(8) 0.93 0.02 -0.24* 0.39*   0.05 0.18*   0.31*  -0.34 

Genre: Action(9) 0.86 0.03 0.05 0.23* -0.07  .29*  -0.4*  0.13 

DisliketoViewYouTube(10) 0.00 0.00 0.11 -0.07 -0.03 0.02 -0.24* -0.09 

ViewCountYouTube(11) 650825 896 0.14 0.27*   0.17 0.22*  0.01 -0.01 

Sentiment YouTube (12) 0.86 0.26 0.03  0.16 0.24*   0.06  0.25*  -0.11   

ReviewerTypeYouTub (13) 0.40 0.04 -0.11 0.02 -0.10 -0.02 -0.01  0.20* 

Sequel (14) 0.84 0.03 0.11 0.23*   0.28*  0.15 0.19* -0.14 

  7 8 9 10 11 12 13 14 

Multiplatform(7) 1              

Interactivity(8) -0.19* 1             

Genre: Action(9) 0.16 -0.11 1           

DisliketoViewYouTube(10) 0.14 -0.08 0.07 1         

ViewCountYouTube(11) 0.15 0.12 0.16 0.01 1       

Sentiment YouTube (12) -0.01 0.12 -0.06  -0.09 -0.1 1     

ReviewerTypeYouTub (13) -0.10 0.11 0.00 -0.09 0.04 0.01 1   

Sequel (14) -0.15 0.61* -0.19*   0.06  0.13  -.17*   0.04 1 

Notes. *: 0.05 significance level, SD: standard deviation 
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There is model fit (F(13,125) = 65.36, p < 0.001) and explanatory variables explained 0.87 of variance in video 

games sales which is satisfactory. While volume of critic reviews significantly positively influenced video 

games sales (b = 0.388, p < 0.001), valence of critic reviews significantly negatively influenced sales (b = -0.163, 

p < 0.05). Both valence (b = 0.494, p < 0.001) and volume (b = 0.218, p < 0.01) of consumer reviews significant 

positively influenced video games sales. Volume of YouTube videos (b = 0.082, p < 0.05) and positive 

engagement (like to view ratio) (b = 0.147, p < 0.001) significantly positively influenced sales. Interestingly, 

negative engagement (dislike to view ratio) has also a significant positive effect on video games sales (b = 0.080, 

p < 0.05). YouTube video sentiment (b = -0.018, p = 0.62) and YouTube video Type (b = -0.086, p = 0.23) were not 

significant. Additionally, being a multiplatform video game, an action genre, and being a multiplayer game 

increased video games sales. Thus, H1 was not confirmed and H2 was confirmed for total views and like/dislike 

to view ratio, but not for YouTube sentiment.  

The most important significant factors of sales were being a multiplayer game, valence of consumer reviews, 

volume of critic reviews, being a multiplatform game, volume of consumer reviews, valence of critic reviews 

(negative), YouTube Like to View Ratio, being an action genre game, volume of YouTube views, and YouTube 

Dislike to View Ratio, respectively. So, H3 was not confirmed because the impact of valence of consumer 

reviews was significantly higher than any of consumers’ YouTube engagement indicators.  

Table 2. OLS Results (DV = video game sales) 

Variables Coefficients p-value 

Volume Critic Review 0.388 0.000 

Valence Critic Review -0.163 0.024 

Volume Consumer Review 0.218 0.004 

Valence Consumer Reviews 0.494 0.000 

YouTube Like to View Ratio 0.147 0.000 

YouTube Dislike to View Ratio 0.080 0.019 

Volume YouTube Review 0.082 0.018 

Video Review Type (1: User 0: Firm) -0.086 0.228      

YouTube Overall Sentiment -0.018 0.617 

Multiplatform 0.707 0.000 

Interactivity -2.835 0.000 

Genre: Action 0.326 0.013 

Sequel -0.038 0.776   

Constant 1.933 0.000 

5. Discussions and Conclusions 

This paper investigated the effects of video game reviews posted on YouTube and textual game reviews posted 

on product or review websites on video game sales. Critic and consumer reviews at product or review websites 

were in a textual form and reviews on YouTube were in a video form. Additionally, YouTube review sentiment 

and YouTube video type (user/influencer- vs firm-generated) were considered. The impacts of consumer 

engagement to a video game review in terms of views, likes and dislikes on sales were investigated. Relative 

effects of video and textual game reviews on game sales were compared. 

The findings indicated that consumer engagement behaviours of a video review on YouTube influenced game 

sales positively. The number of YouTube video views, and likes and dislikes with a YouTube video review 

had a positive effect on video game sales, confirming the positive effects of consumer engagement behaviours 

on sales (Oh et al. 2017). Even dislikes of a YouTube game review have a positive effect on sales. So, dislikes 

also indicate buzz around a new game and they are an indicator of increased awareness of a new game. 

However, the sentiment of a YouTube review did not significantly influence sales. This nonsignificant impact 

was probably caused by measuring sentiment with only three categories, namely positive, neutral and 

negative. Overall, the number of YouTube views and likes/dislikes as a social media engagement indicator are 

important to increase sales. The results confirmed the significant effects of social media engagement on posted 

review content on sales in the video games context (Marchand et al. 2017). There was no difference in sales 

when YouTube review is posted by an influencer compared to a firm. The expectation was the effect of user-
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generated (influential) on sales will be higher than firm-generated one. Smith et al. (2012) discussed that brand-

related YouTube content differ from the one for Twitter and Facebook. Since user on YouTube focus on 

especially broadcasting the self (Smith et al. 2012) and the brand/product centrality might be low in their 

videos, their game reviews might be also less effective. Volume and valence of consumer reviews, volume of 

critic reviews increased sales and increase was higher for consumer reviews compare to critic reviews, 

confirming previous studies (Chintagunta et al. 2010; Zhu & Zhang 2010). However, the effect of YouTube 

reviews was not greater than the effect of critic or consumer textual reviews as hypothesized. Gamers who 

follow YouTube reviewers might be more expert and fanatic gamers than casual gamers. Casual gamers might 

prefer to spend less time watching a video review and might prefer textual reviews. Another interesting result 

was the negative effect of valence of critic reviews on sales which was opposite finding of Cox and Kaimann 

(2015). Thus, when critics evaluate games positively, sales decreases. Since critics and  consumers have 

different tastes and preferences, and critics take into account more on the technical or artistic aspects of the 

product (Goldenberg et al., 2006; Holbrook, 2005), this negative effect is not surprising.  

Under all these results, volume and positive assessments of a new game by consumers, volume of critic 

reviews, high number of YouTube review videos, and engaging YouTube review videos can help companies 

to increase their game sales.  

Current research contributes to three streams of research in marketing literature: Digital word of mouth, 

consumer engagement behaviour on social media and predicting video game sales. Digital word of mouth 

literature focused mostly on online consumer reviews on either retail websites such as Amazon (Chevalier & 

Mayzlin 2006) or reputation platforms such as TripAdvisor (Sridhar & Srinivasan 2012). Despite there is 

research about microblogs (Twitter) effects (Marchand et al 2017), this study differs from theirs by 

investigating YouTube review impacts. Besides, inconsistent results about relative importance of critic and 

consumer reviews in creative industries were investigated again (Cox & Kaimann 2015). This study also 

contributed to consumer engagement behaviour in social media by extending the effort in measuring 

consumer engagement behaviour in YouTube. While YouTube allows to register how many users saw the 

video posted, Facebook or Twitter does not record this. The ratio of likes/dislikes to number of views are 

probably better metric to measure consumer engagement at YouTube. Besides, the effectiveness of content 

posted by users compared to content posted by companies and no difference was observed.  

This research provided evidence to support the role of YouTube reviews as an effective communication 

channel for marketing managers of gaming companies and game developers. They should target to increase 

YouTube reviews with high consumer engagement and select reviewers with high engagement at YouTube 

for further publicity and promotions. Managers should also pay attention to right social media metrics to 

identify right reviewers. However, when they use YouTube as a video review platform, they should not forget 

the significant role of consumer reviews at other mediums as well. Reviews by consumers and critics should 

not be undervalued; because they have the highest positive effects. 

Despite the interesting findings, the findings must be interpreted in view of limitations. The time series nature 

of data was not considered in this paper. Future researchers might use longitudinal data, perhaps also in 

different contexts, to validate the current framework and to get more information about time varying effects. 

Further studies could expand the current findings using posts on other social media sites such as Facebook, 

WhatsApp, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter, blogs, social tags. Laboratory experiments can 

be used to study how consumer reviews at YouTube get processed on an individual level in future. 
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Appendix  

Table A1. Studies of digital WOM and social media platforms on sales and contribution  

    

Video 

Reviews Video Type Textual Reviews Social Media Platform     

Source; Method Context 

Video 

reviews 

included? 

User vs firm 

generated 

video? 

Critic 

reviews? 

Consumer 

reviews? YouTube? Twitter? Facebook? 

Review or 

retail 

website? 

Eliashberg& 

Shugan 1997; OLS Movies No No Yes No No No No No  

Basuroy et al. 2003; 

Time series OLS Movies No No Yes  No No No No No  

Chevalier&Mayzlin 

2006; Diff-in-diff Books No No No Yes No No No Yesa 

Duan et al. 2008; 

Simul.system 

equation Movies No No No Yes No No No Yesb 

Chintagunta et al. 

2010; GMM, IV Movies No No Yes Yes No No No Yesb 

Moon et al. 2010; 

Stepwise OLS Movies No No Yes Yes No No No Yesc  

Zhu & Zhang 2010; 

Diff-in-diff 

Video 

games No No No Yes No No No Yesd 

Rui et al., (2013); 

Dynamic panel  Movies No No No No No Yes No No  

Du et al. (2014); 

SVM Movies No No No No  No Yes(Tencent) No No  

Hennig-Thurau et 

al. (2015); OLS Movies No No Yes No No Yes Yes No  

Cox and Kaimann 

2015; GMM 

Video 

games No No Yes Yes No No No Yesf 
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Liu et al. (2016); 

OLS and SVM Movies No No No No No Yes (Sina) No No  

Oh et al. 2017; OLS Movies No No No No Yes Yes Yes No  

Ding et al. 2017; 

OLS Movies No No No No No No Yes No  

Baek et al. 2017; 

OLS  Movies Yes No No No Yes Yes  No Yesb 

Marchand et al. 

(2017); OLS 

Video 

games No No Yes Yes No Yes No Yese 

Houston et al. 

(2018); SEM Movies No No Yes No No Yes Yes No  

Basuroy et al. 2019; 

GMM, OLS, IV Movies No No Yes Yes No No No Yesf 

Bogaert et al. 2021; 

Machine learning  Movies No No No Yes No Yes Yes Yesb 

This paper; OLS  

Video 

games Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yesg 

 

Notes. OLS: Ordinary least squares, SVM: Support vector machine. SEM: Structural equation model, GMM: Generalized method of moments, IV: Instrumental 

variables estimation 
a. Amazon.com &bn.com, b. YahooMovies, c. Rotten tomatoes & YahooMovies, d. Videogames.com, e. Amazon and Metacritic f. Rotten tomatoes, g. Metacritic  
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Araştırma Makalesi  

Amaç – Mal ve hizmet satın alımlarında, mağaza atmosferinin satın alma kararı üzerindeki rolü son 

derece önemlidir. Bugünün tüketim alışkanlığında yeri oldukça önemli olan hazır giyim perakende 

mağazaları ele alındığında, müşterilerin çok sayıda çevresel uyarana maruz kaldıkları rahatlıkla ifade 

edilebilmekte, bununla birlikte alışveriş sırasında tüketicilerin çevresel uyaranlarla birlikte, duygusal ve 

bilişsel faktörlerden de fazlaca etkilendikleri söylenebilmektedir. Mehrabian ve Russel tarafından 1974 

yılında geliştirilen ve çevre psikolojisi alanında literatüre oldukça önemli katkılar sunan “S-O-R Modeli”, 

dış çevrenin davranışları etkileme potansiyelini ve insan davranışlarının çevre ile bağlantısını ortaya 

koyması bakımından pazarlama araştırmacılarına yön veren oldukça önemli bir model olarak 

değerlendirilmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı; S-O-R modeli temel alınarak, mağaza atmosferinin 

ortam, tasarım ve sosyal faktörler bağlamında, müşterilerin olumlu duygusal tepkileri üzerindeki 

etkisinin araştırılması ve bu etkinin de dürtüsel satın alma kararlarını etkileyip etkilemediğinin 

incelenmesidir. Bunun yanı sıra, çalışmada kişisel faktör olarak ele alınan hedonik motivasyonun bu 

etkileşimde üstlenmiş olduğu aracı rolün tespit edilmesi de hedeflenmiştir. 

Yöntem – Kantitatif çalışma özelliği taşıyan bu çalışmada, öncelikle araştırma konusu kapsamında ilgili 

literatür temel alınarak kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş, sonrasında ise Türkiye’de zincir mağazaları 

bulunan ve hazır giyim sektörü alanında hizmet veren bir mağazanın 418 müşterisi üzerinde bir anket 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ise, elde edilen 418 anket verisi SPSS AMOS 21 yapısal eşitlik 

modellemesi yazılımı kullanılarak yorumlanmıştır. 

Bulgular – Yapılan çalışmanın sonucunda; tüketicilerin mağaza atmosferi özelliklerine ilişkin algıları ile 

mağaza atmosferine yönelik tepkileri arasında pozitif yönlü bir etki ve mağaza atmosferinin özelliklerine 

gösterilen olumlu duygusal tepkiler ve dürtüsel satın alma davranışı arasında da benzer şekilde pozitif 

yönlü etkinin varlığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte hedonik motivasyonun, mağaza atmosferinin 

özellikleri ile tüketicilerin bu özelliklere yönelik olumlu duygusal tepkileri arasında aracı rolünün 

bulunması elde edilen bir diğer önemli bulgu olarak ifade edilebilmektedir. 

Tartışma – Mağaza atmosferinin, müşterilerin mağaza içindeki davranışları üzerinde oldukça etkili 

olduğu söylenebilmektedir. Çalışmada elde edilen bulgular; mağaza atmosferinin, müşterilerin duygusal 

ve davranışsal tepkilerini artırmaları bağlamında kritik bir role sahip olduğunu vurgulaması bakımından 

literatüre katkı sunmaktadır. Özellikle pazarlama yöneticilerinin; mağaza içinde bulunan atmosfer 

özelliklerini müşterilerin alışveriş esnasında geçirecekleri vakti artıracak biçimde düzenlemeleri ve bu 

anlamda müşterilerin duygusal tepkilerini olumlu yönde geliştirmeleri, dürtüsel satın alma kararlarında 

etkili olabilmektedir. Bugünün modern tüketim anlayışında satın alma kararlarının haz almaya yönelik 

hedonik motivasyonla verilmesi ve hedonik motivasyonun aracı rolünün bulunması da geliştirilecek 

pazarlama stratejilerinin tüketici temelli oluşturulması gerekliliğinin önemine işaret etmektedir.  
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Purpose – In purchasing goods and services, the role of the store atmosphere in the purchasing decision 

is very important. Considering retail clothing stores, which have a very important place in today's 

consumption habits, it can be easily stated that customers are exposed to many environmental stimuli, 

however, it can be said that consumers are highly affected by emotional and cognitive factors as well as 

environmental stimuli during shopping. The "S-O-R Model", which was developed by Mehrabian and 

Russel in 1974 and made significant contributions to the literature in the field of environmental 

psychology, is considered to be a very important model that guides marketing researchers in terms of 

revealing the potential of the external environment to affect behaviors and the connection of human 
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behavior with the environment. The purpose of this study is to investigate the effect of the store 

atmosphere on the positive emotional reactions of customers in the context of environment, design and 

social factors based on the S-O-R model and whether this effect affects impulsive purchasing decisions. In 

addition, it was aimed to determine the mediating role undertaken by the hedonic motivation, which is 

considered as a personal factor, in this interaction. 

Design/methodology/approach –  In this quantitative study, first, a conceptual framework on the basis of 

relevant literature within the scope of research topic was created, and then a survey was conducted over 

418 customers of a store serving in the retail clothing sector and has chain stores all around Turkey. 

Afterward, 418 survey data obtained were interpreted using SPSS AMOS 21 structural equation modeling 

software. 

Findings – As a result of the study; It was determined that there is a positive relationship between 

consumers' perceptions of the store atmosphere characteristics and their reactions towards the store 

atmosphere, and a similarly positive relationship between positive emotional reactions to the 

characteristics of the store atmosphere and impulsive purchasing behavior. Another finding is that 

hedonic motivation has a mediating role in the relationships between the characteristics of the store 

atmosphere (and the positive emotional reactions of consumers to these characteristics. 

Discussion – It can be said that the store atmosphere has a great influence on the behavior of customers 

in the store. The findings of the study contribute to the literature by emphasizing that the store atmosphere 

has a critical role in increasing the emotional and behavioral reactions of customers. Especially, by 

marketing managers, regulating the atmosphere in the store in a way that increases the time customers 

spend while shopping and in this sense, improving the emotional reactions of the customers in a positive 

way can be effective in impulsive purchasing decisions. In today's modern consumption approach, 

making purchasing decisions with hedonic motivation to take pleasure and the intermediary role of 

hedonic motivation in this relationship indicates the importance of the need to create consumer-based 

marketing strategies to be developed. 

 

1. GİRİŞ 

Mağaza atmosferinin tüketici davranışlarını etkilediği görüşü, pazarlama literatüründe yaygın olarak kabul 

edilen bir görüştür. Mağaza atmosferi, tüketicilerin alışveriş yapacakları mekânın seçimi konusunda oldukça 

etkilidir. Bununla birlikte bazı durumlarda mağaza atmosferi unsurlarının, satın alma kararlarının 

verilmesinde, ürünün kendisinden dahi etkisinin yüksek olduğu durumlar söz konusu olabilmektedir (Kotler, 

1973: 48-50; Areni ve Kim, 1994; Turley ve Milliman, 2000: 193; Melia ve Carida, 2020: 87). Pazarlama alanında 

mağaza atmosferi; belirli bir alanda bilinçli bir tasarımı oluşturmak ve böylece müşterilerin istediği etkiyi 

yaratmak için kullanılan bir terim olup, bir alışveriş ortamını tasarlama çabası olarak da bilinmektedir. Bu 

bilinçli çabanın sonucunda ise, müşteriler üzerinde duygusal bir etki yaratılması ve satın alma olasılıklarının 

artırılması amaçlanmaktadır (Ilmi vd., 2020: 360). Bugüne kadar mağaza atmosferi ile ilgili yapılan 

çalışmaların pek çoğunda; müziğin, renklerin, aydınlatmanın, kalabalığın ya da ortam kokusu gibi pek çok 

atmosferik uyaranın tüketiciler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bununla birlikte mağaza atmosferinin son 

derece önemli olduğu sektörlerden birisi olan hazır giyim sektöründe yaşanan şiddetli rekabet, satışlarını 

artırma gayesinde olan pazarlama yöneticilerine ağır yükler getirmektedir (Chen ve Hsiegh, 2011: 10057). Bu 

sebeple etkili ve keyifli bir alışveriş ortamı yaratabilmenin; rekabetçi pazarda başarılı olmak isteyen hazır 

giyim sektörü için, öncelikli bir alan haline geldiği ifade edilebilmektedir. 

Bir atmosfer yaratarak mağaza içi davranışı değiştirme yeteneği, birçok hazır giyim yöneticisi ve perakende 

kuruluşu tarafından kabul görmektedir (Michon vd., 2005: 576). Mağaza atmosferi; ürünlerin mağazadaki 

sunumu, mağazada kullanılan renkler, ışıklar, mağazadaki hava, koku, müzik, satış personellerinin 

görünümü ve iletişim biçimi, öteki müşterilerin mağazadaki alışveriş alışkanlıkları şeklinde müşterinin 

algısını etkileme potansiyeli bulunan uyarıcıların yer aldığı bir ortama karşılık gelmektedir (Arslan, 2011: 66). 

Hazır giyim mağazaları bağlamında, çeşitli mağaza ipuçları, müşteri deneyimini zenginleştirmede ve olumlu 

kılmada etkin rol oynayabilmektedir. Bu sebeple, mağaza yöneticilerinin, tüketicinin nihai olarak mağaza 

memnuniyetine giden yolculuğunda önemli mağaza uyaranlarını doğru biçimde tespit etmeleri bir gereklilik 

halini almıştır. Bu durumun yanı sıra mağaza atmosferinin, bireylerin duygularını etkilediğine ve satın alma 

kararlarının bu durumun sonucuna göre şekillendiğine yönelik görüşler de mevcuttur. Yapılan bu çalışmanın 

amacı; S-O-R modeli temel alınarak, mağaza atmosferinin ortam, tasarım ve sosyal faktörler bağlamında, 

müşterilerin olumlu duygusal tepkileri üzerindeki etkisinin araştırılması ve bu etkinin de dürtüsel satın alma 

kararlarını etkileyip etkilemediğinin incelenmesidir. Bunun yanı sıra, çalışmada kişisel faktör olarak ele alınan 
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hedonik motivasyonun bu etkileşimde üstlenmiş olduğu aracı rolün tespit edilmesi de hedeflenmiştir. 

Özellikle perakende sektöründe mağaza atmosferinin tüketiciler üzerindeki etkisinin son derece önemli 

olması sebebiyle, ilgili ilişkilerin tespit edilmesi, kendilerini rakiplerinden farklı kılmak isteyen 

perakendecilerin uygulayabilecekleri stratejilerin tespit edilmesi açısından da literatüre katkı sunmaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Mağaza Atmosferi ve Atmosfer Değişkenlerinin Boyutları 

Alışveriş yapılan mekanların çoğu, kontrollü bir atmosferle çevrelenmiştir ve bu atmosfer, temelde çevrenin 

kalitesini tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, pazarlama literatüründeki atmosfer terimi tam olarak 

alıcıda satın alma olasılığını artıran, belirli duygusal etkiler yaratmak için bir satın alma ortamı tasarlama 

çabası olarak tanımlanmıştır (Kotler, 1973: 50; Pitt ve Musa, 2009; Nusairat, 2015: 13). Hazır giyim mağazaları 

bağlamında, atmosferin önemini anlamak için atmosfer terimini doğru olarak yorumlayabilmek son derece 

önemlidir. Yıllar boyunca mağaza atmosferi üzerine çok sayıda makale yazılmıştır. Bu çalışmalar arasında 

özellikle de Kotler (1973-1974) tarafından yapılan araştırmalarda mağaza atmosferinin, pazarlamacılar için ele 

alınması gereken önemli bir alan olarak vurgulanması atmosfer kavramını, daha çok ilgi görür hale 

getirmiştir. Atmosfer, bir müşterinin belirli bir mekâna girdiğinde oluşan algılamalarını ifade etmekte olup 

mağaza atmosferi kavramı pazarlamanın önemli unsurları arasında yer almaktadır (Kotler, 2000: 527). Bir 

başka ifadeyle mağaza atmosferi, müşterilerin duygularına yönelik etkiler yaratarak alışveriş yapmalarını 

sağlama amacına yönelik uygun ortam yaratma faaliyetidir (Tek ve Demirci, 2006: 626). Mağaza atmosferi 

aynı zamanda, müşterilerden istenilen davranışsal tepkiyi teşvik etmek amacıyla perakendecinin himayesinde 

olan bir mağazanın, tüm fiziksel ve fiziksel olmayan unsurlarıdır (Eroglu, Machleit ve Davis, 2001: 178). 

Mağaza atmosferi; mağazanın müşterilerine vermek istediği mesajla ilgili olup, müşterilerin mağazada 

kalmasını etkileyen kriterler mağaza atmosferini oluşturmaktadır (Yüksekbilgili, 2016: 449, 456). Yapılan 

çalışmalarda mağaza atmosferi farklı boyutlarıyla ele alınmıştır: 

Pazarlama alanında atmosfer terimini ilk kez kullanan Kotler (1973-1974:51) tarafından yapılan 

sınıflandırmada dört temel boyut yer almaktadır. Bu boyutlar; görsel, işitsel, dokunsal ve koku alma ile ilgili 

olup, yapılan bu çalışma literatürdeki en erken tipoloji olarak bilinmektedir. Bitner (1992: 60) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada; çevresel koşullar, mekânla ilgili düzen ve fonksiyonellik ile işaretler, semboller ve 

insan eliyle yapılan sanatsal çalışmalar olmak üzere atmosferik değişkenler üç temel boyutta incelemiştir. 

Berman ve Evans (2013: 492) atmosfer boyutlarını; dış görünüm, genel iç mekân düzeni, mağazadaki düzen 

ve mağazadaki sergileme olmak üzere dört temel bileşenden oluştuğunu ileri sürmüştür. Bu bileşenler 

arasında insan bileşenine yer verilmemiştir. D’astous (2000: 152) tarafından yapılan çalışmada; üç temel boyut 

yer almakta olup bu boyutlar; rahatsız edici ortam faktörleri, rahatsız edici tasarım faktörleri ve rahatsız edici 

sosyal faktörler olarak ifade edilebilmektedir. Assafe ve Alhidari (2019: 123) ise yaptıkları çalışmada mağaza 

atmosferi boyutlarını; düzen, renklendirme ve temizlikten oluşan tasarım faktörleri, aydınlatma ve müzikten 

oluşan ortam faktörleri ve müşteri hizmetlerinden oluşan sosyal faktörler olmak üzere üçlü bir 

sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Bu sınıflandırmalar dışında; Turley ve Milliman (2000: 194) tarafından yapılan 

mağaza atmosferiyle ilgili araştırma, alana katkı sağlaması ve pek çok çalışmaya da kaynak teşkil etmesi 

bakımından oldukça önemlidir. Turley ve Milliman’a göre mağaza atmosferi; genellikle belirli tüketici 

tepkilerini uyandırmak için tasarlanmış, müşterilerin satın alma olasılıklarını artıran, perakende satış 

alanlarının özellikle duyulara hitap eden niteliklerini tanımlamaktadır. Şekil 1’de iki araştırmacı tarafından 

geliştirilen atmosfer değişkenlerine yer verilmiştir.  
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Şekil 1. Turley ve Milliman’ın (2000) Mağaza Atmosfer Değişkenleri Sınıflandırması 

Kaynak: (Turley ve Milliman, 2000: 194). 

Mağaza atmosferinde yaygın olarak kullanılan ve alana önemli katkılar sunan bir diğer sınıflandırma da Baker 

(1986: 80) tarafından ortaya koyulmuştur. Şekil 2’de gösterildiği haliyle Baker, ortam faktörleri, tasarım 

faktörleri ve sosyal faktörler olmak üzere çevresel faktörleri üç ana grupta incelemiştir.  

            

                  Şekil 2. Baker’in (1986) Mağaza Atmosfer Değişkenleri Sınıflandırması 

Kaynak: (Baker, 1986: 80). 

Geçmişten bugüne farklı araştırmacılar tarafından yapılan bu ve benzer çalışmalardan anlaşılabileceği üzere, 

mağaza atmosferi değişkenlerinin çok çeşitli boyutları ile ele alınabilmesi mümkündür. Bu noktada mağaza 

yöneticilerinin üzerinde hassasiyetle durması gereken en önemli konular arasında, mağaza atmosferi 

değişkenlerinin mümkün olduğunca müşterinin ilgisini çekebilecek ve müşterilerin olumlu duygusal 

tepkilerine katkı sağlayabilecek şekilde düzenlenmiş olması yer almaktadır. 

2.2. Mehrabian ve Russel’in Çevresel Psikoloji Modeli (S-O-R Paradigması) 

Çevresel faktörlerin, kişilerin duygularını etkilemesi ve bu durum sonucunda da davranışların etkilenmesi 

hakkında yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellikle atmosfer, fiziksel tasarım ve dekorasyon 

unsurlarının tüketiciler ve çalışanlar üzerindeki etkisi, sıklıkla araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmalar 

arasında pazarlama literatürüne adapte edilen ve tüketicinin duyguları ile mağaza atmosferi unsurlarını 

ortaya çıkarmaya dönük olarak pek çok çalışmaya yön veren temel model ise, Houston ve Rothschild (1977: 

3) tarafından oluşturulan ve birey, durum ve karar verme etkileşimini inceleyen, uyarıcı (stimulus)-

organizma(organism)-tepki(response) (S-O-R) modeli/paradigmasıdır. Bu paradigmadan etkilenen 
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Mehrabian ve Russel (1974) duyguları; memnuniyet (pleasure), harekete geçme (arousal) ve hakimiyet 

boyutlarıyla açıklamaya çalıştıkları P-A-D modelini sonrasında S-O-R paradigması çerçevesinde tekrar 

şekillendirmiştir (Bakırtaş, 2013: 47). Mehrabian ve Russel tarafından revize edilen ve “Çevresel Psikoloji 

Modeli” olarak da bilinen “S-O-R” paradigması temelinde oluşturulan yeni model, çevrenin, bireyler olarak 

davranışları etkileme mekanizmasını açıklamanın alternatif bir yolu şeklinde ifade edilebilmektedir ve 

Stimulus- Organism- Response modeli; çevrenin, bir kişinin iç değerlendirmesine neden olan ve ardından bir 

tepki oluşmasına sebep olan bir dizi işaretten oluşan uyarıcının varlığına işaret etmektedir. 

Şekil 3’te S-O-R modeli ve unsurları yer almaktadır. 

                

Şekil 3. Mehrabian ve Russel’in S-O-R Modeli 

Kaynak: (Mehrabian ve Russel,1974: 8). 

Model, bileşenler (uyaran-organizma-tepki) arasındaki mantıksal neden ve sonuç ilişkilerinden oluşan bir 

akışı takip etmektedir. Daha spesifik olarak ilgili model; çevresel faktörlerin (S); bireylerin iç durumlarını (O) 

ve dolayısıyla yaklaşma/kaçınma davranışını (R) etkilediği bir süreci açıklamaktadır. Mehrabian ve Russel 

tarafından adapte edilen S-O-R modelinde yer alan uyarıcılar; bireyi uyandıran etkilere işaret etmektedir 

(Eroglu vd. 2001: 179). Bir başka deyişle bu uyarıcılar; bireylerin iç durumları üzerinde değişen etkiye sahip 

herhangi bir faktöre karşılık gelmektedir ve model alışveriş merkezleri gibi perakende bağlamında müşteri 

davranışsal tepkilerini araştırmak için uygulandığında, alışveriş ortamının bileşenleri daha sonra uyarıcı 

olarak kabul edilebilmektedir (Chang vd., 2011: 237; Nusairat, 2015: 22). Mevcut literatüre yönelik araştırma 

sonuçlarına göre, uyarıcının somut veya soyut olma durumunun tüketicinin uyarıcıya yönelik oluşabilecek 

tepkisini farklılaştırmadığı, bu duruma ek olarak uyarıcının daha iyi niteliklere sahip olmasının genel olarak 

tüketicilerin daha olumlu bir duygusal pozisyona ulaştırılmasında ve bu durumla ilişkili olarak da daha fazla 

yaklaşma davranışı (mağazada vakit geçirme süresinin artması, daha çok satın alma eyleminin gerçekleşmesi 

vb.) sergilemelerinde önemli rol oynadığı ifade edilebilmektedir (Bakırtaş, 2013: 48).  

S-O-R modeline göre organizma, uyaranla bireyin tepkileri arasındaki ilişkiye müdahale eden duygusal ve 

bilişsel aracı durumlar ile süreçler tarafından temsil edilmektedir. Burada alışveriş yapan tüketicilerin 

etkilenme durumları ve tepkiler bir dizi boyutta kavramsallaştırılabilmektedir (Eroglu vd. 2001: 180). Modelde 

yer alan çevreye verilen duygusal tepkiler (a) memnuniyet; belli bir durumda mutluluk, neşe veya 

memnuniyet düzeyi şeklinde çevreye verilen tepkilerle ilgili sözlü ifadelerle ölçülebilen memnuniyet (b) 

harekete geçme; bir kişinin belirli bir durumda mutluluk veya aktiflik seviyesi şeklinde daha geniş bir sözlü 

yargı ile ölçülebilen harekete geçme (c) hakimiyet; bir katılımcının çevresel bir durumda baskın ve etkili 

olmaya istekli olma biçimindeki duygularının göstergesi biçiminde ölçülebilen hakimiyet şeklinde üç boyut 

ile açıklanabilmektedir (Hetharie vd., 2019: 2830).  

Modelin üçüncü adımında yer alan unsur ise; bireyin uyaranlara karşı tepkisinin sadece yaklaşma veya 

kaçınma davranışı olarak tasvir edilmiştir ve (a) bir kişinin çevreyi keşfetme eğilimi, (b) çevredeki insanlarla 

etkileşime girme isteği ve (c) çevreden memnuniyet düzeyi olmak üzere üç ana boyuta göre 

yorumlanabilmektedir (Nusairat, 2015: 23). 
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2.3. Tüketicinin Olumlu Duygusal Tepkileri Bağlamında Memnuniyet Kavramı 

Duygu, davranışı güçlü bir biçimde etkileyen ve göreceli olarak kontrol edilemeyen bir hisse karşılık gelen bir 

kavram olmakla birlikte, duygular genellikle çevresel olaylar tarafından tetiklenmektedir (Hetharie vd., 2019: 

2830). Mehrabian ve Russel’e (1974) göre, duyguların oluşturduğu duygusal durumlar herhangi bir karmaşık 

düşünme olmaksızın anlık bir tepki olarak gelişmektedir. Duygular genellikle; satın alma kararlarının 

verilmesinde önemli faktörler olarak değerlendirilmektedir ve duygusal tatmin sağlayan olumlu duygular ve 

olumsuz duygular olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Watson ve Tellengan, 1985). Rook ve Gardner’a (1993: 2) 

göre, müşterilerin olumlu ruh halleri, olumsuz ruh hallerine göre dürtüsel satın almaya daha elverişlidir, fakat 

dürtüsel satın alma davranışının her iki ruh halinde de gerçekleşmesi söz konusu olabilmektedir. Bununla 

birlikte, olumsuz duygularla karşılaştırıldığında, olumlu duygulara sahip müşteriler, daha az kısıtlanmış 

hissetmeleri, kendilerini ödüllendirme arzuları ve daha yüksek enerji seviyeleri nedeniyle daha fazla satın 

alma dürtüsü sergilemektedir. Müşteri memnuniyeti, genellikle bir mal ya da hizmetin, müşterilerin 

beklentilerini ne ölçüde karşıladığını ifade ettiğinden, başarılı şirketlerin pek çoğu, en azından müşteri 

beklentilerine eşit bir performans sunma gayretindedir (Anand vd., 2019: 58). Hanai ve Oguchi (2009) müşteri 

tatmininin ve duygusal memnuniyetin; sevinç, heyecan, rahatlama ve onaylama duygusu biçiminde 

kavramsallaştırılabileceğini öne sürmüştür.  

Mevcut literatürde pek çok çalışma, müşteri duygularını olumlu şekilde uyarma ve tüketici memnuniyetini 

artırma bağlamında mağaza atmosferinin rolüne dair önemli kanıtlar sunmaktadır. Indra (2014: 6) tarafından 

yapılan çalışmada, mağaza atmosferinin tüketici memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Chang vd., (2014: 298) yapmış oldukları çalışmada, mağaza tasarım faktörleri ile müşterilerin 

olumlu duyguları arasında pozitif yönlü bir etki tespit etmiştir. Jani ve Han (2014: 731) tarafından yapılan 

çalışmada da benzer şekilde mağaza ortam koşullarının müşterilerin olumlu duygularını tetiklediği ifade 

edilmiştir. Spangenberg vd., (2006: 1281) mağaza ortamında bulunan hoş kokunun müşterilerin alışveriş 

ortamını daha olumlu değerlendirebileceğine yönelik sonuçlar ortaya koymuştur. Yoo vd., (1998: 253) 

tarafından yapılan bir başka araştırmada hem aydınlatmanın hem de müziğin birlikte olumlu etkiyi artırdığı 

tespit edilmiştir. Baker vd.’ne (1992: 328) göre, mağaza içi atmosferin sosyal boyutu, tüketicilerin harekete 

geçmesini pozitif yönde etkilemektedir. Hui vd., (1997: 87) mağaza içi fon müziğinin mağaza içi beklemeyle 

ilgili duygusal değerlendirmeleri olumlu yönde etkilediğini ifade etmiştir. Ryu ve Jang (2008: 1151) iç dizayn, 

ambiyans ve mağaza içi düzeninin memnuniyet duygusunu etkilediğini belirtmiştir. Barros vd. (2019) 

tarafından yapılan çalışmada, mağaza atmosferi faktörlerinin, tüketicilerin olumlu duygusal tepkilerini 

etkilediği ortaya koyulmuştur. Putra vd. (2019) gerçekleştirdikleri çalışmada; mağaza atmosferi 

değişkenlerinin tüketicilerin satın alma kararı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulgusuna 

ulaşmıştır. Yulisetiarini ve Mawarni (2021) ise hizmet kalitesi, marka imajı ve mağaza atmosferinin müşteri 

memnuniyeti üzerinde doğrudan etkisi bulunduğu sonucunu elde etmiştir. 

2.4. Dürtüsel Satın Alma Davranışı  

Dürtüsel satın alma davranışı, tüketici araştırmalarında oldukça ilgi gören bir araştırma alanıdır. Herhangi bir 

plana dayanmadan, genellikle bir dürtünün aniden ortaya çıkmasının sonucunda gerçekleştirilen satın 

almalar dürtüsel satın alma olarak ifade edilebilmektedir (Odabaşı ve Barış, 2002: 377). Dürtüsel satın alma 

eğilimi, kişinin niyetsiz, ani ve de düşünmeden satın alma düzeyidir (Villi ve Kayabaşı, 2013: 147). Özellikle, 

bu fenomenin, araştırmalara konu olmasının sebebi, yalnızca içsel psikolojik uyaranlardan etkilenmemesi, 

bununla birlikte dışsal pazarla ilgili uyaranların da dürtüsel satın alma davranışı üzerinde etkisinin 

bulunmasıdır. Dürtüsel satın almanın çeşitli tetikleyicilerinin araştırılması sonucunda, üç ana düşünce ön 

plana çıkmaktadır (Iyer vd. 2020: 384):  

(a) Bazı araştırmacılar, kişisel özelliklerin tüketicileri ani satın almaya yönelttiği görüşündedir. 

Örneğin düşünmeden hareket eden kişilerin dürtüsel satın alma eğilimleri daha fazla olup, bu 

özelliği göstermeyen bireylerin alışveriş esnasında dürtüsel satın alma eğilimi gösterme 

ihtimalleri daha düşük kabul edilmektedir. (Rook ve Hoch, 1985; Verplanken ve Herabadi, 2001: 

72).  

(b) Hem güdüler hem de imkânlar, dürtüsel satın alma sürecini yönlendirebilmektedir. Öznel 

normların yanı sıra hedonik ve faydacı güdülerin de etkilerinin belirlendiği bir araştırmada 
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yalnızca dürtüselliğin satın almayı tetikleyecek kadar güçlü olmadığı tespit edilmiştir. Bunun 

yerine özdenetim başarısızlığı ile birleşen para ve zaman gibi kaynakların varlığı da dürtüsel 

satın alma davranışını harekete geçirmek için yeterlidir (Baumeister, 2002: 670; Hoch ve 

Loewenstein, 1991: 504; Vohs ve Faber, 2007: 537). 

(c) Bazı araştırmalar, pazarlamanın itici gücüne odaklanmaktadır ve dürtüsel satın almanın mağaza 

veya raf yerleşimlerinden, çekici vitrinlerden ve mağaza içi promosyonlardan etkilenebileceğine 

vurgu yapmaktadır. Bu görüş ise, dürtüsel satın alma davranışının etkilenebileceğini, dolayısıyla 

perakendecilerin bu durumu tetiklemek için tasarlanmış pazarlama araçlarına yatırım yaptığını 

savunmaktadır (Mattila ve Wirtsz, 2001: 274).  

Beatty ve Ferrel (1998: 161) tarafından yapılan araştırmada dürtüsel satın alma davranışının mağaza içerisinde 

geçirilen zaman ile paralel olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bir başka deyişle; mağaza içindeki olumlu havanın, 

müşteriyi mağaza içinde bulunmaya sevk ederek dürtüsel satın alma davranışını artırdığı ifade 

edilebilmektedir (Fettahlıoğlu, 2014: 31). Garlin ve Owen (2006) tarafından yapılan bir araştırma sonucuna 

göre, müzik ve aydınlatma gibi, mağaza ortamı değişkenlerinin ani satın alma dürtüsünü tetikleyen en önemli 

öncüller arasında yer aldığı tespit edilmiştir. Özellikle kişiye hoş gelen bir arka fon müziğinin varlığı, satın 

alma dürtüsü yaratmada olumlu bir etkiye sahiptir. Villi ve Kayabaşı (2013: 143) mağaza atmosferi dışında, 

arkadaş çevresi, duygusal durum ve promosyonların da dürtüsel satın alma kararı verilmesinde etkili olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Öz ve Mucuk (2015: 37) tarafından yapılan çalışmada, dürtüsel alışveriş kararı 

verilmesinde hedonik tüketimin etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tokgöz (2018: 1) ise, yapmış olduğu 

çalışmasında materyalist değerlerin statü tüketimi ve dürtüsel satın alma davranışı üzerinde pozitif yönde 

direkt etkisinin bulunduğu ve statü tüketiminin materyalist değerlerle dürtüsel satın alma davranışı arasında 

düzenleyici bir etkisinin bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Armağan vd. (2019) tarafından yapılan araştırmada; 

tüketicilerin dürtüsel satın alma davranışıyla, sanal mağaza atmosferi arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

ilişkinin var olduğu bulgusu elde edilmiştir. Arslan ve Acar (2019) ise gerçekleştirdikleri çalışmada; mağaza 

atmosferini oluşturan uyarıcıların, tüketiciler üzerinde farklı etkiler bırakmasının içgüdüsel satın alımları 

etkilediğini vurgulamışlardır.  

2.5. Hedonik Motivasyon 

Motivasyon, bireylerin belli bir amacı yerine getirme gayesiyle kendi arzularıyla ve istekleriyle hareket 

etmeleridir. Bir başka deyişle motivasyon, bireyleri arzu edilen yönde davranmalarına ve eyleme geçmelerine 

teşvik eden, kendilerinden ya da çevrelerinden kaynaklanabilen çeşitli güdü/güdüler olarak 

tanımlanabilmekte ve bu güdüler de ürünün somut ve işlevsel özelliklerine yönelik somut fayda sunan faydacı 

güdüler ve duygusal, fiziki zevkler, hayaller ve estetik özelliklere yönelik hedonik fayda sunan hedonik 

güdüler olmak üzere iki grupta açıklanabilmektedir (Küçükahmet, 2000: 11; Çoban ve Keskin, 2018: 95). 

Soysal’a (1999: 105) göre, tüketicileri satın almaya motive eden hedonik güdüler, tüketicilerin ürünlerden zevk 

almalarını mümkün kılacak unsurlardır ve bu unsurlar duyuların tatmini, korunma, dinlenme, hoşça vakit 

geçirme, başarılı olma, beğenilme, prestij, diğerlerini mutlu etme ve yeni bilgiler edinmeyi içermektedir. Genel 

görüş, potansiyel müşterilerin nihai olarak satın almayı istedikleri ürünler konusunda arama yapmalarını ve 

satın alma eylemini gerçekleştirmeleri yönünde motive edilebilecekleri yönündedir (Önen, 2019: 1867). 

Ayrıca, plansız satın alma davranışını etkileyen en belirgin tüketici özellikleri arasında hedonik motivasyon 

gelmektedir. Hedonik motivasyonla hareket eden tüketiciler, alışverişlerini gerçekleştirirken, alışverişin 

eğlenceli ve aynı zamanda keyif verici yanlarıyla daha ilgilidir (Öz ve Mucuk, 2015: 43). Hedonik motivasyon, 

deneyim, prestij, zevk, sosyal statü, duyumlar ve sosyal imajlar gibi duygusal yönlerle daha çok ilgilenen 

tüketici satın alma davranışıdır (Mufarrofah ve Yuniati, 2016). Hedonik motivasyon tüketimi, genellikle 

ürünlerin kullanımında çoklu duygusal yaklaşımlar, mutluluk, uyanış, fantezi ve zevk gibi duygusal yaklaşım 

biçimindeki uyarılmayı ifade etmektedir (Ahmed, 2015: 76). Arnold ve Reynolds (2003: 80) yapmış olduğu 

çalışmada, alışverişin hedonik motivasyonunu incelemiş ve hedonik motivasyonun altı boyutu olduğu 

sonucuna varmıştır: 

(a) AS (Adventure Shopping); macera alışverişi, teşvik, macera ve başka bir dünyada olma hissi için 

yapılan alışveriş anlamını taşımaktadır. 
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(b) SS (Social Shopping); sosyal alışveriş, arkadaşlarla ve aile ile alışveriş yapmanın, alışveriş yaparken 

sosyalleşmenin ve başka kişilerle kaynaşmanın keyfini ifade etmektedir. 

(c) GS (Gratification Shopping); memnuniyet alışverişi, stresten kurtulmak için alışveriş yapmak, 

olumsuz bir ruh halini hafifletmek için kişinin kendisine özel bir ödül şeklinde düşündüğü alışverişe 

karşılık gelmektedir. 

(d) IS (Idea Shopping); fikir alışverişi, trendlere ve yeni modalara uyum sağlamak ve yeni ürünleri 

görmek için yapılan alışveriştir. 

(e) RS (Role Shopping); rol alışverişi, alışveriş yapan kişilerin, başka kişiler için alışveriş yapmaktan elde 

ettikleri keyfi, bu aktivitenin alışveriş yapanların duyguları ve ruh halleri üzerindeki etkisi ve alışveriş 

yapanların başka kişiler için en iyi hediye alternatifini bulurken hissettikleri heyecan ve içten sevinci 

ifade etmektedir. 

(f) VS (Value Shopping); değer alışverişi, indirimli ürünler için alışveriş yapmak, indirim aramak ve 

pazarlık yapma anlamına gelmektedir.  

Tüketiciler, yeni hazları hızlı bir biçimde benimseyebilmekte ve bu hazları çabucak, o anda hak etmeye yönelik 

bir motivasyonla eyleme geçerek hedonik bir tüketim tarzı yaklaşımına yönelebilmektedir (Coşkun ve 

Marangoz, 2019: 518). Genel olarak hedonik tüketim davranışının, tüketicinin alışverişte eğlence ve zevk 

beklentisinin önceliğini ifade ettiği ve tüketim faaliyetlerinde önemli kabul edildiği ifade edilebilmektedir 

(Ünal ve Ceylan, 2008: 266). Mamuaya (2018) yapmış olduğu çalışmasında; hedonik alışveriş 

motivasyonunun, tüketicilerin dürtüsel satın alma davranışları üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu 

bulgusunu elde etmiştir. Wang vd. (2021) tarafından yapılan çalışmada, hedonik motivasyonların kompulsif 

çevrim içi satın alma davranışına katkıda bulunduğu ortaya koyulmuştur. Porral ve Mangin (2021) 

gerçekleştirmiş oldukları araştırmada ise, müşterilerin hedonik alışverişte mağaza atmosferini farklı 

algıladıkları ve özellikle müşteri memnuniyetinin hedonik alışveriş bağlamında iç ortam ve ürün düzeni 

tarafından yönlendirildiğini ortaya koymuştur. 

3. YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı; hazır giyim perakende sektörü alanında mağaza atmosferinin, müşterilerin duygusal 

tepkileri bağlamında memnuniyet düzeyi üzerindeki etkisi ve bu etkinin de dürtüsel satın alma davranışı 

üzerindeki etkilerinin ölçülmesidir. Bu amaç doğrultusunda, S-O-R modeli ve dürtüsel satın alma literatürü 

kapsamında yapılan çalışma ile, hazır giyim mağaza atmosferinin temel özelliğinin tüketicilerin olumlu 

duygusal tepkileri ve olumlu duygusal tepkilerin de dürtüsel satın alma davranışı üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Bununla birlikte hedonik motivasyonun mağaza atmosferi özellikleri ile tüketicilerin olumlu 

duygusal tepkileri arasındaki etkileşimi nasıl ve ne yönde etkilediği de incelenmeye çalışılmıştır. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Çalışmanın kavramsal modeli temelde, S-O-R çevresel paradigması modeline dayanmaktadır. Bu bağlamda 

geliştirilen model ve hipotezler şu şekildedir: 
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Şekil 4. Araştırmanın Kavramsal Modeli 

Modelin oluşturulmasında, Mehrabian ve Russel (1974), Chang vd., (2011) ile Hetharie vd., (2019) tarafından 

yapılan çalışmalardan faydalanılmıştır. Bu anlamda; (a) stimulus/çevresel uyarıcı, mağaza atmosferine (b) 

organism/organizma, tüketicilerin olumlu duygusal tepkilerine ve (c) response/yaklaşma ya da kaçınma, 

dürtüsel satın alma davranışına karşılık gelmektedir. Bununla birlikte kişisel faktörlerden hedonik 

motivasyonun atmosfer özellikleri ve tüketicilerin olumlu duygusal tepkileri arasındaki aracı rolüne de 

modelde yer verilmiştir. Bu doğrultuda geliştirilen hipotezler şu şekilde ifade edilebilmektedir: 

H1: Tüketicilerin mağaza atmosferinin özelliklerine ilişkin algıları, mağaza atmosferine yönelik olumlu 

duygusal tepkileri pozitif yönde etkiler. 

H2: Mağaza atmosferinin özelliklerine gösterilen olumlu duygusal tepkiler, dürtüsel satın alma davranışlarını 

pozitif yönde etkiler. 

H3: Hedonik motivasyonun, mağaza atmosferinin özellikleri ile tüketicilerin bu özelliklere yönelik olumlu 

duygusal tepkileri arasında aracı rolü bulunmaktadır.  

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmada, nicel araştırma yöntemi tercih edilmiş, bu nedenle veri toplama sürecinde anket tekniğinden 

faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Konya il merkezinde faaliyet gösteren hazır giyim mağazalarının 

müşterileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Konya il merkezinde faaliyet gösteren ve Türkiye 

genelinde zincir mağazaları bulunan bir hazır giyim mağazasının Konya’da yaşayan 418 gönüllü müşterisi 

oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılacak veri setini elde etmek üzere 2021 yılı Ocak Ayı içerisinde bir anket 

uygulaması yapılmıştır. Anketler ilgili mağazalardan çıkan müşterilerden, rastsal olarak seçilen ve ankete 

cevap vermek isteyenler ile yüz yüze görüşme yapılarak uygulanmıştır. Bunun yanı sıra çalışmanın yapıldığı 

dönemin pandemi dönemi olması sebebiyle, ilgili mağazadan alışveriş yaptığını sözlü olarak ifade eden bazı 

katılımcılara da anketler online ortamda ulaştırılmış ve anketlerin cevaplanması sağlanmıştır. Ana kütlenin 

tamamına zaman ve bütçe kısıtından dolayı ulaşma zorluğu sebebiyle, ana kütleyi temsil kabiliyetine sahip 

bir örneklem üzerinde çalışma yürütülmüştür. Evren büyüklüğü (N) 1.000.000’un üzerindeyse %95 güven 

aralığında gerekli örnek büyüklüğünün (S) 384 olması yeterli sayılmaktadır (Sekeran, 2003: 194). Araştırma 

kapsamında anketlerin eksik ya da hatalı bir biçimde doldurulma olasılığı da dikkate alınmış ve ilgili hazır 

giyim mağazasından alışveriş yaptığını ifade eden 418 katılımcıya anket uygulanmıştır. 

3.3. Verilerin Toplama Aracı 

Yapılan saha çalışması için hazırlanan anket formu beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; katılımcıların 

demografik özelliklerinin tespitine yönelik 6 soru, diğer bölümlerde ise sırasıyla; mağaza atmosferinin 

tespitine yönelik 18 soru (bu ölçek ortam, tasarım ve sosyal faktörlere ilişkin soru ifadeleri bağlamında 

değerlendirilmektedir), tüketicilerin olumlu tepkilerinin tespitine yönelik 9 soru, dürtüsel satın alma 

davranışının tespitine yönelik 3 soru ve hedonik tüketimle ilgili değerlendirmelerinin belirlenmesine yönelik 

4 soru yer almaktadır. Ölçekte yer alan soruların oluşturulmasında konu ile ilgili yapılan literatür çalışmasının 

ardından mağaza atmosferine yönelik sorularda; Baker, Grewal ve Parasuraman (1994) ile Nusairat (2015), 
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dürtüsel satın almaya yönelik sorularda; Beatty ve Ferrell (1998), tüketicilerin olumlu duygusal tepkilerine 

yönelik sorularda; Chang vd., (2011) ile hedonik motivasyona yönelik sorularda; Babin, Darden ve Griffin 

(1994) tarafından yapılan araştırmalardaki ölçeklerden faydalanılmıştır. Ankette 5’li Likert Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçekte yer alan numaralandırmalarda; “1 -Hiç Katılmıyorum” ve “5-Tamamen Katılıyorum” 

ifadelerine karşılık gelmektedir.  

3.4. Verilerin Analizi 

Oluşturulan hipotezleri test etmek için yapısal eşitlik modellemesinden faydalanılmıştır. Yapısal eşitlik 

modellemesi ya da İngilizce adıyla Structural Equation Modeling (SEM); belirli bir teoriye dayalı olarak 

gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen değişkenlerin nedensel ve ilişkisel bir model dahilinde tanımlanması 

esasına dayalı, ölçüm hatalarının dikkate alınarak gizil yapılar arası hipotezlerin test edilmesini sağlayan bir 

analiz tekniği olarak ifade edilmektedir (Bagozzi ve Yi, 2012; Byrne, 2001; Meydan ve Şeşen, 2015: 5). Çalışma 

sonucu elde edilen veriler, SPSS AMOS 21 yapısal eşitlik modellemesi yazılımı kullanılarak yorumlanmıştır.  

4. BULGULAR 

Araştırmaya katılan kişilere ait demografik özelliklerin incelenebilmesi için frekans analizi yapılmış, analiz 

sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet N % Toplam 

Kadın 252 60,3 
418 

Erkek 166 39,7 

Yaş N % Toplam 

18-25 133 31,8 

418 

26-35 59 14,1 

36-45 130 31,1 

46-55 56 13,4 

56 ve üzeri 40 9,6 

Eğitim Durumu N % Toplam 

İlkokul/Ortaokul 6 1,4 

418 
Lise 30 7,2 

Lisans 274 65,6 

Lisansüstü 108 25,8 

Medeni Durum N % Toplam 

Bekâr 177 42,3 
418 

Evli 241 57,7 

Aylık Gelir Düzeyi N % Toplam 

1000-2000 125 29,9 

418 

2001-3000 33 7,9 

3001-4000 28 6,7 

4001-5000 72 17,2 

5001 ve üzeri 160 38,3 

Mağazayı Ziyaret Etme Sıklığı N % Toplam 

Nadiren 86 20,6 

418 
Bazen 192 45,9 

Sık 126 30,1 

Çok Sık 14 3,3 
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Araştırmaya katılım gösteren kişilerin demografik özellikleri incelendiğinde örneklem sayısının %60,3’ünü 

erkek, %39,7’sini kadın katılımcıların oluşturduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %31,8'i’18-25 yaş, %14,1’i 

26-35 yaş, %31,1’i 36-45 yaş, %13,4’ü 46-55 yaş ve %9,6’sı 56 üzeri yaş aralığındadır. Eğitim durumları 

incelendiğinde %1,4’ünün ilkokul ve ortaokul mezunu, %7,2’sinin lise mezunu, %65,6’sının lisans mezunu ve 

%25,8’inin lisansüstü düzeyinde olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların medeni hallerinin tespitine yönelik 

yöneltilen soruya verilen cevaplara göre %42,3’ü bekâr iken %57,7’sinin evli olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların gelir düzeylerine ilişkin yapılan incelemede 1000-2000 TL arası gelire sahip kişilerin %29,9, 

2001-3000 TL arası gelire sahip kişilerin %7,9, 3001-4000 TL arası gelire sahip kişilerin %6,7, 4001-5000 TL arası 

gelire sahip kişilerin %17,2 ve 5001 TL ve üzeri gelire sahip bireylerin %38,3 oranında olduğu saptanmıştır. 

Katılımcıların mağazayı ziyaret etme sıklıklarına ilişkin soruya verilen cevaplara göre %20,6’sı nadiren, 

%45,9’u bazen, %30,1’i sık ve %3,3’ü çok sık ziyaret ettiğini ifade etmiştir. 

Çalışmada yararlanılan “Mağaza Atmosferi Özellikleri”, “Olumlu Duygusal Tepkiler”, “Dürtüsel Satın Alma 

Davranışı” ve “Hedonik Motivasyon” ölçeklerinin güvenilir olup olmadığının ölçülmesi amacıyla Cronbach 

Alfa Katsayısından yararlanılmıştır. Ölçeklere ilişkin analizler sonucunda tespit edilen Cronbach Alfa 

Katsayıları Tablo 2‘de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Düzeyi 

Ölçek Madde Sayısı Cronbach Alfa Katsayısı 

Atmosfer Özellikleri 18 0,946 

Olumlu Duygusal Tepkiler 9 0,960 

Dürtüsel Satın Alma Davranışı 3 0,833 

Hedonik Motivasyon 4 0,942 

İslamoğlu ve Alnıaçık (2016: 156) güvenilirlik katsayısı %80‘i geçtiğinde ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir 

olduğunu ifade etmektedir. Bu bilgiler ışığında Tablo 2’ye göre; mağaza atmosferi özellikleri ölçeğinin 

güvenilirlik katsayısı 0,946 olarak tespit edilmiştir. Olumlu duygusal tepkiler ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 

0,960, dürtüsel satın alma davranışı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,833 ve hedonik motivasyon ölçeğinin 

güvenilirlik katsayısı 0,942 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde tüm ölçeklere ilişkin 

güvenilirlik katsayılarının 0,80 üzerinde olduğu ve dolayısıyla çalışmada kullanılan ölçeklerin ve ölçek 

boyutlarının tamamının yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu ifade edilebilmektedir. 

Bu araştırmaya dair oluşturulan model ile S-O-R çevresel paradigmasının üç boyutu ile hedonik motivasyon 

kavramları arasındaki etkiler incelemiştir. Modelde mağaza atmosferi boyutu egzojen yani bağımsız özellik 

gösteren değişken iken, tüketicilerin olumlu duygusal tepkileri, tüketicilerin dürtüsel satın alma davranışı ve 

hedonik motivasyon bağımlı özellik gösteren değişkenlerdir. Araştırma için toplanan veriler beşli likert 

ölçeğine bağlı kalmak koşuluyla katılımcılara yönlendirilen ifadeler ile sağlanmıştır. 

Katılımcılara uygulanan anket sonuçları ile; mağaza atmosferi kavramı, tüketicilerin olumlu duygusal 

tepkileri, tüketicilerin dürtüsel satın alma davranışı ve hedonik motivasyon kavramları arasındaki etki test 

edilmiştir. Bunun için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmış ve analizler için ise AMOS 21 programından 

faydalanılmıştır.  

Tablo 3. Mağaza Atmosferi, Tüketicilerin Olumlu Duygusal Tepkileri, Dürtüsel Satın Alma Davranışı ve 

Hedonik Motivasyon Yapısal Eşitlik Modeli Standart Değerleri ve Modelin Uyum İyiliği Değerleri 

 

Uyum Değerleri İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Modelin Değerleri 

( X2 /df ) 0 < X2 /df≤ 2 2 < X2 /df≤ 3 2,885 

RMSEA 0 < RMSEA≤ 0,05 0 < RMSEA≤ 2 0,067 

GFI 0,95 ≤ GFI ≤ 1 0,90 ≤ GFI < 0,95 0,812 

CFI 0,95- ≤ CFI ≤ 1 0,90 ≤ CFI < 0,95 0,921 

Kaynak: (Karagöz, 2006). 
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Anketlerden toplanan verilerin analizinde AMOS 21 programı kullanılarak Yapısal Eşitlik Modellemesi 

geliştirilmiştir. Yapısal Eşitlik Modellemesi birden fazla değişken arası etkilerin analiz edilmesini sağlayan ve 

bunları yaparken ölçüm hatalarını değerlendirebilen bir analiz metodudur. Yapısal eşitlik modellemesi için 

değerlendirme ölçütleri uyum indeksleridir (goodness-of-fit). Bu değerler modelin geçerliği hakkında bilgi 

vermektedir. Bunlardan en çok kullanılanları χ²/sd, GFI, CFI ve RMSEA’dır.  

χ²/sd değeri  Ki-kare (χ²) değerinin serbestlik derecesine bölünmesi ile elde edilmektedir. Bu değerin 5’in 

altında olması kabul edilebilir olarak değerlendirilirken, 3’ün altında olması ise iyi olarak 

değerlendirilmektedir (Şimşek, 2007). Modelin ki-kare değeri 1474,039 serbestlik derecesi ise 511’dir. χ2 /sd 

veri ile model arasındaki uyumun iyiliğini ifade etmektedir. Bu değerin ise 2,885 olduğu tespit edilmiştir.  GFI 

ve CFI değerlerinin 1 ile 0,95 değerleri arasında olması iyi olarak değerlendirilirken, 0,95 ile 0,90 arasında 

olması kabul edilebilir olarak değerlendirilmektedir. RMSEA değerinin ise 0,05 ile 0 arasında olması iyi olarak 

değerlendirilirken, 0 ile 2 arasında olması kabul edilebilir olarak değerlendirilmektedir. Buna göre önerilen 

modelin diğer uyum indeksleri de incelendiğinde GFI (Uyum iyiliği indexi) değeri 0.81, CFI (Karşılaştırmalı 

uyum indexi) değeri 0.92 ve RMSEA (Kök ortalama kare yaklaşımı hatası) değeri ise 0,067 olarak tespit 

edilmiştir.  

 
 

Şekil 5. Yapısal Eşitlik Modeli 

Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modellemesi sonucu elde edilen regresyon katsayıları Tablo 4’te sunulmuştur.  
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Tablo 4.  Yapısal Eşitlik Modellemesi Regresyon Katsayıları 

 

Hipotez Standardize 

 

Standart 

Hata 

Kritik 

Oran 

P Sonuç R2 

H1: Tüketicilerin mağaza atmosferinin 

özelliklerine ilişkin algıları, mağaza 

atmosferine yönelik olumlu duygusal 

tepkileri pozitif yönde etkiler. 

0,708 0,056 12,577 *** KABUL 0,63 

H2: Mağaza atmosferinin özelliklerine 

gösterilen olumlu duygusal tepkiler, 

dürtüsel satın alma davranışlarını pozitif 

yönde etkiler. 

0,720 0,062 11,612 *** KABUL 0,42 

Yapısal eşitlik modellemesi regresyon katsayıları tablosundaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere H1: 

“Tüketicilerin mağaza atmosferinin özelliklerine ilişkin algıları, mağaza atmosferine yönelik olumlu duygusal 

tepkileri pozitif yönde etkiler.” hipotezi ile H2: “Mağaza atmosferinin özelliklerine gösterilen olumlu 

duygusal tepkiler, dürtüsel satın alma davranışlarını pozitif yönde etkiler.” hipotezi kabul edilmiştir.  Daha 

sonra, araştırma modelinde yer alan hedonik motivasyon değişkeninin aracılık etkisini test edebilmek 

amacıyla Şekil 6’da gösterilen ayrı bir model kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Hedonik Motivasyon Kavramının Aracılık Etkisi 

Not: Standardize edilmemiş beta katsayıları raporlanmıştır.  

Tablo 5.  Hedonik Motivasyonun Aracılık Etkisi Modellemesi Doğrudan ve Dolaylı Etkiler 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

Değişken 

Doğrudan 

Etki 

Dolaylı Etki VAF Değeri Aracı 

Etki 

Mağaza 

Atmosferi 

Olumlu 

Duygusal 

Tepkiler 

0,70 

(p<0,05) 

0,28*0,21=0,58 

(p<0,05) 

0,58/(0,58+070)=0,45 Kısmi 

Etki 

Hedonik 

Motivasyon 

0,21 

(p<0,05) 

- - - 

Buna göre, öncelikle YEM modeli ile mağaza atmosferi ile tüketicilerin olumlu duygusal tepkileri arasındaki 

etki incelenmiş (β=0,70; p<0,05) ve aralarındaki etkinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Aracı değişken olan 

değişkenin (hedonik motivasyon) mağaza atmosferi ile tüketicilerin olumlu duygusal tepkileri değişkeni 

Mağaza 

Atmosferi 

Olumlu 

Duygusal 

Tepkiler 

Hedonik 

Motivasyon 

Dürtüsel 

Satın Alma 

Davranışı 

β =0,28; p<0,05 

β =0,70; p<0,05 

Doğru Etki: β=0,70; p<0,05 

Dolaylı Etki: β=0,058; %95; CI (0,030-0,093) 

β =0,21; p<0,05 

β =0,68; p<0,05 
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arasındaki yol katsayısının hâlâ anlamlı olduğu tespit edilmiştir (β=0,058; p<0,05).  YEM modeli uyum iyiliği 

değerleri eşik değerlerinin üzerinde olduğu için modelin veri ile uyumunun kabul edilebilir olduğu 

söylenebilmektedir (X2/sd[1474/511]=2,885; p<0,05; RMSA=0,067; CFI=0,921; GFI=0,816). Bootstrap %95 güven 

aralığında 0 (sıfır) değerini kapsamadığından test edilen aracılık modeli istatiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuç 

dikkate alındığında hedonik motivasyon değişkeninin mağaza atmosferi ile tüketicilerin olumlu duygusal 

tepkileri değişkenleri üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (β=0,057; %95; BCA CI 

[0,030-0,093]). Buna göre aracı değişken modele dahil edilerek kurulan hipotez H3: “Hedonik motivasyonun, 

mağaza atmosferinin özellikleri ile tüketicilerin bu özelliklere yönelik olumlu duygusal tepkileri arasında 

aracı rolü bulunmaktadır, şeklindeki aracılık etkisi hipotezi desteklenmiştir. Dolayısıyla yapılan 

Bootstrapping işlemi sonucunda, mağaza atmosferi değişkeni ile tüketicilerin olumlu duygusal tepkileri 

değişkeni üzerinde hedonik motivasyon değişkenin aracı rolünün anlamlı olduğu belirlenmiştir. Aracılık 

etkisinin ölçülmesinde ise VAF (Variance Account For) değeri kullanılmıştır. VAF değerinin 0,80’nin üzerinde 

olması tam aracı etki olduğunu, 0,20-0,80 arasında olması kısmi aracı etki olduğunu ve 0,20’den küçük olması 

ise aracılık etkisinin olmadığını göstermektedir (Hair vd.,2014). Modelimizin VAF değeri Tablo 5’te 

gösterilmiştir. Ayrıca dolaylı etkinin gerçek olup olmadığını test eden Sobel Testi p<0,05 değeri anlamlı 

çıkmıştır. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Satın alma kararında mağaza atmosferi müşterilerin mağaza içindeki davranışları üzerinde oldukça etkilidir. 

Bununla birlikte; müşteri davranışlarını etkileyen bu kritik rol, pazarlamacılar tarafından kabul görse ve pek 

çok araştırmaya konu olsa da davranışları etkilemeye sebep olan asıl faktörlerin belirlenmesi ve etki düzeyleri 

halen ilgi çekici bir araştırma alanıdır. Özellikle belirli davranışları değiştirme ve şekillendirebilme yeteneğine 

sahip atmosferik uyaranlar, müşteriler üzerinde beklenmedik etkiler yaratmak, müşteri memnuniyetini 

artırmak ve kâr rakamlarında iyileştirmeler sağlamak için pazarlama yöneticilerine önemli ipuçları 

sunmaktadır. Mağaza atmosferinin müşterilerin ruh hallerini olumlu yönde teşvik etmesi, bulunduğu 

ortamda müşterilerin kendilerini rahat hissetmeleri ve mağazada daha çok vakit geçirme istekleri, dürtüsel 

satın alma kararları verilmesinde önemli bir teşvik edici konumundadır. Ayrıca, bugünün modern tüketim 

anlayışının bir yansıması olarak ifade edilebilen ve en basit haliyle, tüketim faaliyetlerinde günümüz 

müşterisinin mal ya da hizmet alırken sadece fiziksel tatmin hissi ile hareket etmediği, bunun ötesinde 

psikolojik olarak da haz alma güdüsü ile satın alma kararlarını vermesi esasına dayanan hedonik motivasyon 

da müşterilerin alışveriş yaparken satın alma kararlarında önemli bir davranış biçimi olarak 

değerlendirilmektedir.  

Yapılan bu çalışma; Mehrabian ve Russel’in (1974) S-O-R modeli temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu model 

doğrultusunda mağaza ortamının müşterilerin olumlu duygusal tepkilerini etkileyen bir uyarıcı görevi 

gördüğü ve bu durumun da tüketicilerin dürtüsel satın alma davranışlarını etkilediği varsayımı altında 

araştırmanın kavramsal modeli oluşturulmuştur. Modelin detaylı olarak açıklandığı çalışma kapsamında 

uyarıcı faktörlerin değerlendirilmesinde Baker’ın (1986) alışveriş tipolojisi benimsenmiş ve mağaza 

atmosferini oluşturan faktörler; ortam, tasarım ve sosyal faktörler biçiminde üçlü bir gruplandırmaya tabi 

tutulmuştur.  Bu tipolojinin rehberliğinde müşteri alışveriş deneyimini ve davranışını etkileme bağlamında, 

mağaza atmosferini meydana getiren faktörlerle ilgili literatür çalışmasına yer verilmiştir. Ayrıca günümüz 

modern tüketiminin bir yansıması olarak değerlendirilebilen hedonik tüketimin buradaki aracı rolü 

belirlenmeye çalışılmış ve bu aracı rol değişkeni, araştırmanın kavramsal modeline dahil edilmiştir. Bu 

kapsamda Türkiye genelinde zincir mağazaları bulunan hazır giyim sektöründe hizmet veren bir mağazanın 

müşterileri ile anket uygulaması gerçekleştirilmiş, elde edilen 418 anket verisi istatistiki yöntemlerle analiz 

edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda; tüketicilerin mağaza atmosferinin, özelliklerine ilişkin algıları ile, 

mağaza atmosferine yönelik tepkileri arasında ve mağaza atmosferinin özelliklerine gösterilen olumlu 

duygusal tepkiler ve dürtüsel satın alma davranışı arasında pozitif yönlü etkinin varlığı, bununla birlikte 

hedonik motivasyonun ise, mağaza atmosferinin özellikleri ile tüketicilerin bu özelliklere yönelik olumlu 

duygusal tepkileri arasında aracı rolünün bulunduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda çalışmada test edilen 

modelin; perakende sektörü alanındaki mağaza yöneticilerine, arzu edilen müşteri deneyimini ve 

memnuniyetini yaratacak mağaza atmosferini stratejik biçimde tasarlayabilmeleri hususunda katkı sunacağı 

ifade edilebilmektedir. 
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Çalışmada elde edilen bulgular; mağaza atmosferinin, müşterilerin duygusal ve davranışsal tepkilerini 

etkileme noktasında kritik bir role sahip olduğunu vurgulaması bakımından literatüre katkı sunmaktadır. 

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bu önemli bulgu, daha önce konuyla ilgili yapılan çalışmaları destekler 

nitelikte gerçekleşmiştir (Turley ve Millian, 2000; Kusumowidagdo vd., 2012; Mattila ve Wirtz, 2008; Michon 

vd., 2005; Bozpolat, 2017; Hetharie vd., 2019; Chang vd. 2011). Çalışmada elde edilen ilk bulgu; tüketicilerin 

mağaza atmosferinin özelliklerine ilişkin algıları ile, mağaza atmosferine yönelik olumlu duygusal tepkileri 

arasında pozitif yönlü bir etki olduğu şeklindedir. Herhangi bir mağazada atmosferin, çok çeşitli uyaranlar 

içerdiği söylenebilmektedir. Tüketicilerin bu uyaranları içeren perakende ortamını olumlu olarak 

algıladıklarında, daha olumlu duygusal tepkiler verme eğiliminde oldukları gösterilmiştir. Bu kapsamda, 

mağazada çalınan ve kulağa hoş gelen bir fon müziğinin, kullanılan renklerin uyumunun, ortam ısısının ve 

hava kalitesinin uygun olmasının, ürünlerin düzenli görünümünün ya da mağaza çalışanlarının kişisel ilgi ve 

samimiyet göstermesinin, müşterilerin alışveriş ortamı değerlendirmesinde oldukça önemli bir yere sahip 

olduğu ifade edilebilmektedir.  

Bununla birlikte, çalışma sonucu elde edilen diğer bulgular arasında yer alan; olumlu duygusal tepkilerin 

müşterilerin dürtüsel satın alma kararlarında pozitif etkiye sahip olması değerlendirildiğinde; perakende 

ortamına daha olumlu duygusal tepkiler gösteren tüketicilerin, dürtüsel satın alma olasılıklarının da daha 

yüksek olduğu ortaya koyulmuştur. Başka ifade ile; tüketiciler, ilgili perakende ortamlarında, heyecanlı, 

hevesli, ilgili, memnun vb. duygu ve düşüncelere sahip olduklarında dürtüsel olarak satın alma ihtimalleri de 

daha yüksektir.  

Hedonik motivasyonun; mağaza atmosferi ve tüketicilerin bu kapsamda geliştirdikleri olumlu duygusal 

tepkiler arasındaki aracılık rolünün varlığı ise, perakende atmosferi ile tüketicilerin bu atmosfere yönelik 

olumlu duygusal tepkileri arasındaki etki üzerinde hedonik motivasyonun aracılık rolünün bulunduğunu 

ortaya koymaktadır. Hedonik motivasyonun üstlenmiş olduğu moderatörlük rolü, mağazanın sahip olduğu 

atmosfer özelliklerinin iyileştirilmesi sayesinde, tüketicilerin boş zamanlarını bu mağazalarda alışveriş 

yaparak geçirmeleri ya da alışverişi bir eğlence aracı olarak görmeleri şeklinde farklı motivasyonlar 

aracılığıyla daha olumlu duygusal tepkiler geliştirmelerine katkı sunmaktadır. 

Çalışma sonunda elde edilen bulgular, mağaza yöneticilerine uygulayacakları pazarlama politikalarına yol 

gösterme bağlamında, özellikle de tüketici temelli kararlar verilmesi açısından önem teşkil etmektedir. 

Mağaza deneyimine yönelik olarak özellikle, iç dizayn, ambiyans, mağaza içi düzen ve personelin yaklaşımı 

başta olmak üzere müşteri memnuniyetini artıracak düzenleme ve uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiği 

söylenebilmektedir. Alışveriş esnasında olumlu ruh hali içinde olan bireylerin, bir başka deyişle duygusal 

memnuniyete sahip tüketicilerin satın almaya daha istekli olmasından hareketle pazarlama yöneticilerine, 

tüketicilerin ruh hallerini pozitif yönde etkileyen, mağazada kalma sürelerini artıran duyusal uyaranları etkin 

bir biçimde kullanarak bu süreci geliştirmeleri önerilebilmektedir. Genel olarak çalışma kapsamında tartışılan 

tüm değişkenlerin, pazar payını artırmak ve perakende sektörüne yönelik yenilikçi politikalar uygulamak 

açısından hazır giyim perakende yöneticilerine önemli katkılar sunacağı rahatlıkla ifade edilebilmektedir. 

Çalışmada birtakım kısıtlamalar bulunmakla birlikte; bu kısıtlamaların en önemlileri, Türkiye çapında 

faaliyette bulunan bir hazır giyim mağazasının örneklemi olarak yalnızca Konya ilindeki katılımcıların 

belirlenmiş olmasıdır. Gelecekte bu konu üzerinde yapılacak çalışmalarda araştırmacılara, uygulamanın farklı 

örneklemler üzerinde test edilmesi önerilebilmektedir. Ayrıca, mağaza atmosfer değişkenlerinin sektöre göre 

farklılık arz edebileceği görüşünden hareketle, araştırmanın hazır giyim sektörü dışında da farklı sektörlerde 

yürütülmesi müşteri deneyiminin zenginleştirilmesi bağlamında geliştirilecek stratejilerde ilgili taraflara yol 

gösterici olabilecektir.  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Günümüzde tüketiciler, internette daha çok vakit geçirmekte ve araştırma yapmaktadırlar.  

Tüketicilerin yaptıkları bu araştırmaların, karar verme süreçlerinde etkili olduğu söylenebilir. İşletmeler, 

tüketicilerle iletişimde kalmayı ve onların satın alma karar süreçlerini etkilemeyi hedeflemektedirler ve 

bu nedenle dijital pazarlama faaliyetlerine önem vermelidirler. Bu çalışmada, Samsun’da yer alan 

konaklama işletmelerinin web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının içerik analizi ile incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntem – Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tespit edilen konaklama işletmeleri, 

Samsun ilinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi almış olan işletmelerdir. 

Araştırma kapsamında 26 konaklama işletmesi; kaliteli web sitesi, arama motoru optimizasyonu, sosyal 

medya etkinliği, mobil cihaz dostu web sitesi ve e-posta pazarlaması ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. 

Bulgular – Elde edilen sonuçlara göre, konaklama işletmelerinin çoğunun web sayfalarının güncel 

olmadığı ancak mobil cihazlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu işletmelerin çoğunun 

Facebook ve Instagram sosyal medya hesapları bulunduğu görülmüştür. 

Tartışma – Araştırma sonuçlarına göre konaklama işletmelerinin çoğunun web sayfalarının güncel 

olmadığı ancak mobil cihazlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu işletmelerin çoğunun 

Facebook ve Instagram sosyal medya hesapları bulunduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda işletmelere ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Samsun, Karadeniz 

Bölgesi’nin en büyük ve gelişmiş şehridir. Samsun’da yer alan konaklama işletmelerinin web sitelerinin 

değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma söz konusu değildir.  
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Purpose - Nowadays, consumers spend more time and research on the internet. It can be said that these 

researches made by consumers are effective in purchasing decision processes. Businesses aim to stay in 

touch with consumers and influence their purchasing decision processes and therefore should attach 

importance to digital marketing activities. In this study, it is aimed to examine the websites and social 

media accounts of the accommodation businesses in Samsun by using a content analysis.  

Design\methodology\approach - In the research, qualitative research method was used. The determined 

accommodation businesses are those that have received a business certificate from the Ministry of Culture 

and Tourism in Samsun. Within the scope of the research 26 accommodation establishments were 

evaluated according quality website, search engine optimization, strong social media presence, mobile- 

friendly and e-mail marketing criteria.  

Result - According to the results, it has been determined that the web pages of most of the accommodation 

businesses are not up to date but are compatible with mobile devices. In addition, it has been observed 

that most of these businesses have Facebook and Instagram social media accounts.  

Discussion - Suggestions for businesses and researchers have been developed in line with the results 

obtained. Samsun is the largest and most developed city of the Black Sea Region. There is no study 

regarding the analysis of the web pages of the accommodation establishments in Samsun. Therefore, this 

study is the first in terms of its purpose and the region where it was conducted. In this context, research 

is important in terms of its contributions to the literature and industry. 
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1. Giriş 

Dijital kavramı günümüzde birçok alanda yer almaya başlamıştır. İçinde bulunduğumuz zaman diliminin en 

önemli unsuru olarak karşımıza çıkan dijitalleşme birçok sektörde etkin kullanım alanı bulmaktadır. Günlük 

hayatta, çalışma hayatında, sosyal hayatta insanların ilişkileri üzerinde etkili olarak önemli bir güç haline 

gelmiştir (Kaplan ve Haenlein, 2010: 59). Pazarlama faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri ile bir araya 

gelebilmesi için sosyal medya, cep telefonu, tablet, bilgisayar, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi dijital araç 

ve tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır (Kannan, 2017: 22). İnternetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması 

ile birlikte işletmeler çağın gereklerine ayak uydurmak için pazarlama ve bilgi teknolojilerini yaygın olarak 

kullanmaktadır (Huang ve Wang, 2013: 88). 2020 yılında dünya genelinde internet kullanan insan sayısı 4.5 

milyara, sosyal medya kullananların sayısı ise 3.8 milyara ulaşmıştır. İnternet kullananları günlük ortalama 6 

saat 43 dakika internette vakit geçirmektedir. 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının %80’i bir hizmet ya da 

mal satın almadan önce internet üzerinden araştırma yapmakta ve %74’ü satın alma işlemi 

gerçekleştirmektedir (www.wearesocial.com, 2020). Dijital ortamların ve dijital araçların yaygın olarak 

kullanıldığı günümüzde işletmelerin de çalışmalarını dijital ortamlara taşıması gerekmektedir.  

Dijital pazarlama kavramı geleneksel pazarlama yöntemleri ile birlikte dijital pazarlama kanalları ve dijital 

pazarlama araçlarının kullanımı ile mal ya da hizmetlerin pazarlanması olarak tanımlanmaktadır (Kannan, 

2017: 23). Dijital pazarlama çalışmalarında tüketicilere mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, video 

paylaşım siteleri, bloglar, web siteleri gibi çok çeşitli dijital ortamlarda tanıtım ve reklamlarını 

ulaştırabilmektedirler (Chaffey ve Smith, 2013: 504; Yalçınkaya, 2018: 204). Dijital pazarlamanın 

gerçekleştirildiği sektörlerden biri de kuşkusuz turizm sektörüdür. Turizm sektörü her ne kadar emek yoğun 

bir sektör olarak görülse de her geçen gün teknolojik yenilikler, dijital araçlar bu sektörde yer almaya 

başlamıştır. Özellikle konaklama işletmeleri ürünlerinin özelliklerini turistlere ulaştırabilmek amacıyla 

pazarlama faaliyetlerini dijital ortamlarda gerçekleştirmektedir. Konaklama işletmelerinin dijital pazarlama 

çalışmaları ile birlikte konaklama işletmesinin performansını olumlu olarak etkilediği, Belçika’da konaklama 

işletmeleri üzerine gerçekleştirilen bir araştırmada dijital pazarlama stratejileri aracılığı ile çevrimiçi yorum 

ve değerlendirmelerin artış göstermesiyle birlikte konaklama işletmelerinin de performansını etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır (De Pelsmacker, Tilburg ve Holthof, 2018).  

Turistlerin internet kullanımındaki amaçlar arasında seyahat etmeden önce destinasyon hakkında bilgi sahibi 

olmak yer almaktadır. Dolayısı ile konaklama işletmelerinin sahip olduğu mal ve hizmetleri web sitelerinde 

sunumu önem arz etmektedir. Web siteleri konaklama işletmelerinin sadece mal ve hizmetlerini sunma 

amacıyla kullanılmamakta diğer taraftan daha fazla müşteriye ulaşarak gelirlerini artırdıkları bir mecra olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Akıncılar ve Dağdeviren, 2014: 264). Konaklama işletmelerinin web sayfalarının 

incelenmesine yönelik çok sayıda çalışma söz konusudur (Baloğlu ve Pekcan, 2006; Haşıloğlu ve Karaman, 

2006; Çubukcu, 2010). Ancak Karadeniz bölgesinin önemli bir destinasyonu olan Samsun’da yer alan 

konaklama işletmelerinin web sitelerinin değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma söz konusu değildir. Bu 

araştırmada konaklama işletmelerinin web sayfaları ve sosyal medya hesapları incelenmektedir. Bu amaçla 

Samsun’da faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesine sahip olan konaklama 

işletmelerinin dijital pazarlama kapsamında web siteleri ve sosyal medya hesapları içerik analizi ile 

incelenmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişme göstermesiyle ve internetin yaygınlaşması ile birlikte turizm 

işletmelerine rekabette avantaj sağlamaktadır. Teknolojik yenilikler, turizm sektörünü doğrudan 

etkilemektedir. Turizm sektöründe meydana gelen dijital dönüşüm denildiğinde; yapay zeka, nesnelerin 

interneti, müşteri ilişkileri yönetimi gibi uygulamalar gerek turistin gerekse turizm çalışanlarının işlerini 

kolaylaştırmaktadır (Atar, 2020). Hizmetin, sunumun ve pazarlamanın teknoloji odaklı olarak yapılıyor 

olması dolayısı ile ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında dijitalleşmeyi de beraberinde getirmektedir. 

Teknolojinin yoğun olarak kullanılması ile birlikte gelenekselden dijitale doğru bir değişim söz konusudur 

(Yıldız ve Davutoğlu, 2020).  

Dijital pazarlama kavramına alan yazında bakıldığında e- pazarlama, internetten pazarlama, online 

pazarlama, sanal pazarlama şeklinde farklı isimler de verilmektedir (Metin, 2015:80). Dijital pazarlama 

kavram olarak dijital ortamlar aracılığı ile tüketicilere internet üzerinden ses, metin, video gibi içeriklerin 

http://www.wearesocial.com/
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gönderilmesi sürecidir (Özmen, 2013: 365). Kırçova’ya göre (2012:24) pazarlamaya yönelik çalışmaların 

elektronik ortamlarda internet araçları ile gerçekleştirilmesidir. Dijital pazarlamada web-site, sosyal medya, 

video, e-posta, arama motoru optimizasyonu gibi faklı reklam türleri kullanılarak bir ürün ya da hizmetin 

tanıtımı ve satışının yapılması hedeflenmektedir (Çetinkaya ve Çelik, 2019:489). Tanımlamalardan anlaşılacağı 

üzere dijital pazarlamada hedef daha çok tüketiciye ürün ve hizmetler hakkında bilgi sunmak 

amaçlanmaktadır. Turizm sektöründe dijital pazarlama açısından başarılı olabilmek için kaliteli bir web sitesi, 

arama motoru optimizasyonu, elektronik posta pazarlaması, sosyal medyada yer almak, içerik ve mobil cihaz dostu olmak 

şeklinde tanımlanan altı kriteri yerine getirmek gerekmektedir (Kaur, 2017:72).  

2.1. Kaliteli Web Sitesi 

Web siteleri aracılığı ile internet teknolojisinden yararlanarak ticari kullanım artırılabilmektedir (Cheung ve 

Huan, 2002:377). Web sitesinin içeriğinde çok sayıda bileşen bulunmaktadır. Dolayısı ile web sitesinin 

değerlendirilmesinde çok sayıda bileşeni dikkate almak gerekmektedir. Kullanıcıların özellikleri ve çeşitliliği 

web sitelerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaktadır. Web sitesi 

tasarlanırken kavramsal, işlevsel ve estetik özelliklere sahip olması gerekmektedir (Yalçın ve Bahar, 2019:292). 

Alan yazında yer alan çalışmalar (Bayram ve Yaylı, 2009; Karabağ, Özgen ve Özgen, 2010; Karamustafa ve Öz, 

2010; Ateş ve Boz, 2015; Yanık, 2017; Özkan ve Ulama, 2018; Unur, Erdem ve Kızılcık, 2017; Yılmaz, 2017 ) otel 

işletmelerinin web sayfalarını incelemişlerdir.  

Türkiye’de yerli ve yabancı otel zincirlerinin web sayfalarının içerik analizi yöntemi ile incelendiği çalışmada 

yerli grup otellerin web sitelerinde yabancı gruplara göre daha fazla özelliğe yer vermesi ancak kullanım 

kolaylığı açısından yerli grubun başarısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Yılmaz, 2017: 237). Baloğlu ve Pekcan 

(2006) tarafından Türkiye’deki 4 ve 5 yıldızlı otellerin web sayfalarının tasarım ve pazarlama faaliyetleri 

açısından değerlendirdiği çalışmasında web sayfalarını etkin kullanamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çanakkale’de bulunan 3, 4, 5 yıldızlı otellerin web sayfaları üzerine yapılan çalışmada web sayfalarının etkin 

bir şekilde kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Ateş ve Boz, 2015). Karabağ ve diğ. (2010) tarafından 

Türkiye’de Dünya Miras Listesi’nde yer alan bölgelerdeki 3, 4, 5 yıldızlı otellerin web sitelerini etkinliği 

üzerine yapılan çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Web sitelerinde otellere ilişkin iletişim bilgileri 

bulunmakta ancak pazarlama konusunda etkin olarak kullanamamaktadırlar (Karabağ ve diğ. 2020).  

Özkan ve Ulama (2018) tarafından Marmara bölgesinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin web 

sitelerinde iletişim bilgilerinin, otel ve oda fotoğraflarının, e-posta adreslerinin, dil seçeneğinin, restoran 

bilgilerinin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.  Ancak otel işletmeleri web sayfalarında döviz bilgilerine, arka 

plan müziğine, sıkça sorulan sorulara, online müşteri hizmetleri, geri bildirim formu ve mobil uygulamalara 

yer vermemişlerdir (Özkan ve Ulama, 2018).  

Kaur (2017) tarafından otellerin web sayfalarının incelenmesine yönelik yapılan çalışmada adres, telefon, e-posta 

bilgisi, haritalı adres, markanın deneyimine ilişkin bilgi, hizmete ilişkin fotoğraflar, mekan fotoğrafları, menü ve fiyatlar, 

güncel olma durumu, çevrimiçi satış, bağlantı linki, yazılar ve butonlar arasında uygun boşluk kriterlerinin 

bulundurulması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Dubai’de otellerin web siteleri üzerine gerçekleştirilen 

çalışmada otel web site tasarım kalitesinin müşterilerin memnuniyet ve satın alma davranışı üzerinde etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Yanık, 2017). Otel işletmelerinin özellikle dijital pazarlama faaliyetleri 

çerçevesinde web sitelerinin tasarımına ve içeriğine daha özenli yaklaşması gerekmektedir. 

2.2. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) 

Arama motoru optimizasyonu, işletmelere ait olan web sitelerinin anahtar kelimeleri ile ortaya çıkan arama 

sonuçlarının daha iyi konumlarda yer almasına ve işleyiş olarak en makul şekilde gelişimine yönelik işlemleri 

kapsamaktadır (Gülten, 2019). Arama motoru optimizasyonunun amacı, web sitelerinin kullanıcıların arama 

motorunda yazdıkları kelimeler ile ilgi düzeyini artırarak arama sonuçlarında ilk sıralarda yer almasını 

sağlamaktır (Dixit ve Agarwal, 2015). Arama motoru optimizasyonunun aşamaları anahtar kelime analizi, 

indeksleme, sayfa içi optimizasyon ve sayfa dışı optimizasyon olmak üzeredir (Malaga, 2008).  

Turizm sektörü ile ilgili olarak alan yazına bakıldığında bir gezi planlaması yapılırken, arama motoru 

optimizasyonunda konaklama araştırmaları ilk sırada yer almaktadır. Arama sorgularında konaklamanın 

yanı sıra genellikle turistik yerler ve ulaşım seçenekleri ile ilişkilendirilmektedir (Pan, 2015:80).  Paraskevas, 

Katsogridakis, Law ve Buhalis (2011) tarafından yapılana çalışmada konaklama işletmeleri için arama motoru 
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optimizasyonu kullanımı konusunda farklı bakış açıları ve değişkenlerin kullanılabileceğini, arama motoru 

optimizasyonu konusunda dört strateji uygulanabileceğini belirtmiştir. Analiz, planlama, uygulama ve 

kontrol konaklama işletmelerinin arama motoru optimizasyonu stratejisi geliştirmede kullanabileceği dört 

aşamalı bir yaklaşımdır (Paraskevas, Katsogridakis, Law ve Buhalis, 2011). Turistik destinasyonlar hakkında 

bilgi alma konusunda rama motoru optimizasyonu ön plana çıkmaktadır. Başarılı bir arama motoru 

optimizasyonu turizmdeki dinamiklerin derinlemesine analiz edilmesiyle ortaya konulabilir. Arama motoru, 

turizmle ilgili bilgi araştırmaları ve çevrimiçi turizm ilgi alanı üçlüsü arama motoru optimizasyonunun turizm 

pazarlamasında daha başarılı kullanımı konusunda faydalı olacaktır (Pan, Xiang, Law &Fesenmaier, 2011: 

372). Arama motoru optimizasyonunun kullanımı konaklama işletmelerinin satışlarının artmasına, web 

sitelerinin daha çok ziyaret edilmesine katkı sunmaktadır (Li-Hsing, Meng-Huang, Jui-Chen & Hui-Yi, 2010).  

2.3. E-posta Pazarlaması 

E-posta pazarlaması, ticari ve ticari olmayan mesajların, e-posta adreslerinin ayrıntılı bir listesi hedeflenerek 

gönderilmesi olarak tanımlanabilir (Hudák, Kianičková ve Madleňák, 2017).  En geniş tanımıyla, potansiyel 

veya mevcut müşterilere gönderilen her e-posta, e-posta pazarlaması kapsamındadır (Fariborzi ve 

Zahedifard, 2012). Müşterilerle yakın ilişki geliştirmek, onlara yeni teklifler hakkında bilgi vermek, 

promosyonları tanıtmak, markalaşmak ve rakip işletmelere karşı güçlü yönleri vurgulamak gibi amaçlarla 

kullanılan e-posta pazarlaması, maliyeti düşük ve hızlı bir iletişim aracıdır (Budac, 2016). Ersoy ve Gülmez’in 

(2013) yaptıkları çalışma sonucunda;  bilgi aktarımı hızı yüksekliği, maliyetin düşüklüğü ve ucuza reklam 

yapma olanakları nedeniyle otel işletmelerinin e-posta kullanımını daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Otel 

işletmelerinin e-posta özellikleri, tüketicilerin işletme web sayfalarını ziyaret etme niyetlerini 

etkileyebilmektedir.  Yang, Min ve Garza Baker (2019), otel işletmelerinde konaklama sonrası e-posta 

özelliklerinin kişiselleştirme, etkileşim ve finansal özelliklerinin müşterilerin katılım düzeylerine bağlı olarak 

yeniden ziyaret niyetinin önemli yordayıcıları olduğunu, tutumun ise önemli bir aracı olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Günümüzde dünya çapında 3.9 milyar e-posta kullanıcısı bulunmaktadır ve 2024 yılına kadar bu rakamın 4.48 

milyara çıkması beklenmektedir ve dolayısıyla, e-posta pazarlamasının gelecek vadeden bir pazarlama alanı 

olduğu söylenebilir (Gedik, 2020b). Istvanic, Milic ve Krpic (2017), en önemli online pazarlama unsurlarından 

birinin e-posta pazarlama olduğunu belirtmektedirler. Nitekim e-posta, potansiyel müşterileri ikna etmek ve 

kısa sürede işletmenin satış potansiyelini arttırmak için kullanılabilecek online araçlardan biridir (Yavuz ve 

Haseki, 2012). 2004 yılında Türkiye’deki otellerin %91’inin e-posta sahibi olduğu, 2016 yılında ise otel 

zincirlerinin hepsinin e-posta dahil iletişim bilgilerini müşterileri ile paylaştıkları görülmektedir (Can vd., 

2017). Tüketiciler, otel işletmelerinden bilgi talebinde bulunurken kişisel verilerini işletmelerle 

paylaşabilmektedirler. O’Connor (2008) yapmış olduğu araştırma sonucunda, bir yıl boyunca birden fazla e-

posta hesabını izleyerek otel işletmelerin müşterilerinin kişisel verilerini kullanımları açısından etik 

davrandıklarını tespit etmiştir. 

Otel işletmeleri ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında; Murphy vd. (2003), İsviçre otelleri kapsamında 

yürüttükleri araştırmalarında e-posta yanıtlarını incelemişler ve müşterilerinin sorularına yanıt veren otellerin 

sadece %53’ünün tüm soruları cevaplandırdığını ve her beş otelden birinin müşterilerine teşekkür 

etmediklerini tespit etmişlerdir. Fux vd. (2006) ise turizm ofislerine e-posta ile gönderilen bilgilendirme 

taleplerinin üçte birine yanıt alınmadığını belirtmektedirler. Matzler vd. (2005), e-posta sorgularına otel 

işletmelerinin yanıt davranışlarına ilişkin yürüttükleri araştırmalarında; yanıt oranı, yanıt süresi ve yanıtların 

bilgi kalitesini  (bilgi derinliği) incelemişlerdir. Araştırmacılar, cevaplandırma kalitesinin büyük ölçekli 

otellerin küçük ölçekli otellere göre daha iyi durumda olduğunu, cevap verme kalitesi ile otellerin doluluk 

oranları arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir (Matzler, 2005). Aksaraylı ve Özgen 

(2010), gizli müşteri yaklaşımı kullanılarak 908 otele bilgi talebi içeren e-posta göndermişler ve sadece 271 

otelin geri dönüş yaptığını tespit etmişlerdir. Araştırmacılar geriye kalan otellerin kota aşımı veya yanlış adres 

nedeniyle yanıt vermediğini, bu durumun Türkiye’de e-posta yönetimine yeterli düzeyde önem 

verilmemesinden kaynaklandığını belirtmektedirler (Aksaraylı ve Özgen, 2010).   

Bu çalışmalara bakıldığında otel işletmelerinin, e-posta pazarlama faaliyetlerinde iyileştirmelere ihtiyaç 

olduğu düşünülebilir. Nitekim Schegg, Murphy ve Leuenberger (2003), e-posta sorgusu kullanarak 13 

uluslararası otel zincirinin; hız, kesinlik sağlama ve müşterilerinin e-postalarına zamanında cevap verebilme 
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açısından zorluklar yaşadığını ve otel zincirlerinin büyüklüğüne göre bu durumun farklılaştığını tespit 

etmişlerdir. E-posta pazarlamasının önemi ve yaygınlığına rağmen, e-posta pazarlama programlarının 

etkinliğini artırmak, gelir yaratma potansiyelleri nedeniyle çoğu işletme için öncelik olmaya devam 

etmektedir (Lorente Páramo, Hernández García ve Chaparro Peláez, 2021). 

2.4. Sosyal Medyada Bulunma 

İnternet ve sosyal medya kullanıcıları sayısının sürekli arttığı söylenebilir. Tüketiciler hem birbirleriyle hem 

de işletmelerle sosyal medya ortamlarında iletişim kurabilmektedirler. Sosyal medya pazarlaması, 

işletmelerin görünürlüklerini artırmak ve ürünlerini tutundurmak amacıyla sosyal medya ortamlarını 

kullanmaları olarak tanımlanabilir (Güçdemir, 2017).Dolayısıyla işletmeler, tüketicilerle sosyal medya 

ortamlarında iletişim kurarak kendi lehlerine olacak şekilde onları etkilemeye çalışmaktadırlar. Doğan, 

Pekiner ve Karaca (2018) yapmış oldukları araştırmada, katılımcıların otel işletmesiyle ilgili olumlu veya 

olumsuz fikirlerini sosyal medya ortamında paylaşma eğilimlerinin yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.  Bu 

nedenle otel işletmelerinin, sosyal medya ortamlarında tüketicilerle daha çok iletişim halinde kalarak olumsuz 

yorumların önüne geçebilecekleri düşünülmektedir.  

Günümüzde sosyal medya platformları olan Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Foursquare veya Google 

Plus gibi ortamlar otel işletmeleri tarafından kullanılmaktadırlar (Çiftçi, 2016). Pazarda başarılı olabilmek ve 

rakip işletmelerin önüne geçebilmek için sosyal medya pazarlamasında bir adanmışlık sağlanması, zaman ve 

kaynakların da bu yönde kullanılması gerekmektedir (Russell, 2010). Örneğin Marriott Zincir Otelleri 

Facebook üzerinden müşteri bilgilendirmesi yapmaktadır, The Ritz-Carlton otelinde çalışan bir şef, 

müşterilerine Twitter üzerinden güne özel menü önerilerinde bulunmaktadır, Morgan Hotel ise Foursquare 

ile otellerin yer aldığı şehirlerdeki hava limanlarına check-in yapan kullanıcılara son dakika fırsatlarını 

göndermektedir (Eröz ve Doğdubay, 2012).  

Tüketicilerin, artan eğitim ve gelir düzeyleri nedeniyle seyahat ve konaklama planlarını yaparlarken daha çok 

araştırma yaptıkları düşünülebilir. Nitekim Arat ve Dursun (2016), seyahat ve konaklama tercihinde sosyal 

paylaşım sitelerinin kullanımını araştırmışlar ve katılımcıların turizm amaçlı sosyal paylaşım sitelerine gün 

içerisinde 12 ve üzerinde ve 10-11 kez ziyaret ettiklerini tespit etmişlerdir. Sarı ve Kozak (2005) yapmış 

oldukları araştırmada, otel işletmelerinin aynı bölgedeki seyahat işletmelerine kıyasla internet sitelerinden 

tüketicilerin daha çok faydalandıklarını belirtmektedirler. Kheiri ve Nasihatkon (2015), sosyal medyanın 

seyahat davranışına etkisini araştırmışlar ve katılımcıların sosyal medyayı en çok ziyaret öncesinde 

kullandıklarını tespit etmişlerdir. Dolayısıyla işletmelerin konaklama yapacak tüketicileri sosyal medya 

ortamlarında etkileyebilme güçleri olduğu söylenebilir. 

İşletmelerin sosyal medya ortamlarında yer almalarının yeterli olduğu söylenemez. Sosyal medyada yer alan 

işletmelerin dikkate almaları gereken çeşitli faktörler bulunmaktadır. Örneğin Hsu (2012), yapmış olduğu 

araştırmada uluslararası otel işletmelerinin, sosyal medya pazarlamasında önemli fırsatlar sunan Facebook 

kullanımında farklı dillerde kullanılabilecek dil destek seçeneklerini barındırmasını gerektiğini 

belirtmektedir. Eryılmaz ve Zengin, yapmış oldukları araştırma ile butik otellerin Facebook sayfalarında 

destinasyon, ortalama hava sıcaklık değerleri, döviz kurları ve takipçilere özel uygulamalarla ilgili bilgilerin 

eksik olduğunu tespit etmişlerdir. Bayram, Bayram ve Arıcı (2016), otel işletmelerinin Instagram 

paylaşımlarını incelemişler ve otellerin yiyecek-içecek temalı fotoğrafları daha çok kullandıklarını, manzara 

ve otel hizmetlerine ilişkin paylaşımların ikinci planda kaldığını ve fotoğraf içerikleri açısından kıyı otel 

işletmelerinin şehir otel işletmelerinden farklılaştığını belirlemişlerdir.  

Otel işletmelerinin sosyal medya kullanım düzeylerinin artmasıyla tüketicilerin bu işletmelere yönelik satın 

alma niyetlerinin arttığı söylenebilir (Zengin ve Arıcı, 2017). Bu nedenle işletmeler sosyal medyaya ayırdıkları 

zamanı da artırmalıdırlar. Aktan (2018), yaptığı araştırma doğrultusunda turizm sektöründeki sosyal medya 

ortamları yöneticilerinin, sosyal medya ortamlarında tüketicilerin harcadıkları zaman kadar zaman 

harcamaları gerektiğini belirtmektedir. Alagöz ve Dereli (2020), kış turizmi otel işletmelerinin sosyal medya 

ortamlarını kullanımlarına ilişkin yaptıkları araştırmada, Facebook sosyal medya uzmanlarının günde 1-2 

içerik paylaşılması önerisine rağmen bu otellerin genellikle gün aşırı paylaşım yaptıkları sonucuna 

ulaşmışlardır. Ayrıca butik otel işletmeleri, web sayfalarını ve sosyal medya ortamlarını; reklam, kişisel satış 

ve halkla ilişkiler gibi geleneksel pazarlama iletişimi amaçlı kullanmaktadırlar (Türker ve Türker, 2017). Bu 

doğrultuda işletmelerin, günümüz pazarlama anlayışı doğrultusunda tüketicilerle sürekli etkileşimde 
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kalmalarının pazarlama faaliyetlerindeki başarılarına etki edeceği düşünülmektedir. Nitekim sosyal medya, 

günümüzde fazlasıyla etkileşimin olduğu ortamlar yaratmaktadır.  

2.5. İçerik  

İçerik, online ortamda yer alan platformların ihtiva ettiği her şey olarak tanımlanabilir. İçerik, online 

pazarlamanın özüdür (Kaur, 2017). Etkileyici ve dikkat çekici bir içerik, tüketicileri online ortamda istenilen 

platforma çekebilmek ve etkileşimi sağlayabilmek için önem taşımaktadır. Otel yöneticileri online ortamda en 

çok sosyal medya, kurumsal web siteleri, uygulamalar ve Google reklam araçlarından faydalanmaktadırlar 

(İnce ve Doğantan, 2020). Dolaysıyla işletmeler bu ortamlarda içerik üreterek tüketicilerle etkileşimde 

kalmalıdırlar. Günümüz pazarlama anlayışının temeli olan hedef kitleyi tanımak, isabetli içeriklerin 

oluşturulabilmesinin temelini oluşturmaktadır. Örneğin Liao, Proctor ve Salvendy (2008), yapmış oldukları 

araştırma ile online ortamda içeriklerin kültürel farklılıkları göz önüne alınarak üretilmesi gerektiği sonucuna 

ulaşmışladır.  

Online platformlarda işletmelerin yayınladıkları içerikler; katılımcıların ziyaretini arttıracak nitelikte, doğru 

zamanlamada ve işletme ile ilişkili olmalıdırlar (Kaur, 2017). İçerik yönetimi günümüzde profesyonellik 

gerektiren bir alandır. Bu nedenle içeriği geliştirmek, zenginleştirmek ve farklılaştırmak bir pazarlama 

yönetimi olarak kabul edilmelidir (Özgen ve Doymuş, 2013). Fogli vd. (2010), işletmelerin en iyi içeriği ve en 

iyi sunumu bağımsız olarak seçmelerinin imkânsız olduğunu, etkili kullanıcı-sistem etkileşiminin yalnızca 

içerik özelliklerinin ve sunum alternatiflerinin ortak bir değerlendirmesiyle elde edilebileceğini yapmış 

oldukları araştırma ile tespit etmişlerdir.   

Markalar, online ortamların sağladığı avantajlar ile kişiselleştirilmiş içerikler oluşturarak rakip işletmelerden 

farklılaşabilmektedirler (Kallier, 2017). Online ortamda ürünle fiziksel temasın sağlanamaması bir engel gibi 

görünebilir ancak hizmet sektöründe dokunulmaz olanı tüketicilere anlatabilmek bir avantaj olabilir (Arıker, 

2012). Örneğin Suh ve Chang (2006), online mağazalarda ürünün web üzerinden deneyimlenmesini sağlayan 

sanal gerçeklik etkinliklerinin tüketicilerin; ürün bilgisini, tutumlarını ve satın alma niyetlerini artırdığını ve 

doğrudan veya dolaylı olarak çevrimiçi ürün bilgileri ile gerçek ürünler arasındaki ürün riski ve tutarsızlıklara 

ilişkin tüketicinin algısını azalttığını belirtmektedirler.  

Cıngı (2015), yapmış olduğu araştırmada yüksek takipçisi olan profillerin daha çok içerik oluşturduklarını ve 

profillerin genellikle fotoğraf sitesi, online alışveriş sitesi, portal veya derginin profili olduğunu tespit etmiştir. 

Araştırmacı işletmelerin, çok takipçisi olan kullanıcıları kendileri için içerik üretmeye teşvik etmeleri 

gerektiğini belirtmektedir. Nitekim online ortamda üretilen içeriklerin niteliği kadar niceliğinin de önemli 

olduğu düşünülmektedir. Chiang (2003), otel işletmelerinin web sitelerinde en sık paylaşılandan en az 

paylaşılana doğru sırasıyla temel bilgiler, e‐ticaret, promosyonlar, ikincil bilgiler, hizmetler ve teknoloji 

şeklinde olduğunu belirtmektedir.  

Kaur (2017) işletmelerin içerik üretirken bu içeriğin %20’sinin marka tanıtımına, %80’ninin tüketicilerle 

etkileşim oluşturabilecek konulara ayrılması gerektiğini belirtmektedir. Nitekim ticari olmayan veya dolaylı 

olarak ticari olan ve kişisel bir paylaşım olarak algılanan iletişim uygulamaları, reklam içeriklerine göre daha 

etkilidir (Petrescu ve Korgaonkar, 2011).  

2.6. Mobil Cihaz Dostu Olmak 

Tüketicilerde satın alma isteği uyandırmak için mobil cihazlar üzerinden yapılan pazarlama faaliyetlerine 

mobil pazarlama denmektedir (Karaca ve Gülmez, 2010). Kaur (2017), dünyada diş fırçası sahibi olan 

tüketicilerden daha çok mobil cihaz sahibi olduğunu belirtmektedir. Bu durum, pazarlama faaliyetlerinde 

mobil cihaz dostu olma zorunluluğunun bir göstergesi olarak düşünülebilir. Tüketicilerle iletişimde 

kalabilmenin önemli yollarından birinin mobil cihaz dostu işletme olabilmek olduğu düşünülmektedir.  

Turizm sektöründe kullanılan Booking.com, Tripadvisor ve Skyscanner gibi uygulamalar, kullanıcılarında 

tatil öncesi, esnası ve sonrasında çeşitli avantajlar sunmaktadır (Güzel ve Başaran, 2019). Günümüzde büyük 

turizm işletmelerinin kendi mobil uygulamaları olduğu görülmektedir (Sürücü ve Bayram, 2016). Wang vd. 

(2016), otel işletmelerinin kendi uygulamalarını kullanan tüketicilerin bu uygulamaları daha çok rezervasyon 

ve sadakat programları için kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Yapılan bir araştırmada otel yöneticilerinin 

yarıdan fazlasının pazarlama faaliyetleri için belirledikleri bütçenin bir kısmını mobil pazarlama için 
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ayırdıkları görülmektedir ve 2012 yılı itibariyle son dakika oda rezervasyonlarının ve otel giriş işlemlerinin 

yapıldığı uygulamalar geliştirilmiştir (Şanlıöz, Dilek ve Koçak, 2013).  

Bilici vd. (2018), yapmış oldukları araştırma ile tüketicilerin mobil pazarlama mesajlarını ve kısa mesajları 

ürünlerle ilgili önemli bir bilgi kaynağı olarak gördüklerini belirtmektedirler. Şahin ve Cıbıt (2016), seyahat 

acentası müşterileri ile yürüttükleri çalışmalarında tüketicilerin mobil pazarlama algıları ile online alışveriş 

eğilimleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Günümüzde online alışverişin artmış 

olduğu düşünüldüğünde otel işletmelerinin mobil cihaz uygulamaları ile tüketicileri satın almaya ikna 

edebilecekleri düşünülmektedir. Nitekim mobil uygulamalar, tüketicilerin işletmelerden bilgi almalarını ve 

diğer tüketicilerin yorumlarını görebilmelerini sağlayabilmektedir. Saçkes ve Doğdubay (2019), tüketicilerin 

otel işletmelerini tercih ederlerken önceki tüketicilerin deneyimlerinden etkilendiklerini belirtmektedirler.  

Adukaite vd. (2014) yapmış oldukları araştırma ile dört ve beş yıldızlı otellerin mobil uygulama içeriklerini 

inceleyerek en çok kullanılan mobil uygulama içeriklerinin otelin konumu, restoran menüsü ve odalar 

hakkında bilgi olduğunu belirtmektedirler. Chen vd. ise (2015), yapmış oldukları araştırma sonucunda mobil 

uygulama içeriklerinden en çok rezervasyon ve otel bilgisinin kullanıldığını tespit etmişlerdir. Bu bağlamda 

tüketicilerin mobil cihazlarını sürekli yanlarında taşıdıkları için konaklama planlarında karar verirlerken 

işletmelerin mobil uygulamalarından faydalandıkları söylenebilir. Otel işletmeleri, mobil cihaz dostu 

pazarlama faaliyetleriyle tüketicilerle etkileşimde kalabilirler ve seçim yaparlarken onları kendi işletmelerini 

seçmeleri yönünde ikna ederek pazarda güçlü kalabilirler. Örneğin Gunstock Mountain Resort Hotel mobil 

pazarlama ile satış artırmaya yönelik bir çalışma yürütülmüş ve dört ay boyunca sadık müşterilerini kısa mesaj 

ile bilgilendiren işletme önemli bir gelir elde etmeyi başarmıştır (Kılıç vd., 2017).  

3. Yöntem 

Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan içerik analizi yöntemi tercih edilmiştir.  

Farklı türlerdeki yayın, doküman ve iletişim araçlarının içerik analizini yapabilmek mümkündür. Söylem ve 

öykü analizleri, mesaj analizleri, reklamlar, ilan metinleri, afişler, posterler, ders kitapları gibi çok sayıda 

materyal içerik analizine tabi tutulabilmektedir. İçerik analizi bir belgenin ya da bir metnin derinlemesine ve 

örtülü olarak içeriğinin tespit edilmesini hedeflemektedir (Arıkan, 2017). Araştırmada,  çalışmanın amaçlarına 

uygun olarak tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde mevcut duruma müdahale etmeden, olduğu 

gibi betimlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma için toplanan veriler incelemeye konu olan başlıkları 

kapsamaktadır. Örnek olay tarama modeli ile yapılan araştırmalar genel tarama modeline göre daha detaylı 

bilgi sunmaktadır (Karasar, 2005). Çalışmada anket, mülakat, gözlem, deney gibi teknikler ile insanlar ya da 

hayvanlar üzerine her hangi bir durum çalışması söz konusu olmaması nedeniyle etik kurul raporu 

alınmamıştır.  

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün web sitesinde bulunan işletme belgeli konaklama işletmeleri 

çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. İlgili web sitesinde 2021 yılı Ocak ayı itibari ile bulunan konaklama 

işletmesinin sayısı 30 olarak belirtilmiştir.  Konaklama işletmelerinin 4 tanesinin web sitesi olmadığından 

değerlendirmeye alınamamıştır. Araştırmanın örneklemi 26 konaklama işletmesinden oluşmaktadır. 

Örneklemde yer alan 26 konaklama işletmesi Kaur’un (2017) turizm sektöründe dijital olarak başarıyı 

yakalayabilmek adına tespit etmiş olduğu; kaliteli web sitesi, arama motoru optimizasyonu, e-posta 

pazarlaması, sosyal medyada bulunma, içerik, mobil cihaz dostu olma şeklinde altı ölçüt söz konusudur. 

Çalışmada söz konusu olan ölçütlerden ‘‘İçerik’’ başlığı değerlendirme dışında bırakılmıştır. İçerik ölçütünün 

değerlendirme dışında bırakılmasının nedeni ise konaklama işletmelerinin sosyal medya hesaplarında yer 

alan metinler, yazılar, mesajlar, görseller gibi paylaşımlar ile ilgili farklı çalışmaların farklı yöntemlerle 

yapılabilmesi söz konusudur. Dolayısı ile içerik ölçütü bu çalışmaya dahil edilmemiştir.  

Kaur’un (2017) çalışması dikkate alınarak beş ölçüte (kaliteli web sitesi, arama motoru optimizasyonu, e-posta 

pazarlaması, sosyal medyada bulunma, mobil cihaz dostu olma) göre 26 konaklama işletmesinin sosyal medya 

hesapları ve web siteleri incelenmiştir. Konaklama işletmelerinin web sitelerine girilmiş, kaliteli web sitesi 

başlığı hakkında adres, telefon, e-posta bilgisi, haritalı adres olup olmadığı, marka deneyimine ilişkin 

bilgilerin olup olmadığı, hizmete ilişkin fotoğrafların olup olmadığı, işletmeye ilişkin fotoğrafların olup 

olmadığı, menünün olup olmadığı, fiyatların olup olmadığı, online satış yapılıp yapılmadığı ve online satış 

bağlantı adresinin olup olmadığı, görüntü, yazılar ve butonlar arasında yeterli boşluk olup olmadığı, güncellik 

durumu ve kaliteyi yansıtma durumlarına bakılmıştır. Arama motoru optimizasyonu yapılıp yapılmadığı 
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durumuna bakılmış ve arama motoru optimizasyonu yapan işletmelerin kaç kelime ile yaptıklarına 

bakılmıştır. E-posta pazarlaması başlığı altında işletmeler telefon ile aranarak müşterilerine kısa mesaj ve e-

posta gönderip göndermedikleri sorulmuştur. Mobil cihaz dostu web sitesi başlığı için işletmelerin web 

sitelerine mobil cihazlarla ulaşılmaya çalışılmış ve değerlendirmesi yapılmıştır. Sosyal medya etkinliği 

başlığında ise işletmelerin web sitelerinde sosyal medya hesaplarının yer alıp almadığına bakılmış ve sosyal 

medya hesaplarındaki veriler değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında bulunan konaklama işletmeleri K1, 

K2, K3 şeklinde K26’ye kadar kodlanmıştır. Ziyaret edilen her web sitesi ve sosyal medya hesabı için farklı 

değerlendirme formu kullanılmış ve web siteleri dört ölçüte göre değerlendirilmiştir. Ölçütlerin 

değerlendirmesi yapılırken ifadeler için var (1) ve yok (0) şeklinde kodlama yapılmıştır. E-posta pazarlaması 

konusunda konaklama işletmeleri telefon ile anket tekniği kullanılarak e-posta pazarlaması ve kısa mesaj 

kullanımı konu başlıklarında iki adet soru yöneltilmiştir.  

4. Bulgular ve Tartışma 

Araştırma kapsamında içerik analizi yöntemi ile elde edilen veriler yüzde ve frekans analizi ile incelenmiştir. 

Elde edilen veriler tablo haline getirilerek yorumlamaları yapılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan 

konaklama işletmelerinin web sitelerinde bulunması gereken adres, telefon, e-posta bilgisi, haritalı adres, 

markanın deneyimine ilişkin bilgi, hizmete ilişkin fotoğraflar, mekan fotoğrafları, fiyatlar, online satış, online 

satış bağlantı linki (tripadvisor gibi), görüntü yazılar ve butonlar arasında yeterli boşluk durumu, güncelliği 

konusunda bilgi, kaliteyi yansıtma durumu kriterlerine göre durumları Tablo 1’de verilmiştir. Samsun’da 

bulunan işletme belgesine sahip konaklama işletmelerinin hepsinin web sitelerinde adres, telefon ve e-posta 

bilgilerine dair bilgiler yer almaktadır. Haritalı adres ise konaklama işletmelerinin 21 tanesinin web sitesinde 

bulunurken 5 işletmenin web sayfasında bulunmamaktadır. 25 tane konaklama işletmesinin web sitelerinde 

markanın deneyimine ilişkin bilgi, hizmete ilişkin fotoğraflar ve mekan fotoğrafları yer almaktadır. 

Samsun’da bulunan 24 konaklama işletmesinin web sayfasında menüleri yer alırken, sadece 15 işletmenin web 

sayfasında fiyat bilgileri yer almaktadır. Konaklama işletmelerinden 22 tanesinin web sayfasında online satış 

(rezervasyon) imkanı bulunurken sadece 6 konaklama işletmesinin web sayfasında online satış bağlantı linki 

yer almaktadır. Konaklama işletmelerinin 24 tanesinin web sitelerinin görüntü, yazılar ve butonlar arası yeterli 

boşluk durumu uygun görünümdedir. Web sitelerinin güncelliğine bakıldığında ise sadece 5 işletmenin 

güncel olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Web sitelerinin kaliteyi yansıtma durumuna bakıldığında ise 15 

işletmenin yansıttığına, 11 işletmenin ise yansıtmadığına ulaşılmaktadır. Karabağ ve diğ. (2010) tarafından 

yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki oteller web sitelerinde genellikle adres, telefon numarası, e-

posta adresi, otel resimleri bulunmaktadır. Ateş ve Boz (2015) tarafından yapılan araştırma sonucunda ise 

konaklama işletmelerinin web sitelerini oluşturdukları ancak web sitelerini yeterinde etkin ve etkileşimli 

kullanmadığı, güncellemeler konusunda yetersiz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 1. Konaklama İşletmelerinin Web Sitesinde Bulunması Gereken Unsurlar 

Web Sitesi Unsurları Var Yok 

f % f % 

Adres, Telefon, E-posta Bilgisi 26 100,00 0 - 

Haritalı Adres 21 80,76 5 19,24 

Markanın Deneyimine İlişkin Bilgi 25 96,15 1 3,85 

Hizmete İlişkin Fotoğraf 25 96,15 1 3,85 

Mekân Fotoğrafı 25 96,15 1 3,85 

Menü 24 92,30 2 7,70 

Fiyatlar 15 57,69 11 42,31 

Online Satış 22 84,61 4 15,39 

Online Satış Bağlantı Linki (Tripadvisor gibi) 6 23,08 20 76,92 

Görüntü, yazılar ve butonlar arasında yeterli boşluk var mı? 24 92,30 2 7,70 

Güncelliği konusunda bilgi var mı? 5 19,24 21 80,76 

Kaliteyi yansıtıyor mu? (Evet=var; Hayır=Yok) 15 57,69 11 42,31 

Tablo 2’de 26 adet konaklama işletmesinin arama motoru optimizasyonuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Araştırma kapsamında yer alan konaklama işletmelerinden 7 tanesinin (K1, K2, K5, K7, K12, K15, K23) 10 ve 

üzeri anahtar kelime ile arama motoru optimizasyonu yapılmış web sitesine sahip olduğu belirlenmiştir. 7 
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tane konaklama işletmesi ise web sitesinde 5-10 arası kelime kullanılarak arama motoru optimizasyonu 

yapılmıştır. 12 konaklama işletmesinin ise web sitelerinde arama motoru optimizasyonu yapmadığı tespit 

edilmiştir. Turizm alanındaki web sitelerinin iyi yönetilebilmesi için insanların zihnindeki anahtar kelimelerin 

anlaşılması önemlidir. Arama motoru optimizasyonu işletmelere web sitelerinin görünür kılmasını sağlama 

konusunda fayda sağlamaktadır (Vyas, 2019: 69). Li-hsing ve diğerleri (2010) tarafından yapılan çalışma 

sonucunda oteller web sitelerinde arama motoru optimizasyonu kullandıklarında müşterilerin telefonla 

işletmeyi aramalarında ve konaklama sayısında artış olduğu gözlemlenmiştir. Otel işletmelerinin web siteleri 

için arama motoru optimizasyonu yaptırmaları turizm sektöründe uygulanabilirliğini göstermektedir.  

Tablo 2. Web Sitesi Arama Motoru Optimizasyonu 

Konaklama 

İşletmeleri 

Arama Motoru Optimizasyonu Yapılmış Web 

Sitesine Sahip 

Arama Motoru Optimizasyonu 

Yapılma Durumu 

 Anahtar Kelime Sayısı 

5-10 Arası 

Anahtar Kelime Sayısı 10 

ve Üzeri 

K1 0 1 1 

K2 0 1 1 

K3 0 0 0 

K4 0 0 0 

K5 0 1 1 

K6 1 0 1 

K7 0 1 1 

K8 0 0 0 

K9 1 0 1 

K10 0 0 0 

K11 0 0 0 

K12 0 1 1 

K13 0 0 0 

K14 1 0 1 

K15 0 1 1 

K16 1 0 1 

K17 0 0 0 

K18 0 0 0 

K19 0 0 0 

K20 1 0 1 

K21 1 0 1 

K22 1 0 1 

K23 0 1 1 

K24 0 0 0 

K25 0 0 0 

K26 0 0 0 

Tablo 3’de araştırma kapsamında değerlendirilen konaklama işletmelerinin %53,85’,inin e-posta pazarlaması 

uygulamalarını kullanmadığı tespit edilmiştir. Konaklama işletmelerinin %57,70’i de aynı zamanda 

müşterilerine kısa mesaj ile bilgilendirme yapmamaktadır. E-posta pazarlaması müşterilerle daha yakın 

ilişkiler oluşturmak için uygun bir araçtır. Tanıtıma yönelik yapılan çalışmaların müşterilere ulaşması e-posta 

ya da kısa mesaj aracılığı ile daha düşük maliyet, indirim ve promosyonların dağıtımı açısından özellikle 

küçük ve orta ölçekli işletmeler için avantajlıdır. İzin tabanlı e- postalar, istenmeyen (spam) e postalar 

hakkında tüketicilerin şikayet etme durumu olması nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu tip durumlarda 

alıcının onayı ile e-posta pazarlaması yapılabilmektedir (Gedik, 2020a:70). Samsun’da bulunan konaklama 

işletmelerinin çoğunluğunun e-posta ya da kısa mesaj ile müşterilere ulaşma durumunun düşük olmasının 

nedeni müşterilerin e-posta pazarlamasına onay vermemesi öngörülebilir.  
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Tablo 3. E-posta ve Kısa Mesaj ile Müşterilere Ulaşma 

 Evet Hayır 

f % f % 

Konaklama İşletmelerinin Müşterilerine E-Posta ile Ulaşmaları 12 46,15 14 53,85 

Konaklama İşletmelerinin Müşterilerine Kısa Mesaj ile Ulaşmaları 11 42,30 15 57,70 

Tablo 4’de araştırma kapsamında bulunan konaklama işletmelerinin mobil cihaz dostu web sitesine sahip olup 

olmadıklarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Konaklama işletmelerinin %96,15’inin web sitelerinin mobil 

cihazlarla uyumlu olduğu %3,85’inin ise web sitelerinin mobil cihazlarla uyumlu olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Euromonitor tarafından yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefon kullanların %55’i destinasyon 

ile ilgili bilgi edinmek amacıyla, %50’si ise otel ile ilgili bilgi edinmek amacıyla mobil telefonlardan seyahate 

çıkmadan önce yararlanmaktadır (Pınar, 2013). Şanlıöz, Dilek ve Koçak (2013) tarafından yapılan çalışmada 

mobil pazarlamanın da içinde bulunduğu dijital pazarlama faaliyetleri için gerekli alt yapı ve yatırımlar 

yapıldığında bu uygulamaların turizm işletmelerine olumlu yönde katkılarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 4. Mobil Cihaz Dostu Web Sitesi 

 Evet Hayır 

f % f % 

Web Sitesi Mobil Cihazlara Uyumu Çalışıyor Mu? 25 96,15 1 3,85 

Tablo 5’de araştırma kapsamında yer alan konaklama işletmelerinin sosyal medya hesaplarına sahip olma 

durumu gösterilmektedir. Konaklama işletmelerinin %84, 61’i facebook hesabına sahipken, %34,62’si twitter, 

%84,61’i ise instagram hesabına sahiptir.  

Tablo 5. Sosyal Medya Etkinliği 

Sosyal Medya Etkinliği Var Yok 

 f % f % 

Facebook 22 84,61 4 15,39 

Twitter 9 34,62 17 65,38 

Instagram 22 84,61 4 15,39 

Türkiye’de sosyal medya kullanım durumu konusunda yapılan araştırmalar 83.88 milyon toplam nüfusa 

sahip olmak ile birlikte 77.39 milyon insan telefona sahip, 62.07 milyon insan ise internet kullanıcısı, 54.00 

milyon insan ise sosyal medyada aktif olarak yer almaktadır. İnternet kullanan insanlar ise internette ortalama 

7 saat 29 dakika vakit geçirmektedir. Sosyal medya hesaplarında geçen süre ise 2 saat 51 dakikadır. En yaygın 

olarak kullanılan platformlar ise Youtube, Instagram, Whatsapp, Facebook ve Twitter olarak belirtilmiştir 

(www.wearesocial.com, 2021). Çalışmada tamamlayıcı bilgi sağlaması adına konaklama işletmelerinin sosyal 

medya hesaplarının olup olmadığına bakılmış ve aynı zamanda Tripadvisor yorum sayısı ve puanları da 

değerlendirilmiştir.  

Tablo 6’da Tripadvisor, Facebook ve Instagram ile ilgili tanımlayıcı bilgiler bulunmaktadır. Tripadvisor da en 

çok yoruma sahip olan konaklama işletmesi K4 işletmesidir. K4 işletmesinin 432 yorumu vardır. Aynı 

işletmenin ise puanı 5 üzerinde 4’dür. Tripadvisor’da yer alan yorumlar potansiyel müşteriler açısından önem 

arz etmektedir. Müşteriler daha önceki müşterilerin yorumlarını okuyup değerlendirerek işletme hakkında 

fikir sahibi olmaktadır. İşletmelerin facebook, instagram gibi sosyal medya hesaplarının olması müşteriler ile 

iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra farklı platformlarda müşteriye bilgi sunmaktadır. Turistik ürünün satın 

alınmasından önce müşteriler ürünle ilgili internetten araştırma yapmakta ve diğer müşterilerin 

deneyimlerinden yararlanmaktadır (Kalpaklıoğlu, 2015). K4 işletmesi arama motoru optimizasyonu 

yapılmamış, web sitesinin kalitesi konusunda kriterlerden çoğunu sağlayan ve müşterilerine e-posta ve kısa 

mesaj ile ulaşan bir işletmedir. Tripadvisor’da puanlamada işletmelerin 18 tanesi 4,00 ile 4,5 aralığında yer 

almaktadır. K4 işletmesi Tripadvisor’da Samsun ilinde turizm işletme belgesine sahip oteller arasında en çok 

yorum alan konaklama işletmesi olarak genel puan ortalamasında yer almaktadır.  

Konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanımı turizm sektörünün çok yönlü gelişmesine katkı sunarak 

bilgiye ulaşma, okuma, iletişim kurma, turizm tedarikçilerine ve destinasyonlara ilişkin bilgi paylaşımı 
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sağlamaktadır. Sosyal medya kullanımı işletmelere müşteri hizmetleri, pazarlama, yeni hizmetleri tanıtma 

gibi çok sayıda fırsatı uygun maliyetlerle sunmaktadır (Zeylan ve Öztürk, 2019).  

Tablo 6. Tripadvisor, Instagram ve Facebook ile İlgili Diğer Bilgiler 

Konaklama 

İşletmesi 

Kodu 

Tripadvisor Instagram Facebook 

 Yorum Sayısı Puan Takipçi Sayısı Gönderi Sayısı Takipçi Sayısı 

K1 61 4,0 1.585 318 1.123 

K2 195 3,5 1.214 489 1.653 

K3 314 4,5 6.015 651 16.741 

K4 432 4,0 3.697 226 1.067 

K5 41 3,5 33,5 bin 172 5.541 

K6 62 4,0 569 28 679 

K7 81 3,5 509 169 1.249 

K8 61 3,0 45 4 412 

K9 19 4,0 3.061 325 797 

K10 75 3,5 9.803 169 1.436 

K11 161 4,5 633 95 5.273 

K12 83 4,0 4.494 395 1.226 

K13 154 4,0 322 65 1.787 

K14 42 3,5 6987 172 1.624 

K15 8 4,5 Yok Yok Yok 

K16 46 4,0 89 11 Yok 

K17 17 4,0 1.300 153 6.682 

K18 355 4,5 1.190 175 295 

K19 3 2,5 1.598 184 412 

K20 33 4,5 Yok Yok Yok 

K21 60 4,0 Yok Yok 364 

K22 19 4,0 790 209 1.965 

K23 16 3,0 4.902 416 5.716 

K24 61 4,5 Yok Yok 15 

K25 56 4,5 35,1 bin 1609 6.143 

K26 7 4,5 Yok Yok 929 

K5 işletmesinin instagramda takipçi sayısı 33,5 bin, K25 işletmesinin ise instagram takipçi sayısının 35, 1 bin 

olduğu görülmektedir. K5 ve K25 konaklama işletmelerinin Türkiye’deki tüm şubeler için tek bir web sitesi 

ve sosyal medya hesabı kullanmasından dolayı takipçi sayılarının yüksek olduğu düşünülmektedir.  Özellikle 

K25 işletmesinin gerek takipçi sayısının yüksek olması gerek bildirim sayısının yüksek olması sosyal medya 

platformunun başarılı bir şekilde kullanıldığını göstermektedir.  

Örneklem içerisinde yer alan konaklama işletmelerinin 4 tanesinin web sitesi üzerinden bireysel olarak 

rezervasyon yapma imkanı sunulmamaktadır. Konaklama işletmeleri için müşterilerin web sitesi üzerinden 

rezervasyon yapabilmesi rekabette önemli üstünlük sağlayacak bir uygulamadır. Günümüzde ihtiyaçların 

çoğunluğu internet üzerinden karşılanmaktadır. Çalışma kapsamında örnekler değerlendirildiğinde 

müşterilere ulaşma açısından sosyal medya hesapları başarılı olarak değerlendirilse de pazarlama açısından 

bakıldığında oldukça yetersiz olduğu söylenebilir. Marka bilinirliği oluşturmada kullanılacak olan 

yöntemlerden birisi de sosyal medya hesaplarının verimli kullanımıdır (Altındal, 2013).   

5. Sonuç ve Öneriler 

Konaklama işletmelerinin dijital pazarlama uygulamaları aracılığı ile müşteriler ile daha iyi iletişim sağlama, 

arama motorlarında yer alarak görünürlüğü ve marka farkındalığını artırmak, işletmelerini web sitelerini 

etkin kullanmak işletmelerin hedeflerine ulaşmasında önemlidir. Bu araştırma, Samsun’da faaliyet gösteren 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi almış olan konaklama işletmelerinin dijital pazarlama 
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kapsamında web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının içerik analizi ile incelenmesine yöneliktir. Araştırma 

kapsamında incelemeye alınan 26 adet konaklama işletmesi Kaur’un (2017) çalışması temel alınarak beş temel 

ölçüt (kaliteli web sitesi, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya etkinliği, mobil cihaz dostu web sitesi 

ve e-posta pazarlaması) belirlenmiş ve işletmelerin web sayfaları ve sosyal medya hesapları bu ölçütlere göre 

değerlendirilmiştir.  

Konaklama işletmelerinin tamamında web sayfalarında bulunması gereken özellikler olan adres, telefon, e-

posta bilgisi ve haritalı adres yer almaktadır. Konaklama işletmelerinin iletişim bilgilerinin web sayfalarında 

bulunması müşterilerin işletmelere kolay ulaşabileceğini göstermektedir. Konaklama işletmelerinin hepsinin 

web sayfasında markanın deneyimine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Marka deneyimine ilişkin bilgilerin 

varlığı işletmelerin kendisi tarafından hazırlanmış, kuruluş yıllarının ve tecrübelerinin olduğu bilgileri 

kapsamaktadır. Konaklama işletmelerinin web sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında deneyimlerini 

müşteriler ile paylaşması müşterilerin işletmeye karşı olan güveninin artmasını sağlayacaktır. Konaklama 

işletmeleri özellikle sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde kullanarak müşterilerle iletişimi daha iyi 

hale getirebilir. Konaklama işletmelerinin çoğunun web sayfalarının güncel olmadığı görülmektedir. Web 

sayfalarının güncellenmesi gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.  

Konaklama işletmelerinin büyük çoğunluğunun web sayfaları mobil cihazlarla uyumlu olarak çalışmaktadır. 

Web sitelerinin mobil cihazlarla uyumlu olması müşterilerin işletmelere daha kısa zamanda ve farklı mobil 

araçlarla ulaşabilmelerine imkan sunmaktadır.  

Konaklama işletmelerinin çoğunun facebook ve instagram sosyal medya hesapları bulunmakta ve web 

sayfalarından sosyal medya hesaplarına ulaşım söz konusudur. Sınırlı sayıda konaklama işletmesinin twitter 

hesabı bulunmaktadır. Konaklama işletmelerinin sosyal medya hesaplarının varlığı müşterilerin gerek 

birbirleri ile gerekse işletme ile daha çok iletişime geçebilmesine imkan sunmaktadır. Sosyal medya 

hesaplarının varlığı gerek işletmenin tanıtımına gerekse bölgenin tanıtımına da katkı sunmaktadır.  

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre şu öneriler sunulabilir: 

✓ Web sitelerinin optimizasyonunda yalnızca konaklama işletmesinin adı ile ilgili anahtar kelimeler 

değil aynı zamanda bölgenin ismi, işletmenin sahip olduğu diğer özellikler de dikkate alınarak 

anahtar kelimeler tespit edilmelidir. Arama motoru optimizasyonlarının ise belirli dönemlerde 

güncellenmesi sanal ortamda işletmeye ulaşımın kolaylaşmasını sağlayacaktır.  

✓ Günümüzde dijitalleşmenin ön plana çıkması nedeniyle konaklama işletmelerinin web sitelerini 

güncellemeleri, web sitelerinde sosyal medya hesaplarına yer verilmesi, sosyal medya hesaplarına 

ilişkin bağlantıların düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolleri yapılmalıdır.  

✓ Konaklama işletmeleri sosyal medya hesapları aracılığı ile kendi tanıtımlarının yanı sıra bölgeye 

ilişkin turistik unsurların da tanıtımını yaparak, alternatif turizm türlerini tanıtma ve hatırlatma 

konusunda çalışmalar yapabilirler.  

✓ İşletmelerin web sitelerin mobil cihazla uyumlu olması müşterilerin mobil cihazlardan kolayca 

ulaşabilmesini sağlayacaktır. Müşterilerin konaklama işletmesine kolayca ulaşabilmesini sağlamak 

adına gerekli teknolojik altyapı desteklenmelidir.  

✓ Web siteleri ve sosyal medya hesapları konaklama işletmelerinin görünen yüzüdür. Web sitelerinin 

güncelliği ve sosyal medya hesaplarını etkin kullanımı konusunda gerekirse alanında uzman kurum 

ya da kişilerden yardım almaları işletme açısından faydalı olacaktır.  

✓ Sosyal medya hesaplarında takipçi sayısının artırılması ve paylaşımların uygun zamanlarda 

yapılması konusunda çalışmalar yaparak daha fazla kişiye ulaşarak müşteri sayısını artırabilirler. 

✓ Konaklama işletmeleri web sitelerinde tripadvisor, trivago gibi online satış imkanı sunan web 

sitelerinin bağlantılarına yer vererek satışlarını artırmaya çalışabilirler.  

Araştırma neticesinde sunulan öneriler günümüzde dijital pazarlama çalışması yapan ve müşterilerle iletişim 

kurmak isteyen tüm işletmeler için kullanılabilir önerilerdir. Konaklama işletmeleri gerek rekabet gerekse 

müşterilerle iletişimi sağlamak adına dijital pazarlamanın gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır. Bu 

çalışmada sadece Samsun’da bulunan işletme belgeli konaklama işletmeleri incelenmiştir. Gelecek 

araştırmalarda farklı işletmeler ve bölgeler incelenebilir ve bu araştırmanın sonuçları ile karşılaştırılabilir. 

Çalışmada içerik ölçütü kapsam dışı bırakılmıştır. Gelecek araştırmalarda kapsamlı olarak işletmelerin web 

sayfaları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan içerikler, görseller farklı yöntemlerle incelenebilir.   
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç - Çalışma, işletmeler tarafından gerçekleştirilen yeşile boyama faaliyetlerinin tüketicilerin yeşil satın 

alma davranışları üzerinde etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca yeşil marka 

imajı ve yeşil marka sadakatinin yeşil satın alma davranışı üzerinde nasıl bir aracı etkiye sahip olduğu 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yöntem - Araştırmanın evrenini Türkiye’de yeşil ürünler satın alma deneyimi olan bireyler 

oluşturmaktadır. Yapısal ilişkiyi ortaya çıkarmak için anket tekniği kullanılmıştır. Online olarak 

gerçekleştirilen toplam 410 geçerli anket Smart PLS Professional 3.3.3 yazılımı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Araştırmada ölçülmesi amaçlanan hipotezlerin testi için bootstrapping tekniği uygulanmıştır. 

Değişkenlere ait yapı, uyum ve ayrım geçerlikleri hesaplanmıştır. Son olarak yol analizi ile hipotezlerin 

doğruluğu test edilmiştir. 

Bulgular - Elde edilen sonuçlara göre yeşile boyama, yeşil marka imajı, yeşil marka sadakati ve yeşil satın 

alma davranışını negatif yönde etkilemektedir. Elde edilen bulgular neticesinde yeşil marka imajı ve yeşil 

marka sadakati yeşil satın alma davranışını pozitif yönde etkilemektedir. Çalışma da ayrıca yeşile boyama 

faaliyetleri ile yeşil marka imajının ve yeşil marka sadakatinin yeşil satın alma davranışı üzerinde negatif 

yönde kısmi aracılık (rekabetçi) etkisi tespit edilmiştir. 

Tartışma -. Pazardaki yeşil ürünlere olan güçlü ihtiyaç dünyayı değiştirmekte, bu nedenle işletmeler 

rekabet edebilmek için yeşil pazarlamayı benimsemeye isteklidirler. Literatür, yeşil ürünlerin çevresel 

iddialarının doğru ve şeffaf olması gerektiğini savunsa da, yeşile boyama pazarda hala etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. İşletmelerin yeşile boyama faaliyetlerini azaltarak, yeşil marka imajı ve yeşil marka 

sadakati aracılığıyla tüketicilerinin yeşil satın alma davranışını artırmak için kritik bir yaklaşım 

göstermesinin önemli olduğu söylenebilir. 
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Purpose - The study was carried out to investigate the effect of greenwash activities carried out by 

businesses on the green purchasing behavior of consumers. The study also attempted to determine what 

kind of mediating effect green brand image and green brand loyalty have on green purchasing behavior. 

Design\methodology\approach - The universe of the research green products in Turkey are individuals 

who purchase experience. Questionnaire technique was used to reveal the structural relationship. A total 

of 410 valid questionnaires conducted online were analyzed using Smart PLS Professional 3.3.3 software. 

The bootstrapping technique was used for testing the hypotheses aimed to be measured in the study. The 

structure, consistency and discrimination validities of the variables were calculated. Finally, the accuracy 

of the hypotheses was tested with path analysis. 

Findings - According to the results, greenwash, negatively affects green brand image, green brand loyalty 

and green purchasing behavior. As a result of the findings obtained, green brand image and green brand 

loyalty positively affect green purchasing behavior. The study also found a negative partial mediating 

(competitive) effect of greenwash activities and green brand image and green brand loyalty on green 

purchasing behavior. 

Discussion - The strong need for green products in the market is changing the world, so businesses are 

willing to adopt green marketing to compete. Although the literature argues that the environmental claims 

of green products should be accurate and transparent, greenwash is still used effectively in the market. It 

can be said that it is important for businesses to take a critical approach to increase the green buying 

behavior of their consumers through green brand image and green brand loyalty by reducing their 

greenwash activities. 
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1. GİRİŞ 

Yeşil pazarlama, çevreye duyarlı tüketicilerin dikkatini çekebilmek adına önemli bir araç haline gelmiştir. Son 

zamanlarda daha fazla işletme “yeşil”, “eko”, “çevre dostu”, “sürdürülebilirlik” ve “dünya dostu” gibi reklam 

terimlerini oldukça sık kullanmaktadır (Chang, 2011; Parguel vd., 2011). Ancak bu terimlerin popüler hale 

gelmesi beraberinde çevresel niteliklerle ilgili pek çok yeşil iddiaları da belirsiz ve güvenilmez bir hale 

getirmiştir. Bu belirsizlik ve güvensizlikte “yeşile boyama” olarak nitelendirilen bir kavramı ortaya 

çıkartmıştır. Yeşile boyama, yeşil satın almalar için tüm pazarı tehlikeye atacak ve yeşil pazarı baltalayacak 

bir sonuca neden olmaktadır (Hamann ve Kapelus, 2004). İşletmeler pazarda yeşil imaj oluşturabilmek adına, 

ürün hakkında olumsuz bilgileri açıklamadan, olumlu bilgileri seçici bir şekilde ortaya çıkartmak adına yeşile 

boyama stratejisini uygulamaktadır (Lyon ve Maxwell, 2011). İşletmelerin sergiledikleri bu tür yanıltıcı 

davranışlar ise tüketicilerin, yeşil pazardaki ürünlere karşı şüphe geliştirmesine neden olmaktadır (Pomering 

ve Johnson, 2009).  

Yeşile boyama, artan yeşil satın alma ihtiyacı nedeniyle işletmelerin pazar paylarını artırmaları için daha 

yaygın bir yol haline gelmiştir (Chen ve Chang, 2013c; Horiuchi vd., 2009). Yeşile boyamanın artması, 

tüketicilerin tüm yeşil iddialara karşı şüpheciliğiyle sonuçlanacak ve tüketicilerin, iş operasyonları ve üretim 

faaliyetleri için işletmeleri yeşil sürdürülebilirliğe yöneltme gücünü zayıflatacaktır. Yeşile boyama, 

reklamcılıkta tüketici satın alma davranışını azaltacaktır çünkü tüketiciler karar vermek için genellikle 

işletmelerin pazarlama faaliyetlerine güvenmektedirler (Hamann ve Kapelus, 2004). Tüketiciler, işletmelerin 

yeşil iddialarına inanmadıkları takdirde, yeşil satın almalarını belirleyemezler. Bu bakımdan yeşile boyama, 

pazardaki yeşil pazarlamayı ve tüketicilerin yeşil satın alımlarını tehlikeye atacaktır.  

Bu çalışma, işletmelerin kullanmış oldukları yeşile boyama yönteminin tüketici algısını nasıl değiştirdiğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yeşile boyama, tüketicilerin kafasını karıştırarak ve onları yeşil 

ürünler satın alma konusunda kararsız hale getirerek yeşil pazarlamaya zarar verebilmektedir. Nihayetinde 

böyle bir durumda tüketiciler çevreci ürünleri satın almayı bırakırlar. Sonuç olarak, yeşile boyama, 

tüketicilerin her yeşil iddiaya güvenmemesine neden olabilir. Bu nedenle, bir işletmenin yeşile boyamaya 

yönelik algıları, tüketicilerin bir işletmeye yönelik tutumunu yok edebilir. İşletmeler, yeşil pazardaki 

satışlarını artırmak, ürünlerinin çevresel özellikleri hakkındaki olumlu mesajları seçici bir şekilde açıklamak 

için olumsuz mesajlar vermeden yeşile boyamayı uygular (Lyon ve Maxwell, 2011). Bu durum, işletmelere 

karşı artan bir güvensizliğe neden olacaktır (Balmer vd., 2009). Marka imajını, tüketici sadakatini ve satın alma 

davranışını geliştirmek için işletmeler, yeşile boyama davranışlarını azaltmalı ve tüketicilerin, işletmelerin 

yeşil iddialarına karşı şüphelerini azaltacak yeterli mesaj almalarını sağlamalıdır (Hoedeman, 2002). Bu 

nedenle, işletmeler sadece “yeşil olduklarını” iddia etmemeli, yeşil ürünlerinin gerçekliği hakkında daha fazla 

sinyal vermelidir. Müşterilere güvenilir bilgi sağlamadan, işletmelerin tüketicilerini yeşil iddialarına ikna 

etmeleri kolay değildir (Chen, 2007). Literatür, satın alma davranışı ile ilgili çalışmaları geniş çapta tartışmış 

olsa da, çevre sorunları hakkındaki satın alma davranışını yeşile boyama, marka imajı ve marka sadakati 

perspektiflerinden inceleyen çalışmaların sayısı oldukça azdır. Dolayısıyla, bu çalışma özellikle yerli 

literatürdeki mevcut araştırma boşluğunu dolduracaktır. Çalışma, yeşil marka imajı ve yeşil marka 

sadakatinin, yeşil satın alma davranışı üzerindeki yeşile boyamanın etkisini daha fazla keşfetmek için 

ayrılmaz bir çerçevede birleştirmektedir. Çevreci davranışların arttığı bu dönemde, işletmeler için yeşil satın 

alma davranışı önemli hale gelmiştir. Gerçekleştirilen çalışma işletmelerin yeşile boyama ile tüketicilerinin 

yeşil satın alma davranışları arasındaki negatif ilişkiyi araştırmaktadır. Ayrıca çalışma, yeşil marka imajının 

ve yeşil marka sadakatinin, işletmelerin yeşile boyama ve tüketicilerinin yeşil satın alma davranışı arasındaki 

negatif ilişki üzerindeki aracılık etkilerini de tartışmaktadır. Araştırma, işletmelerin yeşil satın alma 

davranışını geliştirmelerine ve yeşil pazarlamaya ilişkin literatürü daha da genişletmelerine yardımcı olmak 

için çevreciliğe uygun yeni bir perspektif önermektedir. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ VE HİPOTEZ GELİŞTİRME 

2.1. Yeşile Boyamanın Yeşil Marka İmajı Üzerindeki Olumsuz Etkisi 

İşletmeler, küresel çevreciliğin popülaritesi nedeniyle, çevresel sürdürülebilirliğe önem vermektedirler. Yeşil 

pazarlama, çevrenin korunmasına önem veren tüketicilere hitap etmenin kritik bir yolu haline gelmesinden 

dolayı birçok işletme, yeşil ürünlerini farklılaştırmak için yeşil imaj oluşturma arzusuna girmişlerdir (Chang, 

2011). Yeşil imaj oluşturmak adına başvurulan faaliyetlerden biride yeşile boyamadır. Günümüzde birçok 
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işletme, pazardaki yeşil fırsatları yakalamak ve çevre dostu olduklarını tüketicilere göstermek adına yeşile 

boyama faaliyetlerine yoğunlaşmaktadır (Laufer, 2003). Yeşile boyama, bir işletmenin ürünlerinin veya 

markalarının çevre dostu olduğu algısını teşvik etmek için yeşil pazarlamanın veya yeşil halkla ilişkilerin 

aldatıcı bir şekilde uygulandığı yanıltıcı bir davranıştır (Parguel vd., 2011). Özellikle son yıllarda küresel 

ısınmanın beraberinde getirdiği olumsuz doğa olaylarının etkisi, doğal kaynaklarının giderek azalması ve 

doğanın zarar görmesi gibi nedenlerin etkisiyle insanlar, doğanın korunmasına yönelik daha fazla farkındalık 

sahibi olmuşlardır. Tüketicilerdeki doğaya karşı saygı tutumunun gelişmesi, işletmeleri pazardaki yeşil 

fırsatları yakalamak ve kendilerini çevre dostu göstermek adına farklı yönelimlere itmiştir (Laufer, 2003; 

Kement ve Güçer, 2018). İşletmelerin yalancı yeşil iddialardan veya reklam faaliyetlerinden yararlanması 

sonucu ortaya çıkan yeşile boyama, tüketicilerin yeşil satın alma davranışı konusunda kafalarının karışmasına 

neden olmuştur (Balmer vd., 2009; Parguel vd., 2011). Böyle bir durumda ise gerçekten doğa dostu olan 

işletmelerin yeşil marka imajları, tüketicilerin şüpheleri sonucu zarar görebilmektedir (Polonsky vd., 2010).  

Marka imajı, tüketiciler için mal veya hizmetleri ayırt etmenin zor olduğu daha karmaşık pazarlarda önemli 

bir rol oynar (Mudambi vd., 1997; Dağ ve Durmaz, 2020). İmaj, tüketicinin zihninde ürünle ilişkilendirilen bir 

markanın zihinsel resmini ifade eder ve markanın belirli özellikleriyle ilgili sembolik anlamlar içerir (Cretu ve 

Brodie, 2007; Padgett ve Allen, 1997; Demirağ ve Durmaz, 2020). Dahası, marka imajı, tüketicilerin belirli 

markalara karşı zihninde oluşturduğu algıların toplamını ifade eder (Cretu ve Brodie, 2007). Dolayısıyla 

marka imajı sembolik faydaları, fonksiyonel faydaları ve deneyimsel faydaları içerir (Park vd., 1986). Yeşil 

marka imajı ise en temelde, müşterinin zihninde çevresel özellikler ve kaygılarla bağlantılı bir markanın algılar 

kümesidir (Chen, 2010; Kement, 2019). Yeşile boyama, zihinde oluşan bu algıların güvenilir olmayan 

pazarlama faaliyetleri sonucunda sarsılmasına, yıkılmasına ve itibarsızlaştırılmasına neden olmaktadır 

(Ramus ve Montiel, 2005). Bunun sonucunda işletmeler ürünlerinin çevre dostu olduğunu iddia etseler bile 

tüketiciler yeşil iddialara güvenemeyeceklerdir (Lyon ve Maxwell, 2011). Bu tür olumsuz düşünceler 

tüketicinin işletme ve ürüne karşı negatif duygular beslemesine neden olmaktadır. Öte yandan yeşile boyama, 

tüketicinin algıladığı riski de olumsuz yönde etkileyecek ve bunun sonucunda çevresel kaygılar açısından 

tüketici tatmini ve sadakati azalacaktır (Dick ve Basu, 1994). Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotez 

geliştirilmiştir; 

H1: Yeşile boyama, yeşil marka imajını negatif etkilemektedir. 

2.2. Yeşile Boyamanın Yeşil Marka Sadakati Üzerindeki Olumsuz Etkisi 

Sadakat, bir kişinin aynı ürünü veya markayı diğerlerinden ziyade defalarca satın alması anlamına 

gelmektedir (Oliver, 1999). Sadakat, yeniden satın alma veya yeniden satın alma taahhüdünü temsil 

etmektedir (Durmaz ve Dağ, 2018; Demirağ ve Durmaz, 2019). Sadakat ayrıca bir bireyin tekrar eden satın 

almalarına olan bağlılığının veya bu bağlılığının gücünü ölçmek için kullanılabilir (Dick ve Basu, 1994). 

Çevresel taahhütlerin ve kaygıların yaşandığı günümüz pazarlamasında yeni bir yapı olan yeşil sadakat, 

Chang ve Fong (2010) tarafından önerilerek literatüre kazandırılmıştır. Yeşil marka sadakati, müşterinin 

çevresel veya yeşil kaygıları içeren bir işletme ile ilişkisini sürdürmek istediği ve tercih edilen bir markayı 

gelecekte tutarlı bir şekilde yeniden satın almayı veya yeniden korumayı taahhüt etmesi olarak tanımlanmıştır 

(Çavuşoğlu vd., 2020). İşletmeler, yeşil ürünlerinin satışlarını artırmak ve müşterilerinin yeşil marka 

sadakatini artırmak için yeşil ürünlerinin işlevselliğini geliştirmektedir (Chen, 2013). Yeşile boyama, yeşil 

pazarlamayı engellemektedir, çünkü daha fazla tüketiciyi yeşil iddialar konusunda şüpheci hale getirecektir 

(Horiuchi vd., 2009). Chen ve Chang (2013b)’e göre tüketicilerin yeşile boyama algıları ile yeşil olarak algılanan 

riski arasında negatif bir ilişki vardır. Slaughter (2008) gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında, yeşile boyamanın 

yeşil marka sadakati ile negatif olarak ilişkili olduğunu tespit etmiştir. Çevresel kaygı, tüketicilerin yeşil marka 

sadakatini etkileyecek önemli bir belirleyici haline gelmiştir (Chen, 2013). Gillespie (2008)’ye göre pazarda 

yeşile boyamanın popüler olması, tüketicilerin yeşil iddialara karşı güvensizlik duymasına sebep olmaktadır. 

Gillespie çalışmasında bu durumu yeşile boyamanın çevre koruma konusundaki tüketici sadakatini olumsuz 

etkileyeceği şeklinde belirtmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H2: Yeşile boyama, yeşil marka sadakatini negatif etkilemektedir. 

2.3. Yeşile Boyamanın Yeşil Satın Alma Davranışı Üzerindeki Olumsuz Etkisi 
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Yeşile boyama yeşil pazarlamanın büyümesini engelleyebileceğinden, tüketicilerin hangi yeşil girişimlerin 

daha güvenilir olduğunu ayırt etmesi kolay değildir (Horiuchi vd., 2009). Tüketiciler, bazı işletmelerin 

kendilerini genellikle yanılttığını ve çevresel iddialarını yerine getiremeyebileceklerini fark etmişlerdir 

(Ramus ve Montiel, 2005). Yeşile boyama, gerçek yeşil ürünlerin yaygınlığını engelleyeceği ve yeşil 

pazarlamanın etkinliğini azaltacağı için, işletmeler piyasadaki tüketicilere yanlış çevresel mesajlar vermekten 

kaçınmalıdır (Polonsky vd., 2010). Gillespie (2008) yeşile boyamayı, tüketicilerin yeşil satın alma 

davranışlarını gerçekleştirirken şüpheyle yaklaşmasına sebebiyet veren bir faaliyet olarak ifade etmiştir. Bu 

bakımdan tüketiciler, işletmelerin piyasadaki gerçek tüm yeşil iddialarına da güvenmeyecektir (Self vd., 2010). 

İşletmeler ancak yeşil girişimlerde aktif olarak yer alır ve çevresel çabalarını tüketicilerle başarılı bir şekilde 

iletirse, tüketiciler işletmelerin yeşil reklamlarına inanabilir (Chen ve Chang, 2013d; Chen ve Chang, 2013a; 

Horiuchi vd., 2009). İşletmeler ürünlerinin çevreye duyarlılığını abartması yani yeşile boyama faaliyetlerini 

arttırması durumunda müşteriler artık bu tür iddialara inanmayacaktır (Kalafatis vd., 1999). Bu nedenle, 

işletmeler, tüketicilerin yeşil pazarlama faaliyetlerine yönelik tutumlarına zarar verecektir (Parguel vd., 2011). 

Chen ve Chang (2013b)’e göre işletmeler, müşterilerini aldatmak için yeşile boyama faaliyetlerini kullanırlarsa, 

müşterileri ürünlerini pazardan satın almak istemezler. Ayrıca, yeşile boyama, belirli bir ürünün veya 

markanın çevresel mesajlarıyla ilgili olumsuz ağızdan ağza davranışın ortaya çıkmasına yol açacaktır (Ramus 

ve Montiel, 2005). Yeşil satın alma davranışı, bir tüketicinin çevresel ihtiyaçlarından kaynaklanan belirli bir 

mal veya hizmeti satın alacağı anlamına gelmektedir (Chen ve Chang, 2012; Kement ve Bükey, 2020). 

Tüketicilerin yeşil satın alma davranışı, yeşile boyama faaliyetlerinden olumsuz etkilenmektedir (Chen ve 

Chang, 2013b). İlgili literatür yeşile boyama faaliyetinin tüketici satın alma davranışının belirleyicisi olduğunu 

varsaymaktadır (Kim ve Choi, 2005; Chen ve Chang, 2013b; Chen vd., 2015). Chen vd. (2020) yapmış oldukları 

çalışmalarında, yeşile boyamanın yeşil satın alma davranışını olumsuz etkilediği, aynı zamanda yeşil olarak 

algılanan kalite ve memnuniyetinde yeşile boyama davranışı ile olumsuz yönde ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Bu bilgiler ışında aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H3: Yeşile boyama, yeşil satın alma davranışını negatif etkilemektedir. 

2.4. Yeşil Marka İmajının Yeşil Satın Alma Davranışı Üzerindeki Olumlu Etkisi 

Hu ve Wall (2005), çevresel imajdaki artışın rekabet gücünü artırabileceğini savunmaktadır. Sonuç olarak, 

yaygın tüketici çevreciliği ve katı çevre düzenlemelerinin yükselişinde işletmeler için yeşil marka imajı daha 

kritiktir (Chen, 2010). İşletmeler, farklılaşma avantajlarını oluşturmak için yeşil ürünlerinde yeşil pazarlama 

kavramını kullanmaktadır (Chen vd., 2006; Porter ve Van der Linde, 1995). Araştırmalar, tüketiciler tarafından 

algılanan imajın satın alma davranışlarını önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermektedir (Chen, 2008; 

Dowling, 1986). Ayrıca, kendilerini yeşil marka imajlarını artırmaya adamış işletmeler, sadece çevresel 

cezalandırma sıkıntısını ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerinin yeşil satın alma 

davranışını yükseltmelerine de izin verir (Chen, 2010). Marka imajının, tüketicinin algıladığı riski zayıflatması 

ve aynı zamanda işlem anında satın alma niyetinin olasılığını artırması nedeniyle tüketici satın alma davranışı 

üzerinde olumlu bir etkisi vardır (Flavian vd., 2005). Dolayısıyla, ilgili alanyazın, marka imajının müşterilerin 

karar verme sürecini etkileyebileceğini göstermekte ve bu nedenle marka imajının müşteri satın alma 

davranışını olumlu yönde etkileyeceğini savunmaktadır (Tariq vd., 2013; Wang ve Tsai, 2014). Marka imajı, 

satın alma niyetlerinin önemli bir faktörüdür (Shah vd., 2012). Zayıf marka imajı, tüketicinin satın alma 

niyetini azaltacaktır (Tariq vd., 2013). Tüketiciler bir işletmenin marka imajını diğerlerinden daha iyi 

olduğunu algılarsa, ürünlerini satın almaya daha istekli olurlar (Wu vd., 2011). Çalışmalar, marka imajının 

satın alma davranışıyla olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir (Dennis vd., 2007; Shah vd., 2012). 

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H4: Yeşil marka imajı, yeşil satın alma davranışını pozitif etkilemektedir.  

2.5. Yeşil Marka Sadakatinin Yeşil Satın Alma Davranışı Üzerindeki Olumlu Etkisi 

Tüketiciler bir ürüne veya markaya olan bağlılıklarını önce bilişsel anlamda, daha sonra duygusal anlamda 

ve son olarak da davranışsal bir şekilde oluştururlar (Oliver, 1999). Müşteri sadakati, müşteri satın alma 

davranışının birincil öncülüdür (Souiden ve Pons, 2009). Dolayısıyla ilgili literatür, müşteri sadakatinin satın 

alma davranışıyla olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir (Souiden ve Pons, 2009; Tariq vd., 2013; 

Yaseen vd., 2011). Müşteri sadakati, tüketici satın alma davranışının bir belirleyicisi olduğundan, alanyazında, 

işletmelerin müşteri satın alma davranışlarını artırmak için müşteri sadakatlerini geliştirecek kaynaklara 
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yatırım yapmaları gerektiğini ileri sürmektedir (Chi vd., 2009). Son zamanlarda, daha fazla işletme, dürüst 

olmayan yeşil iddialarla ürünlerini tanıtmaktadır ve bu nedenle müşterilerin ürünlerini yeniden satın alma 

olasılıkları daha düşüktür (Kalafatis vd., 1999). İşletmeler pazardaki yeşil fırsatlardan yararlanmak 

istediğinden, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tüketici sadakati daha önemli bir rol oynamaktadır (Balmer 

vd., 2009). Chen (2010) sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tüketici sadakatinin, çevresel sürdürülebilirlik 

açısından tüketici satın alma davranışını olumlu yönde etkileyeceğini ifade etmiştir. Bu bilgiler ışığında 

aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

H5: Yeşil marka sadakati, yeşil satın alma davranışını pozitif etkilemektedir. 

2.6. Yeşil Marka İmajı ve Yeşil Marka Sadakatinin Aracılık Etkisi 

Yeşile boyamanın yeşil marka imajıyla olumsuz bir şekilde ilişkili olduğu ve ayrıca yeşil marka imajının yeşil 

satın alma davranışını olumlu yönde etkilediği literatür incelemesi sonucunda tespit edilmiştir (H1 ve H4 

hipotezleri). Buna ek olarak, alanyazın, yeşile boyama faaliyetlerinin tüketicilerin yeşil satın alma davranışıyla 

olumsuz ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (H3 hipotezi). Benzer şekilde yeşile boyamanın yeşil marka 

sadakatini olumsuz etkilediği ve ayrıca yeşil marka sadakatinin yeşil satın alma davranışını olumlu yönde 

etkilediği literatür taramasıyla desteklenmiştir (H2 ve H5 hipotezleri). Bu nedenle, işletmelerin yeşile boyama 

faaliyetleri, tüketicilerin yeşil satın alma davranışını doğrudan etkilemekle kalmaz, aynı zamanda yeşil marka 

imajı ve yeşil marka sadakati yoluyla da etkileyebileceğini göstermektedir. Alanyazında her iki değişkenin 

aracılık ettiği sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Chen vd. (2020) yeşil ürünler satın alma deneyimi olan Tayvanlı 

tüketiciler üzerinden gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında, yeşil marka imajı ve yeşil marka sadakatinin 

yeşile boyama ve yeşil satın alma davranışı arasında kısmen aracılık ettiğini tespit etmişlerdir. Bu bilgiler 

ışında aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 

H6: Yeşil marka imajı, yeşile boyama ile tüketicilerinin yeşil satın alma davranışı arasındaki negatif ilişkiye 

kısmen aracılık eder. 

H7: Yeşil marka sadakati, yeşile boyama ile tüketicilerinin yeşil satın alma davranışı arasındaki negatif ilişkiye 

kısmen aracılık eder. 

Araştırma kapsamında oluşturulan model önerisi ve hipotezler Şekil 1’de detaylı olarak verilmektedir. 
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3. Yöntem 

Çalışma, işletmeler tarafından gerçekleştirilen yeşile boyama faaliyetlerinin, tüketicilerin yeşil satın alma 

davranışları üzerinde etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca yeşil marka imajı ve 

yeşil marka sadakatinin yeşile boyama faaliyetleri ile yeşil satın alma davranışı üzerinde nasıl bir aracı etkiye 

sahip olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Evrenin geniş bir alanı kapsaması nedeniyle araştırmada tesadüfi 

olmayan örneklem metotlarından “kolayda örneklem yöntemi” kullanılarak veriler toplanmıştır. Türkiye’de 

yeşil ürünler satın alma deneyimi olan tüketicilerin hem tamamına ulaşmanın mümkün olmaması, hem de 

Covid-19 kaynaklı pandemi önlemleri sebebiyle daha hızlı veri toplanması amacıyla (Malhotra, 2004) kolayda 

örneklem yöntemi seçilmiştir. Örneklem büyüklüğünün hesaplanması için, Ural ve Kılıç (2006) tarafından 

ifade edilen; “10.000’den büyük evrenler için 384 sayısı yeterli” görüşü doğrultusunda planlama yapılmış ve 

toplamda 410 anket formu 1 Ocak-1 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi toplanmıştır. Anketler Google 

formlar vasıtasıyla oluşturulmuş, e-posta ve WhatsApp uygulaması olan çevrimiçi platformlar kullanılarak 

dağıtılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik 

özelliklerini açıklamada kullanılan; cinsiyet, yaş aralığı, eğitim seviyesi, medeni durum ve gelir seviyesine 

yönelik algı soruları kategorik olarak yöneltilmiştir. Anket formunun ikinci bölümünde değişkenleri ölçmeye 

yönelik ifadelere yer verilmiştir. Yeşile boyama değişkenine ait 5 ifadeyi ölçmek için Chen ve Chang (2013a), 

yeşil marka imajı değişkenine ait 5 ifadeyi ölçmek için Chen (2010) ve yeşil marka sadakati değişkenine ait 4 

ifadeyi ölçmek için Chen (2013) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Yeşil satın alma davranışı 

değişkenine ait 3 ifadeyi ölçmek için Kim ve Choi (2005) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Tüm 

ifadeler beşli likert tipi olacak şekilde “kesinlikle katılmıyorum” (1), “kesinlikle katılıyorum” (5) aralığında 

katılımcılara yöneltilmiştir. 

SmartPLS 3 yapısal eşitlik modellemesi veri analizi için kullanılmıştır. PLS, son yıllarda veri işleme için 

popüler yöntemlerden birisi haline gelmiştir. Hair vd. (2011), bağımlı değişkenlerin etkilerini tahmin etmek 

için PLS-SEM kullanılmasını önermektedir. Benzer şekilde Davari ve Rezazadeh (2013), bu yöntemin 

kullanılmasının, önerilen araştırma modeli için bir grup denklemi eş zamanlı olarak tahmin etmek için uygun 

olduğunu ve değişkenler arasındaki ilişkiyi geliştirdiğini öne sürmüşlerdir. SEM, araştırmacıların yapılar 

arasındaki ilişkileri incelemesini sağlayarak zor ve gözlemlenemeyen gizli yapıları analiz etmesi, doğrudan 

ve dolaylı yolları ölçmek için en iyi yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Vinzi vd., 2010). Bu nedenle, çalışma 

için SmartPLS veri analiz yöntemi seçilmiştir. Ölçeklerin öncelikle formatif veya reflektif yapılardan hangisine 

uyumlu olduğunu belirlemek için doğrulayıcı Tetrad analizi (CTA) uygulanmıştır (Bknz Tablo 1). Ölçüm 

modelinin yapısına göre kovaryans bazlı veya kısmi en küçük kareler bazlı yapısal eşitlik modeli 

kullanılacaktır. 

Tablo 1. Doğrulayıcı Tetrad Analizi 

Değişkenler CI Low CI Up 

Yeşile Boyama   

1: boyama1,boyama2,boyama3,boyama4 -0,306 0,078 

2: boyama1,boyama2,boyama4,boyama3 -0,006 0,014 

Yeşil Marka İmajı   

1: imaj1,imaj2,imaj3,imaj4 -0,079 0,008 

2: imaj1,imaj2,imaj4,imaj3 -0,080 0,015 

Yeşil Marka Sadakati   

1: sadakat1,sadakat2,sadakat3,sadakat4 -0,075 0,082 

2: sadakat1,sadakat2,sadakat4,sadakat3 -0,012 0,160 

Alt ve üst sınırların tamamı tüm göstergeler için negatif veya alt ve üst sınırların tamamı pozitifse “Formative” 

ölçüm modeli uygulanır. Bir veya daha fazla gösterge için alt sınırın negatif ve üst sınırın pozitif olması 

durumunda “Reflective” ölçüm modeli uygulanır (Sönmez Çakır, 2020). Analizde yeşile boyama, yeşil marka 

imajı ve yeşil marka sadakati yer almaktadır. Tetrad analizi 4 ve üzeri ifadesi bulunan değişkenleri 

hesaplamaktadır. Bu bakımdan yeşil satın alma davranışında 3 ifade yer aldığı için analizde 

hesaplanmamıştır. Yapılan CTA analizi sonuçları incelendiğinde değişkenlerin güven aralıklarının 0 olduğu 

ve alt sınırın negatif-üst sınırın pozitif olması durumu göz önünde bulundurularak yapının “reflektif” yapıya 
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sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda araştırmada Smart PLS istatistik programında analiz 

aşamalarında kovaryans bazlı Smart PLSc yöntemi kullanılmıştır. 

4. Bulgular 

4.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri Tablo 2’de detaylı olarak verilmektedir. Katılımcıların 

%45,1’i erkek, %54,9’u kadındır. Medeni durum incelendiğinde bireylerin %52,2’sinin evli olduğu tespit 

edilmiştir. Yaş dağılımlarına bakıldığında, en fazla katılımın %43,2 ile 25-34 yaş aralığında olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların %40,5’inin lisans düzeyinde eğitim aldıkları, gelir durumu algıları 

incelendiğinde ise bireylerin %69,8’inin orta düzeyde gelire sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Kategoriler n % 

Cinsiyet 
Kadın 225 54,9 

Erkek 185 45,1 

Medeni Durum 
Evli 214 52,2 

Bekâr 196 47,8 

Yaş 

18 yaş altı 14 3,4 

18-24 105 25,6 

25-34 177 43,2 

35-44 59 14,4 

45-54 42 10,2 

55-64 10 2,4 

65 ve üzeri 3 0,7 

Eğitim 

İlköğretim 19 4,6 

Lise 100 24,4 

On lisans 92 22,4 

Lisans 166 40,5 

Yüksek lisans/Doktora 33 8,0 

Gelir Durumu Algısı 

Düşük 64 15,6 

Orta 286 69,8 

Yüksek 50 12,2 

Çok yüksek 10 2,4 

4.2. Ölçüm Modelinin Test Edilmesi 

PLS-SEM, iç-dış model analizlerinden oluşmaktadır. Bu bakımdan değerlendirme iki bölüme ayrılmıştır. 

Birinci bölümde, dışsal model veya dış model, iç tutarlık güvenilirlik katsayıları, birleşme geçerliliği ve ayırt 

edici geçerlilik ile değerlendirilmiştir (Ghozali ve Latan, 2015). İkinci bölümde ise yol analizi için iç model 

değerlendirilmiştir. İç tutarlık güvenilirliği için birleşik güvenilirlik (Composite Reliability-CR) değerleri 

hesaplanmış ayrıca güvenilirliğin sağlanması kapsamında Cronbach Alpha (CA) ve Rho_A kullanılmıştır. 

Birleşme geçerliliği için faktör yükleri (λ) ve açıklanan ortalama varyans (Average Variance Extracted-AVE), 

ayrışma geçerliliği için ise Fornell-Larcker ölçütü (Fornell-Larcker Criterion) ile HTMT katsayıları 

(Heterotrait-Monotrait Ratio) uygulanmıştır. 
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Tablo 3. Güvenirlik ve Geçerlik 

Değişkenler  λ t-değeri CR AVE 

Yeşile Boyama (YB) (CA=0.98) .98 .94 

1 X markasının çevresel özelliklerine ilişkin ifadeleri yanıltıcıdır. .980 170.746   

2 X markası çevresel özelliklerine ilişkin görsellerinde veya grafiklerinde yanıltıcıdır. .974 143.399   

3 X markası çevreye yönelik faydasında net olmayan iddialara sahiptir. .938 74.117   

4 X markası yeşil ürün olma performansını abartmaktadır. .976 150.897   

5 
X markası yeşil olma iddiasını daha önemli göstermek için önemli bilgileri 

saklamaktadır. 
.980 176.362   

Yeşil Marka İmajı (YMİ) (CA=0.87) .87 .58 

1 X markası, sürdürülebilir kalkınmanın en iyi ölçütü olarak kabul edilmektedir. .800 24.304   

2 X markası yeşil itibar konusunda uzmanlaşmıştır. .804 27.007   

3 X markası çevresel özellikler konusunda mükemmeldir. .769 14.844   

4 X markası çevresel performans konusunda olağanüstüdür. .733 13.128   

5 X markası, sürdürülebilir kalkınma konusunda güvenilirdir. .701 11.774   

Yeşil Marka Sadakati (YMS) (CA=0.90)   .90 .69 

1 Çevresel performansı nedeniyle X markasını yeniden satın almaya hevesliyim. .871 32.986   

2 
Çevresel işlevselliği nedeniyle X markasını diğer markalara satın almayı tercih 

ediyorum. 
.878 50.135   

3 
X markasının çevresel özellikleri nedeniyle nadiren başka markalara geçmeyi 

düşünürüm. 
.851 40.779   

4 X Markası çevre dostu olduğu için satın almaya devam etmek niyetindeyim. .729 18.286   

Yeşil Satın Alma Davranışı (YSAD) (CA=0.90) .90 .76 

1 X markasını çevresel kaygılar nedeniyle satın alıyorum. .845 35.275   

2 Çevresel performansından dolayı gelecekte X markasını satın alacağım. .894 59.991   

3 Genel olarak, çevre dostu olduğu için X markasını satın aldığım için mutluyum. .876 53.602   

Çalışmada kullanılan maddelerin benzer yapıları ölçüp ölçmediğini belirlemek için iç tutarlılık güvenilirliği 

analizi kullanılmıştır (Hair vd., 2016). İç tutarlılık güvenilirliğini belirlemek için bileşik güvenilirlik 

(Composite Reliability-CR), Cronbach alfa ve Rho_A değerleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Nunnally ve 

Bernstein (1994)’ne göre, 0,6 ile 0,7 arasındaki CR değerleri, keşif çalışmaları için kabul edilebilirken, daha 

sonraki çalışmalar için 0,7 üzeri değerlerin tatmin edici olarak kabul edilebileceğini belirtmişlerdir (Hair vd., 

2016; Gefen vd., 2000). Cronbach alfa ve Rho_A (CA ve Rho_A> 0.7) bir yapıyı ölçen maddelerin 

güvenilirliğinin bir ölçüsüdür (Nunnally ve Bernstein, 1994). Tablo 3, bu çalışmadaki her bir yapı için 

Cronbach alfa (CA), Rho_A ve CR değerlerini göstermektedir. Çalışmada bu değerler kabul edilebilir bir 

aralıkta bulunmuştur. 

Çalışmada bir maddenin benzer yapıları ne kadar iyi ölçebileceğini görmek için birleşme geçerliliği analizi 

uygulanmıştır (Hair vd., 2016). Birleşme geçerlilik analizi iki test ile değerlendirilmektedir; faktör yükleri ve 

açıklanan ortalama varyans (Average Variance Extracted-AVE). Faktör yüklerinin değerlendirme kriteri 

0.50’nin üzerindeki değerlerdir (Kaiser, 1974). AVE değeri benzer şekilde 0,50’den büyük olmalıdır (Hair vd., 

2019). Gerçekleştirilen analizler neticesinde her bir ifadenin faktör yükü ve her bir yapının AVE değeri 0.50’nin 

üzerinde belirlenmiştir. 

Test edilen yapıların diğer yapılardan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için ayrışma geçerliliği analizi 

yapılmıştır. Bu analiz, bir yapının başka bir yapıyla ne kadar ilişkili olduğunu ve tek bir yapıyı kaç öğenin 

temsil edebileceğini belirleyebilmektedir (Hair vd., 2016). Çalışmada ayrışma geçerliliğini ölçmek için analiz 

edilen iki test gerçekleştirilmiştir; Fornell-Larcker ve HTMT oranı. Fornell-Larcker kriteri, AVE karekök 

değerini, herhangi bir sütun veya satırdaki en yüksek değeri gösteren yapı korelasyon değeri ile diğer 

herhangi bir yapının en yüksek korelasyon değerine kıyasla karşılaştırmaya yönelik bir analizdir (Hair vd., 

2019). Bu yöntem, gizil değişkenlerin diğer gizil değişkenlere göre madde değişkeni için daha iyi açıklama 

yapması gerektiği görüşüne dayanmaktadır. 
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Tablo 4. Ayrışma Geçerliliği Analizi Sonuçları (Fornell-Larcker Kriteri) 

Değişkenler x ̄ s.s. 1 2 3 4 

1 YB 2,17 1,33 .970    

2 YMİ 3,78 ,734 -,594 .762   

3 YMS 3,75 ,860 -,431 ,722 .835  

4 YSAD 3,85 ,935 -,444 ,752 ,827 .872 

        Not: Koyu olarak yazılmış değerler √��� karekökünü göstermektedir. 

HTMT oranı, Fornell ve Larcker kriterinin doğruluğunu test etmek amacıyla tercih edilmektedir. HTMT 

değerinin 0.85 (Kline, 2011), 0.90 (Gold vd., 2001) veya değerlerin 1.00’ın (Henseler vd., 2016) altında olması 

gerekliliği belirtilmiştir. Gerçekleştirilen analizler neticesinde test edilen her yapı için ayırt edici geçerliliğin 

doğruluğu kanıtlanmıştır. 

Tablo 5. Ayrışma Geçerliliği Analizi Sonuçları (HTMT) 

Değişkenler 1      2          3 4 

1 YB     

2 YMİ 0,593    

3 YMS 0,431 0,782   

4 YSAD 0,844 0,756 0,847  

Araştırma modelinin uyum iyiliği değerleri için standartlaştırılmış ortalama karekök (Standardized Root 

Mean Square Residual-SRMR) değeri incelenmiştir. Henseler vd. (2016) ve Cho vd. (2020)’ne göre, SRMR 

değeri 0,08'den düşük olmalıdır (100’den büyük bir örneklem boyutu için). Böylece, bu çalışma için anlamlı 

bir model uyumu tespit edilmiştir (0.034). 

4.3. Yapısal Modelin İncelenmesi 

Smart-PLS modelinin çalışmasının bir sonraki adımı, iç modelin veya yolların değerlendirilmesidir. Bir iç 

modelin değerlendirilme süreci çoklu bağlantı analizi (VIF), determinasyon katsayısı (R2), etki büyüklüğü 

analizi (f2), tahmin gücü analizi (Q2) ve yol katsayısı analizleri ile mümkün olmaktadır. VIF, regresyon 

modelinde bir bağımsız değişken ile diğer bağımsız değişkenin çoklu doğrusallık problemi olup olmadığının 

bir ölçütü olarak kabul edilmektedir (O’brien, 2007). VIF değerlerinde farklı aralıklar değerlendirmeye 

alınmış, Diamantopoulos ve Siguaw (2006)’a göre 3 ün altı, Hair vd. (2011)’ne göre 5’in altı, Smith vd. (2020)’ne 

göre 10’un altındaki VIF değerlerinin çoklu doğrusallık sorunu oluşturmayacağı belirtilmiştir. Çalışmada elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda VIF değerlerinin uygun değerlere sahip olduğu belirlenmiştir (Tablo 6).  

R2 testi, bağımlı değişkenin açıklayıcı değişkenleri nasıl etkilediğini tanımlamaktadır. R2 değeri 0,75 veya daha 

yüksekse, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde önemli bir etkisi olduğu anlamına gelir. R2 değeri 

0,5 ise orta düzeyde bir etkiyi, 0,25 veya daha az olduğunda ise zayıf bir etkiyi ifade etmektedir (Hair, 2011). 

Mevcut araştırmadaki R2 değerleri bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerinde genel olarak önemli 

bir etkisinin olduğunu göstermektedir (Tablo 6). Yapısal modelin değerlendirilme süreci etki büyüklüğü 

analizi olan f2 ile devam etmiştir. Etki büyüklüğü analizinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlerin 

açıklanma oranındaki paylarını göstermektedir. f2 değeri 0,02’nin altında veya eşdeğeri ise, düşük bir etki 

anlamına gelmektedir. f2 0,15 ve üzeri değeri gösteriyorsa orta etkiyi, 0,35 ve üzeri ise güçlü bir etkiyi 

göstermektedir (Cohen, 1988). Mevcut araştırmada f2 genel olarak orta ve yüksek etki derecesine sahiptir. Bu 

durum gizil değişkenlerin orta-güçlü düzeyde etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Tablo 6). Tahmin gücü 

analizi Q2 (Blindfolding), veri kapama yöntemi ile modelin tahmin etme gücünü hesaplayan bir metottur. Bu 

analiz sadece reklektif değişkenler içeren modeller için uygundur. Analiz bağımlı değişkenleri indikatörlerine 

ait tüm gözlemlerin döngüsel olarak kapatılıp tekrar hesaplanması ile gerçekleşmektedir. Q2 katsayısının 

0’dan farklı bir değer alması gerekmektedir. Katsayı 0,02 ve üzerinde ise küçük, 0,15 ve üzerinde olması orta, 

0,35 ve üzerinde olması büyük tahmin edicilik olarak değerlendirilmektedir (Sönmez Çakır, 2020). Yapılan 

analizler sonucunda elde edilen Q2 değerleri tahmin gücünün genel olarak orta ve büyük tahmin edicilik 

düzeyde olduğunu göstermektedir (Tablo 6). 

Yapısal model ön değerlendirmeler tamamlandıktan sonra araştırma hipotezlerinin testine geçilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 6’da detaylı olarak verilmektedir. 
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Tablo 6. Yapısal Değerlendirme (Hipotez Testi) 

Hipotezler  
Standardize 

ß 

Standart 

Sapma 
t-değeri p-değeri VIF f2 Q2 R2 

H1 YB >>>YMİ -0.594 0.043 13.809 0.000*** 1.000 0.545 0.19 0.35 

H2 YB >>>YMS -0.431 0.049 8.802 0.000*** 1.000 0.228 0.12 0.18 

H3 YB>>>YSAD -0.330 0.039 7.137 0.000*** 1.551 0.002 0.52 0.73 

H4 YMİ>>>YSAD  0.212 0.081 2.603   0.009** 3.246 0.053   

H5 YMS>>>YSAD  0.668 0.078 8.537 0.000*** 2.581 0.662   

H6 YB >>>YMİ>>>YSAD -0.126 0.049 2.542   0.011*     

H7 YB>>>YMS>>>YSAD -0.288 0.046 6.223 0.000***     

  p=<0.001***; p=<0.01**; p= <0.05* 

Gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre yeşile boyama, yeşil marka imajı (ßYB-YMİ=-0.594, 

t=13.809, p<0.001), yeşil marka sadakati (ßYB-YMS=-0.431, t=8.802, p<0.001) ve yeşil satın alma davranışını 

(ßYB-YSAD=-0.330, t=7.137, p<0.001) negatif yönde etkilemektedir. Dolayısıyla H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul 

edilmiştir. Yeşil marka imajı (ßYMİ-YSAD=0.212, t=2.603, p<0.01) ve yeşil marka sadakati (ßYMS-YSAD=0.668, 

t=8.537, p<0.001) yeşil satın alma davranışını pozitif yönde etkilemektedir. Dolayısıyla H4 ve H5 hipotezleri 

kabul edilmiştir. 

Çalışma kapsamında yeşil marka imajı ve yeşil marka sadakatinin, yeşile boyama ile yeşil satın alma davranışı 

arasında aracılık etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Zhao vd. (2010), dolaylı etkilerin anlamlı olması 

durumunda aracı etki durumundan bahsedilebileceğini ifade etmişlerdir. Zhao vd.’ne göre dolaylı ve direkt 

etkilerin anlamlı, toplam etkilerin pozitif veya negatif çıkması durumunda kısmi aracılık etkisinden söz 

edilebileceğini belirtmişlerdir. Eğer dolaylı etki anlamlı ve direkt etki anlamsız ise bu durumda tam aracılık 

etkisinden bahsedilebilir. Gerçekleştirilen analizler neticesinde yeşil marka imajı (ßYB>>YMİ>>YSAD=-0.126, 

t=2.542, p<0.05) ve yeşil marka sadakatinin (ßYB>>YMS>>YSAD=-0.288, t=6.223, p<0.001), yeşile boyama ile 

yeşil satın alma davranışı arasında negatif kısmi aracılık etkisi tespit edilmiştir. Dolayısıyla H6 ve H7 

hipotezleri kabul edilmiştir. Aracılık etkiye sahip olan “yeşil marka imajı” değişkeninin aracılık etki boyutu 

VAF (Variance Accounted For) değeri ile ayrıca hesaplanmıştır. Dolaylı etkilerin toplam etkilere bölünmesi 

ile elde edilen VAF değerleri (Nitzl ve Hirsch, 2016) 0.20’nin altında ise sıfır aracılık, 0.20-0.80 arasında kısmi 

aracılık ve 0.80’den fazla ise tam aracılık etkiden söz edilebilir (Hair vd., 2016). Yapılan analizler sonucunda 

yeşile boyama  >>> yeşil marka imajı >>> yeşil satın alma davranışı yolundaki dolaylı etki -0.126 ve toplam etki 

-0.444 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda VAF değeri (-0.126/-0.444) “0.57” olarak hesaplanmış ve yeşil 

marka imajının negatif yönde “kısmi aracılık (rekabetçi)” etkisi tespit edilmiştir. 

Tablo 7. Yapısal Modelde Dolaylı ve Doğrudan Etki 

Bağımsız Değişkenler 
Bağımlı Değişkenler 

YSAD  YMİ YMS 

YB  

Doğrudan Etki  -0.330***    

Dolaylı Etki        -0.126*  

Toplam Etki -0.444***      

    YB >>> YMİ >>> YSAD      

YB     

Doğrudan Etki  -0.330***    

Dolaylı Etki    -0.288*** 

Toplam Etki -0.444***    

    YB >>> YMS >>> YSAD     

p=<0.001***; p=<0.01**; p= <0.05* 

Yapılan analizler sonucunda yeşile boyama  >>> yeşil marka sadakati >>> yeşil satın alma davranışı yolundaki 

dolaylı etki -0.288 ve toplam etki -0.444 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda VAF değeri (-0.288/-0.444) “0.73” 
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olarak hesaplanmış ve yeşil marka sadakatinin negatif yönde kısmi aracılık (rekabetçi) etkisi benzer şekilde 

tespit edilmiştir.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Araştırma, işletmeler tarafından gerçekleştirilen yeşile boyamanın tüketicilerin yeşil satın alma davranışları 

üzerinde etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca yeşil marka imajı ve yeşil marka 

sadakatinin yeşile boyama faaliyeti ile yeşil satın alma davranışı üzerinde nasıl bir aracı etkiye sahip olduğu 

belirlenmeye çalışılmıştır. Oluşturulan hipotezler ayrıntılı bir literatür taramasıyla desteklenmiş ve araştırma 

modeli önerilmiştir. Araştırma modeli test edilmeden önce ölçüm modeli ve yapısal model analize tabi 

tutulmuştur. Gerçekleştirilen analizler neticesinde ölçüm modelinin Reflective yapıya uygun olduğu 

görülmektedir. Bu bakımdan PLS ölçüm modelinin değerlendirmesi sürecinde iç tutarlık güvenilirliği, 

birleşme geçerliliği ve ayrışma geçerliliği analizleri uygulanmıştır. Yapısal modelin değerlendirilmesi 

sürecinde VIF, R2, Q2, f2 ve yol katsayısı analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen yol analizi neticesinde H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Yeşile boyamanın, yeşil marka 

imajı, yeşil marka sadakati ve yeşil satın alma davranışını negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar alanyazında gerçekleştirilen çalışmalarla (Ramus ve Montiel, 2005; Lyon ve Maxwell, 2011; Dick ve 

Basu, 1994; Chen ve Chang, 2013b; Slaughter, 2008; Chen, 2013; Gillespie, 2008; Self vd., 2010; Kalafatis vd., 

1999; Ramus ve Montiel, 2005; Kim ve Choi, 2005; Chen vd., 2015) paralellik göstermektedir. Ramus ve Montiel 

(2005) yeşile boyamanın marka imajını olumsuz etkileyeceğini belirtmişlerdir. Slaughter (2008) 

gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında yeşile boyamanın yeşil marka sadakatini olumsuz etkilediğini tespit 

etmiştir. Chen (2013), yeşile boyama gibi olumsuz iddiaların çevresel kaygıya sebep olacağının ve bu 

durumun yeşil marka imajı ve sadakatini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtmiştir. Chen ve Chang (2013b) 

yeşile boyama faaliyetlerinin müşterileri aldatmak anlamına geldiğini, işletmelerin bu iddiaları kullanmaları 

halinde yeşil satın alma davranışlarının olumsuz etkileneceğini ifade etmişlerdir. Kim ve Choi (2015) ve Chen 

vd. (2015) benzer şekilde yeşile boyamanın yeşil satın alma davranışını olumsuz etkilediğini yapmış oldukları 

çalışmalarında tespit etmişlerdir. Yeşil pazarlama faaliyetlerinin daha etkili hale gelmesi ve yeşil ürünlerin 

pazarda başarılı bir şekilde tanıtılabilmesi için işletmelerin yeşile boyama faaliyetlerini en aza indirmeleri 

gerekmektedir. Bu çalışma, yeşile boyamanın üç negatif öğesinin olduğunu ortaya koymaktadır. Birincisi, 

yeşile boyama faaliyetlerinin, yeşil marka imajını baltalaması. İkincisi, yeşile boyama faaliyetlerinin, 

tüketicilerinin yeşil marka sadakatine zarar vermesi. Üçüncüsü ise, yeşile boyamanın, tüketicilerinin yeşil 

satın alma davranışını ortadan kaldırması. Bu bakımdan işletmelerin çevreci olma iddiasını güçlendirmesi ve 

yeşile boyama faaliyetlerini sınırlandırması önemli gözükmektedir.   

Araştırma kapsamında yeşil marka imajının ve yeşil marka sadakatinin yeşil satın alma davranışını pozitif 

etkilediği tespit edilmiştir (H4 ve H5). Elde edilen sonuçlar literatürde gerçekleştirilen çalışmalarla (Chen, 2008; 

Dowling, 1986; Chen, 2010; Flavian vd., 2005; Tariq vd., 2013; Wang ve Tsai, 2014; Shah vd., 2012; Souiden ve 

Pons, 2009; Tariq vd., 2013; Chi vd., 2009; Kalafatis vd., 1999; Balmer vd., 2009) paralellik göstermektedir. Chen 

(2010) gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında işletmelerin yeşil marka imajlarını arttırmasının müşterilerin yeşil 

satın alma davranışına olumlu yönde yansıyacağını ifade etmiştir. Chen ayrıca sürdürülebilir kalkınmaya 

yönelik tüketici sadakatinin, çevresel sürdürülebilirlik açısından tüketici satın alma davranışını olumlu yönde 

etkileyeceğini tespit etmiştir. Flavian vd. (2005) marka imajının, algılanan riski azaltarak tüketici satın alma 

davranışı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirlemişlerdir. Souiden ve Pons (2009) ve Tariq vd. (2013) 

gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında, müşteri sadakatinin satın alma davranışıyla olumlu bir şekilde 

ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. İşletmeler, yeşile boyama faaliyetlerini ortadan kaldırarak, müşterilerinin 

yeşil satın alma davranışını artırmak için yeşil marka imajını ve yeşil marka sadakatini geliştirmek adına 

bütün fırsatları değerlendirmelidir. İşletmeler sınırlı kaynaklara sahip olduklarından, yeşil satın alma 

davranışının olumsuz belirleyicisi olan yeşile boyamayı ortadan kaldırarak iki olumlu belirleyici olan yeşil 

marka imajı ve yeşil marka sadakati geliştirmek için kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmalıdırlar. 

Çalışmada ayrıca yeşile boyama faaliyetleri ile yeşil marka imajı ve yeşil marka sadakatinin yeşil satın alma 

davranışı üzerinde nasıl bir aracı etkiye sahip olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen analizler 

neticesinde yeşile boyama ile yeşil marka imajının ve yeşil marka sadakatinin yeşil satın alma davranışı 

üzerinde negatif yönde kısmi aracılık (rekabetçi) etkisi tespit edilmiştir. Bu kapsamda H6 ve H7 hipotezleri 

kabul edilmiştir. Çalışma sonuçları, yeşile boyamanın, yeşil marka imajı ve yeşil marka sadakati yoluyla 
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tüketicilerinin yeşil satın alma davranışını olumsuz yönde etkilemek için iki dolaylı yolu olduğunu 

doğrulamıştır. Literatürde her iki değişkenin aracılık ettiği sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Gerçekleştirilen 

çalışmaya paralel olarak Chen vd. (2020)’nin çalışması benzerlik göstermektedir. Chen vd., yeşil ürünler satın 

alma deneyimi olan Tayvanlı tüketiciler üzerinden gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında, yeşil marka imajı 

ve yeşil marka sadakatinin yeşile boyama ve yeşil satın alma davranışı arasında kısmen aracılık ettiğini tespit 

etmişlerdir. Pazardaki yeşil ürünlere olan güçlü ihtiyaç dünyayı değiştirmekte, bu nedenle işletmeler rekabet 

edebilmek için yeşil pazarlamayı benimsemeye isteklidirler. Literatür, yeşil ürünlerin çevresel iddialarının 

doğru ve şeffaf olması gerektiğini savunsa da, yeşile boyama pazarda hala etkin bir şekilde kullanılmaktadır 

(Chen ve Chang, 2013a). İşletmelerin yeşile boyama faaliyetlerini azaltarak, yeşil marka imajı ve yeşil marka 

sadakati aracılığıyla tüketicilerinin yeşil satın alma davranışını artırmak için kritik bir yaklaşım göstermesinin 

önemli olduğu söylenebilir. 

5.1. Teorik ve Pratik Çıkarımlar  

Bu araştırma genel olarak farklı teorik katkılar sunmaktadır. İlk olarak, çalışma, yeşile boyamanın yeşil marka 

imajı ve yeşil marka sadakati üzerindeki etkilerini tartışmaktadır ve bu durumunda yeşil satın alma 

davranışını daha da etkileyeceğini dile getirmektedir. Bu nedenle çalışma, yeşil pazarlama araştırmasını 

genişletmek adına yeşile boyamanın azaltılması, yeşil marka imajının ve yeşil marka sadakatinin arttırılmasını 

önermektedir. Ayrıca çalışma yeşil satın alma davranışını geliştirmek için marka imajı ve marka sadakati 

kavramlarını birleştirmektedir. İkinci olarak, önceki araştırmalar yeşile boyamanın marka imajı üzerindeki 

olumsuz etkisini tespit etmiş olsa da (Polonsky vd., 2010), yeşile boyamanın ve yeşil satın alma davranışı 

arasındaki ilişkiyi araştıran sınırlı sayıda çalışmanın olduğu görülmektedir. Çalışma, yeşile boyamanın yeşil 

satın alma davranışını olumsuz etkilediğini kanıtlamaktadır. Bu bakımdan gerçekleştirilen çalışma 

alanyazındaki araştırma boşluğunu doldurmaktadır. Üçüncü olarak araştırma, yeşile boyama ve yeşil satın 

alma davranışı arasındaki olumsuz ilişkinin kısmen yeşil marka imajı ve yeşil marka sadakati aracılığıyla 

gerçekleştiğini doğrulamaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda yeşil marka imajının ve yeşil 

marka sadakatinin araştırma çerçevesinde iki aracı olduğunu kanıtlamaktadır. Son olarak, yeşile boyama 

faaliyetlerinin azalması bunun akabinde yeşil marka imajının ve yeşil marka sadakatinin artması, müşterilerin 

yeşil satın alma davranışını geliştirmelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.  

Bu araştırma, marka imajı, marka sadakati ve satın alma davranışı araştırmalarını yeşil pazarlama alanına 

uygulamaktadır. Ayrıca çalışma yeşile boyama literatürünü genişletmektedir. Bu araştırmanın dört pratik 

katkısı olduğu düşünülmektedir. İlk olarak, çalışma, işletmelerin yeşile boyama faaliyetlerini azaltılmasının 

yalnızca yeşil marka imajını ve yeşil marka sadakatini yükseltmekle kalmayıp, aynı zamanda müşterilerinin 

çevreci satın alma davranışını da geliştirebileceğini göstermektedir. İşletmeler, müşterilerinin yeşil satın alma 

davranışını iyileştirmeye istekliyse, yeşile boyama konusundaki şüphelerini azaltmalı ve yeşil marka imajını 

ve yeşil marka sadakatini geliştirmelidir. İkinci olarak, işletmelerin yeşil marka imajlarını artırmaları 

gerekmektedir. Yeşil marka imajı, araştırma çerçevesinde kısmi bir aracılık rolü oynadığından, işletmeler, yeşil 

satın alma davranışını iyileştirmek için yeşil marka imajını geliştirebilir. Üçüncü olarak, yeşil marka sadakati, 

araştırma çerçevesinde kısmi bir aracılık etkisine sahiptir. Bu bakımdan işletmeler tüketicilerinin yeşil satın 

alma davranışını artırmak için yeşil marka sadakatini iyileştirmesi gerekmektedir. Son olarak, bu araştırma, 

yeşile boyamanın, yeşil marka imajı ve yeşil satın alma davranışıyla olumlu bir şekilde ilişkili olan yeşil marka 

sadakati ile negatif ilişkili olduğunu göstermektedir. Yeşile boyama yalnızca tüketicilerin yeşil satın alma 

davranışını doğrudan olumsuz etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda yeşil marka imajı ve dolaylı olarak 

tüketicilerinin yeşil marka bağlılığı yoluyla da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Pazarda yeşile boyama 

faaliyetleri azalırsa, tüketiciler, yeşil pazarlamanın daha etkili hale gelmesi için yeşil iddialara güvenmeye 

istekli olacaktır. Yeşile boyamayı azaltmak için işletmeler, yeşil iddialarını daha güvenilir ve şeffaf hale 

getirmek zorundadır. Ek olarak, işletmeler yeşile boyama kaynaklarını ortadan kaldırmalıdır. İşletmelerin 

yeşile boyama kaynaklarını ortadan kaldırması, yeşil marka imajını ve yeşil marka sadakatini artırmasına ve 

bunun akabinde tüketicilerin yeşil satın alma davranışını daha da geliştirmesini sağlayabilir. 

5.2. Sınırlılıklar ve Gelecek Çalışmalar için Öneriler 

Çalışmanın evrenini yeşil ürünler satın alma deneyimi olan bireyler oluşturmaktadır. Gelecekteki araştırmalar 

normal ürünlerin satın alma deneyimlerine odaklanabilir ve bu çalışma ile karşılaştırılabilir. Bu araştırma 

Türkiye’de uygulanmıştır; gelecekteki araştırmalarda diğer ülkelere odaklanabilir ve bu çalışma ile 
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karşılaştırmalı bir şekilde analize tabi tutulabilir. Araştırma modelini test etmek için yalnızca anket tekniği 

kullanılmıştır. Gelecekteki araştırmalar diğer metodolojileri uygulayabilir. Çalışmanın sonuçları 

araştırmacılar, uygulayıcılar, yöneticiler ve politika yapıcılar için yararlı olacağı ve referans olarak gelecekteki 

araştırmalara katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Amaç –  Bu çalışmanın amacı, algılanan aşırı nitelikliliğin çalışanların kariyerizm eğilimleri ve sosyal 

kaytarma davranışları üzerindeki etkisini Kişi-iş Uyumu ve Kişi-Grup Uyumu teorilerine dayanarak 

araştırmaktır. İlgili alan yazında, algılanan aşırı niteliklilik ile birçok tutum ve davranış arasındaki ilişkileri 

inceleyen çalışmalar olmasına karşın, algılanan aşırı niteliklilik ile kariyerizm eğilimi ve sosyal kaytarma 

davranışları arasındaki ilişkileri inceleyen bir çalışma olmaması bu araştırmanın özgün yanını teşkil 

etmektedir. Ayrıca, uluslararası alan yazında aşırı niteliklilik kavramıyla ilgili birçok çalışma yapılmasına 

rağmen, Türkiye’de bu algının sonuçlarını belirlemeye yönelik nicel çalışmaların yetersizliği bu 

araştırmanın temel motivasyonunu temsil etmektedir. 

Yöntem –  Araştırmanın örneklemini 2017 Aralık ve 2018 Ocak aylarında İstanbul’da kolayda örnekleme 

yöntemi ile ulaşılan 484 hizmet sektörü çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

anket tekniği kullanılmış olup, hazırlanan anket iki farklı zaman diliminde aynı kişilere uygulanmıştır. 

Anketlerden elde edilen veriler SPSS programında açıklayıcı faktör analizi, korelasyon analizi, güvenirlik 

analizi ve regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular –  Araştırma bulguları algılanan aşırı nitelikliliğin hem genel olarak hem işini küçük görme 

boyutu özelinde kariyerizm eğilimi üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu gösterirken; algılanan aşırı 

nitelikliliğin sadece işini küçük görme boyutunun sosyal kaytarma davranışları üzerinde pozitif bir etkiye 

sahip olduğunu göstermektedir.  

Tartışma –  Çalışma bulgularından hareketle, aşırı niteliklilik algısına sahip çalışanların fazladan 

gördükleri potansiyellerini (niteliklerini) kariyerlerine yönelik umutsuzlukları ile baş etmede etkin bir araç 

olarak görüp kariyerist eğilimde olabilecekleri söylenebilir. Ayrıca, aşırı niteliklilik algısındaki çalışanların 

sahip oldukları fazla niteliklerden dolayı mevcut işlerini basit (küçük) görerek yaratmış oldukları boşluğu 

sosyal kaytarma davranışları sergileyerek dolduracakları ileri sürülebilir. 
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Purpose –  The aim of this study is to investigate the effect of perceived overqualification on the careerism 

orientation of the employees and their social loafing behaviors based on the theories of Person-Job Fit and 

Person-Group Fit. Although there are numerous studies that examine the relationships between perceived 

overqualification and many attitudes and behaviors in the related literature, the fact that there is no study 

examining the relationships between perceived overqualification and careerism orientation and social 

loafing behaviors constitutes the original side of this research. In addition, even though there are many 

studies related to overqualification in the international literature, quantitative studies determining the 

consequences of this perception are insufficient in Turkey. 

Design\methodology\approach - The sample of the study consists of 484 service sector employees in 

Istanbul, which were reached in December 2017 and January 2018 by using convenient sampling method. 

The survey technique was used as a data collection tool and the questionnaire was applied to the same 

people in two different time periods. The data obtained from the questionnaires were analyzed in SPSS 

software using exploratory factor analysis, correlation analysis, reliability analysis and regression analysis. 

 
1 Bu çalışma “Çalışanların Aşırı Niteliklilik Algılarının Sonuçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir. Ayrıca, bu çalışma ‘‘2nd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress’’ isimli kongrede sunulmuş ve 

bildiri kitapçığında yayınlanmış bildirinin genişletilmiş halidir. 
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 Findings –  Findings show that perceived overqualification (both in general and the dimension of job 

misprision) has a statistically significant and positive effect on careerism orientation, while only the job 

misprision dimension of perceived overqualification has a statistically significant and positive effect on 

social loafing behaviors. 

Discussion – Based on the findings of the study, it can be said that employees with overqualification 

perception can see their extra potential (qualifications) as an effective tool in dealing with their career 

despair and may have a careerist tendency. In addition, it can be argued that employees who perceived 

overqualification may see their current job as simple (small) due to their overqualifications and create a gap 

in their jobs and fill this gap by exhibiting social loafing behaviors. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde işe alım süreçlerinde işletmeler maliyet ve zaman avantajı kazanmak için açtıkları pozisyonlar 

için geniş bir aday havuzu oluşturmakta ve daha sonra bu aday havuzunda en nitelikli olanları işe 

almaktadırlar. Başlangıçtaki amaç, işin gerektirdiği nitelikler ile uyumlu niteliklere sahip bireyleri işe almak 

olmasına rağmen, süreç içinde işverenler bazen işin gerektirdiği niteliklerden daha üstün niteliklere sahip 

bireyleri işe alabilmektedir. Böyle bir durumda işe alınan birey sahip olduğu nitelikleri işin gerektirdiği 

niteliklerle ve çalışma ortamındaki diğer işgörenlerle karşılaştırdığında kendisini farklı bir yerde 

konumlandırabilecektir. Birey yaptığı karşılaştırma sonucu sahip olduğu niteliklerinin işin gerektirdiği 

niteliklerden daha üstün olduğu ve bazı niteliklerinin mevcut işinde kullanılmadığı algısı içinde olabilir. Bu 

algı ilgili alan yazında algılanan aşırı niteliklilik (perceived overqualification) olarak ifade edilmektedir 

(Erdogan, Bauer, Peiró ve Truxillo, 2011). Aşırı niteliklilik kavramına eksik istihdamın bir türü olarak bakılırsa 

(Akın ve Ulukök, 2016), bu algının iş dünyasında önemli etkilerinin olacağı söylenebilir. Özellikle çalışma 

hayatındaki lisans, yüksek lisans mezunlarının yetenek ve kabiliyetlerini yaptığı işin üstünde görmesiyle ya 

da yaptığı işi kendisinden daha az niteliğe sahip çalışanlar tarafından da icra edildiğini gözlemleyerek işini 

küçük görmeleri (Yıldız, Özdemir, Habib ve Çakı, 2017) son dönemlerde sıkça rastlanan algılardır. Bu noktada 

bu algının olası sonuçlarını ortaya koymak, Türkiye’deki kişi-iş uyumunun sağlanmasına yönelik algılanan 

aşırı niteliklilik alan yazınına önemli katkılar sağlayabilir. Uluslararası alan yazında, algılanan aşırı niteliklilik 

ile birçok tutum ve davranış (iş tatmini, iş performansı, işten ayrılma niyeti, örgütsel vatandaşlık 

davranışları…) arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar olmasına karşın, algılanan aşırı niteliklilik ile 

kariyerizm eğilimi ve sosyal kaytarma davranışları arasındaki ilişkileri inceleyen bir çalışma olmaması bu 

araştırmanın özgün yanını teşkil etmektedir. Ayrıca, uluslararası alan yazında aşırı niteliklilik kavramıyla 

ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen, Türkiye’de bu algının sonuçlarını belirlemeye yönelik nicel 

çalışmaların yetersizliği bu araştırmanın temel motivasyonunu temsil etmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu çalışmanın teorik altyapısı Kişi-Çevre Uyumu Teorisi’nin alt boyutlarından olan Kişi-İş Uyumu ve Kişi-

Grup Uyumu Teorilerine dayanmaktadır. Kişi-Çevre Uyumu; kişilerin iş, örgüt, grup veya meslek gibi içinde 

bulundukları çevre ile karşılıklı intiba sonucu aralarında gerçekleşen eşlenim, uygunluk ya da benzerliğin 

derecesi olarak tanımlanmaktadır (Edwards ve Shipp, 2007; Kristof, 1996). Kişi-İş Uyumu ise, kişinin 

kabiliyetleri ve kişinin işinden bekledikleri ile işin özellikleri ve işin o işi yapan çalışandan bekledikleri 

arasındaki uyum/uygunluk olarak tanımlanabilir (Edwards, 1991). Kişi-Grup Uyumu ise genel manasıyla, 

kişinin sahip olduğu özellikler ve değerler ile içinde çalıştığı/çalışacağı grup arasındaki benzeşme/uygunluk 

olarak tanımlanabilir (Kristof, 1996). Özetle, Kişi-Çevre Uyumu teorisi, iş çevresinde yaşanılan uyumsuzluğun 

genellikle olumsuz sonuçlar doğurduğunu; kişi ile çevre arasında sağlanan uyumun ise hem çalışanlar hem 

de örgütler açısından yarar sağladığını ifade etmektedir (Kristof‐Brown, Zimmerman ve Johnson, 2005). 

2.1. Algılanan Aşırı Niteliklilik 

Aşırı niteliklilik kavramı ilk olarak Freeman (1976)’ın “The Overeducated American” adlı kitabında 

kullanılmıştır. Aşırı niteliklilik, genel olarak eksik istihdam koşullarından biri olarak nitelendirilen çok 

boyutlu bir kavram olarak ele alınmaktadır (Erdogan vd., 2011). Kısaca aşırı niteliklilik kavramı kişinin sahip 

olduğu eğitim, deneyim, bilgi, beceri vb. gibi niteliklerinin mevcut işinin gerektirdiği niteliklerden daha 

yüksek seviyede olmasıyla beraber kişinin bu niteliklerinin mevcut işinde tam olarak kullanılmaması durumu 

olarak tanımlanabilir (Erdogan vd., 2011; Maynard vd., 2006). Luksyte vd. (2011) aşırı nitelikliliğin objektif ve 

subjektif aşırı niteliklilik olmak üzere iki boyuttan oluştuğunu ifade etmektedir. Bir işverenin çalışanın 

niteliklerini işin gerektirdiği niteliklerle karşılaştırdığında objektif aşırı niteliklilikten, çalışanın kendi 
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niteliklerini işin gerektirdiği niteliklerle karşılaştırdığında ise sübjektif (algılanan) aşırı niteliklilikten söz 

etmek mümkündür (Erdogan vd., 2011). Aşırı niteliklilik ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu 

kavramın çoğunlukla olumsuz tutum ve davranışlara sebebiyet verdiği görülmüştür. Pek çok çalışmada aşırı 

nitelikliliğin çalışanların iş tatminleriyle negatif ilişkili (Johnson vd., 2002; Maynard vd., 2006), çalışanların 

işten ayrılma niyetleriyle pozitif ilişkili (Hersch, 1995; Lobene ve Meade, 2013), çalışanların duygusal 

bağlılıklarıyla negatif ilişkili (Maynard ve Joseph, 2008; Zheng ve Wang, 2017), üretkenlik dışı iş 

davranışlarıyla pozitif ilişkili (Liu vd., 2015; Luksyte vd., 2011) olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca, aşırı 

nitelikliliğin insanların sağlıkları üzerinde de çeşitli etkilerinin olduğu söylenebilir. Johnson ve  Johnson 

(1996)’ın çalışmasında depresyon, stres ve psikolojik sıkıntının algılanan aşırı nitelikliliğin sonuçlarından 

olduğu tespit edilmiştir. 

2.2. Kariyerizm Eğilimi 

Kariyerizm, ‘‘çalışanların kariyer gelişimlerini ve kariyer ilerlemelerini performanslarına dayanmaksızın, 

yasal yöntemlerin ötesindeki metot ve usullerle sürdürme eğilimi’’ olarak tanımlanabilir (Feldman ve Weitz, 

1991; Yıldız ve Ayaz Arda, 2018). Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde ise kariyerizm, kariyer yapmayı en 

yüksek amaç olarak gören düşünce sistemi olarak ifade edilmiştir. Kariyerist eğilime sahip çalışanlar kendileri 

için en yüksek amaç olan kariyer yapma yoluna odaklanmışlardır. Bu eğilime sahip çalışanlar amaçlarına 

ulaşmak için her yolu mübah olarak görebilirler. Hayattaki en yüksek amaç olarak algıladıkları kariyer yapma 

yolunda, başarılı olmasalar dahi başarılıymış gibi görünüp kariyer ilerlemeleri için yöneticilerinin gözlerini 

boyayabilirler. Yine benzer şekilde bu eğilime sahip çalışanlar iş çevresinde çalışma arkadaşları ve 

yöneticilerle kurdukları sosyal ilişkileri kariyer hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanabilirler. Ayrıca, 

kariyerist eğilime sahip çalışanların yeri geldiğinde kariyer ilerlemeleri için kanunsuz ve uygunsuz 

davranışlar sergilemekten çekinmediklerini, bu davranışları rahatlıkla sergileyebileceklerini söylemek de 

mümkündür (Feldman ve Weitz, 1991; Yıldız ve Alpkan, 2015). Çalışanların düşük örgütsel adalet algıları, 

örgütteki kariyer gelişim fırsatlarının yetersizliği (Aryee ve Chen, 2004; Crawshaw ve Brodbeck, 2011), düşük 

örgütsel bağlılık (Crawshaw vd., 2012), örgüte yabancılaşma (Chiaburu vd., 2013a), mevcut işten beklenen 

faydanın azalması (Chay ve Aryee, 1999) kariyerizm eğiliminin öncülleri olarak ifade edilebilir. Kariyerizm 

eğiliminin sonuçları incelendiğinde ise bu eğilimin; düşük iş tatmini, içsel motivasyonun düşmesi, çalışanların 

kariyer gelişim isteklerinin ve iş değiştirme eğilimlerinin artması (Feldman ve Weitz, 1991), düşük örgütsel 

bağlılık, düşük iş bağlılığı (Chay ve Aryee, 1999; Feldman ve Weitz, 1991), zorunlu vatandaşlık davranışları 

(Yıldız ve Ayaz Arda, 2018), yıkıcı sapkın işyeri davranışları (Yıldız ve Alpkan, 2015; Yıldız vd., 2015) gibi 

sonuçlarının olduğunu söylemek mümkündür. 

2.3. Sosyal Kaytarma Davranışları 

Ziraat mühendisi Ringelmann 1913 yılında bir ip deneyi yapmıştır. Ringelmann deneklerden öncelikle ipi 

bireysel olarak çekmelerini istemiş ve deneklerin ipi bireysel olarak çektiklerinde ortalama 85,3 kg ağırlık 

çektiklerini tespit etmiştir. Ringelmann daha sonra deneklerden 7 kişilik ve 14 kişilik gruplar halinde ipi 

çekmelerini istemiştir. Deneklerin 7 kişilik grup içinde bireysel olarak ortalama 65 kg ağırlık çektiklerini, 14 

kişilik grup içinde ise bireysel olarak ortalama 61,4 kg ağırlık çektiklerini saptamıştır. Ringelmann deneklerin 

bireysel olarak, 7 kişilik grup içinde ve 14 kişilik grup içinde sergiledikleri performans farklılıklarını grup 

koordinasyonu eksikliği olarak değerlendirmesine karşın, Latene vd. bu durumu kişilerin tek başına 

sergiledikleri performans ve çabaya kıyasla, grup içinde performanslarını ve gösterdikleri çabayı azaltma 

davranışları anlamına gelen sosyal kaytarma olarak nitelendirmişlerdir (Kravitz ve Martin, 1986; Latané vd., 

1979). Maksimal bir çıktı yerine optimal bir çıktıyı hedef olarak belirleyip grup içinde diğerlerinin de 

yardımıyla optimal bir hedefe kolayca ulaşılabileceği düşüncesi, girdilerin ve işe verilen katkının bireysel 

olarak ölçülemediği durumlarda ben az çalışsam bile grup istenen çıktıyı elde eder düşüncesi (Latané vd., 

1979), düşük algılanan görev görünürlüğü (George, 1992), grup büyüklüğü, grup uyumu (Liden vd., 2004), 

çalışanların düşük örgütsel adalet algıları (Liden vd., 2004; Murphy vd., 2003), bireysel olarak işe yapılan 

katkının tanımlanabilir ve teşhis edilebilir olmaması (Williams vd., 1981), yapılan işin basitliği (Jackson ve 

Williams, 1985) sosyal kaytarma davranışlarının öncülleri olarak ifade edilebilir. Sosyal kaytarma 

davranışlarının sonuçları incelendiğinde bu davranışların; grubun duygusal tonu, grubun verimliliği ve 

grubun öğrenme performansı üzerinde olumsuz etki yaratması (Teng ve Luo, 2015), çalışan verimliliğinde 

azalma (Latané vd., 1979), grubun görev performansı üzerinde negatif etki yaratması (Ying vd., 2014), grup 
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uyumu üzerinde olumsuz etki yaratması (Shiue vd., 2010), grup çalışmalarının etkinliğinin azalması (Piezon 

ve Ferree, 2007) gibi olumsuz sonuçlarının olduğu söylenebilir. 

2.4. Algılanan Aşırı Niteliklilik ile Kariyerizm Eğilimi Arasındaki İlişki 

Wald (2005) yaptığı çalışmada, çalışanların aşırı niteliklilik algıları arttıkça mevcut işlerinde liyakate dayalı 

kariyer gelişim beklentilerinin azalacağını tespit etmiştir. Diğer yandan alan yazında, çalışanların mevcut 

işlerinden bekledikleri fayda azaldıkça kariyerizm eğilimlerinin arttığı bulgulanmıştır (Chay ve Aryee, 1999). 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, işleriyle uyumsuzluk yaşayıp mevcut işlerinden beklentileri oldukça düşük 

olan aşırı niteliklilik algısına sahip çalışanların fazladan gördükleri potansiyeli kariyerlerine yönelik 

umutsuzlukları ile baş etmede etkin bir araç olarak görüp performansa dayalı olmayan metotlarla bu duruma 

çözüm geliştirdikleri, diğer bir ifadeyle kariyerist eğilimde olabilecekleri söylenebilir. Buna ek olarak, Sosyal 

Bilişsel Teori, kişilerin zihinlerinde özdüzenleme (Self Regulatory) ve özdüşünümsel (Self Reflective) 

mekanizmalarının olduğunu, kişinin düşünce, eğilim, tutum ve davranış göstermeden önce bu 

mekanizmaların çalışarak insanı ahlaki olarak doğru davranışlara sevk edebileceği ancak bu mekanizmaların 

çalışmasının kişinin kendi inisiyatifinde olduğunu ifade etmektedir (Bandura, 1986). Eğer kişi bu 

mekanizmaları devre dışı bırakırsa ahlaki çözülme (moral disengagement) aracılığıyla olumsuz eğilim ve 

davranışlarından rahatsızlık duymayabilir (Detert vd., 2008). Bu çerçevede, aşırı niteliklilik algısındaki 

çalışanlar kendilerine uygun kariyer olanakları bulamadıklarında bu durumla baş etme metodu olarak, 

zihinlerindeki özdüzenleme (Self Regulatory) ve özdüşünümsel (Self Reflective) mekanizmalarını devre dışı 

bırakıp kariyerist eylemler yapmayı mübah olarak görebilirler. Bunu da, oyunu kurallarına göre oynamanın 

bir yolu olarak görerek, olması gerekeni yaptıklarını düşünebilirler. Chiaburu vd. (2013b)’nin çalışmasında 

ise, işte gösterilen çabanın örgüt tarafından uygulanılan muameleye göre olması gerektiği inancını ifade eden 

mübadele ideolojisine (Eisenberger vd., 1986) sahip çalışanların kariyerizm eğilimlerinin yüksek olduğu 

saptanmıştır. Mübadele ideolojisine ve Chiaburu vd. (2013b)’nin çalışmasına dayanılarak mevcut işinde sahip 

olduğu fazla niteliklerin karşılığını alamayan aşırı niteliklilik algısındaki çalışanların fazla niteliklerinin 

karşılığını almak için yasal yöntemlerin dışında metotlar kullanıp, performansa dayalı olmayan yollar tercih 

ederek kariyerizm eğiliminde olabilecekleri ileri sürülebilir. 

Bu açıklamalar ışığında geliştirilen hipotezler şunlardır; 

H1: Algılanan aşırı nitelikliliğin çalışanların kariyerizm eğilimleri üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H1a: Algılanan aşırı nitelikliliğin (işini küçük görme boyutunun) çalışanların kariyerizm eğilimleri üzerinde pozitif bir 

etkisi vardır. 

H1b: Algılanan aşırı nitelikliliğin (kendini üstün görme boyutunun) çalışanların kariyerizm eğilimleri üzerinde pozitif 

bir etkisi vardır. 

2.5. Algılanan Aşırı Niteliklilik ile Sosyal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişki  

Kişi-grup uyumu teorisine göre, kişiyle grup arasında sağlanan uyumun örgüt lehine pozitif çıktılarının 

olduğu; kişi-grup uyumsuzluğunun olduğu durumlarda ise bu uyumsuzluğun performans düşüklüğü, iş 

tatminsizliği, işten ayrılma niyetinin artması gibi örgüt aleyhine birtakım zararlı sonuçlarının olduğu 

söylenebilir (Kristof‐Brown vd., 2005). Liden vd.’nin 2004 yılında sosyal kaytarmanın öncüllerini araştırdıkları 

çalışmada grup uyumunun sosyal kaytarmanın öncüllerinden biri olduğu, grup uyumu azaldıkça sosyal 

kaytarma davranışlarının arttığı tespit edilmiştir. Aşırı niteliklilik ile ilgili alan yazında ise, bu algının grup 

uyumluluğunu düşürdüğüne dair çalışmalar mevcuttur (Alfes vd., 2016). Dolayısıyla, bu algıya sahip kişilerin 

içinde bulundukları grupla uyumsuzluk yaşadıkları söylenebilir. Kişi-grup uyumu teorisine göre de 

uyumsuzluk yaşayan bu çalışanların örgüte zarar verebilecek davranışlar sergileyebilecekleri ifade edilebilir 

(Kristof‐Brown vd., 2005) Alan yazın incelendiğinde, pek çok çalışmada üretkenlik dışı iş davranışlarının aşırı 

niteliklilik algısının sonuçlarından biri olduğu ortaya konulmaktadır (Fine ve Edward, 2017; Liu vd., 2015; 

Luksyte vd., 2011). Sosyal kaytarma davranışının da verimliliği düşüren ve verimlilik karşıtı bir davranış 

olduğu (Latané vd., 1979) düşünüldüğünde aşırı niteliklilik algısına sahip çalışanların sosyal kaytarma 

davranışları sergileyebilecekleri düşünülebilir. Gerek kişi-grup uyumu teorisine gerekse alan yazında 

yapılmış çalışmalardan hareketle aşırı niteliklilik algısına sahip çalışanların sosyal bir hastalık türü olarak 

tanımlanan ve kişiler, kurumlar ve toplum için olumsuz sonuçlarının olduğu (Latané vd., 1979) sosyal 

kaytarma davranışları sergileyebilecekleri söylenebilir.  
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Bu açıklamalar ışığında geliştirilen hipotezler şunlardır; 

H2: Algılanan aşırı nitelikliliğin çalışanların sosyal kaytarma davranışları üzerinde pozitif bir etkisi vardır. 

H2a: Algılanan aşırı nitelikliliğinin (işini küçük görme boyutunun) sosyal kaytarma davranışları üzerinde pozitif bir 

etkisi vardır. 

H2b: Algılanan aşırı nitelikliliğinin (kendini üstün görme boyutunun) sosyal kaytarma davranışları üzerinde pozitif bir 

etkisi vardır. 

Yukarıda açıklanan değişkenler arasındaki ilişkiler ve sunulan araştırma hipotezleri kapsamında oluşturulan 

araştırmanın modeli şöyledir; 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Şekil 1: Araştırma Modeli 

3. YÖNTEM 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan anket, ortak metot varyans  

hatasını minimize etmek ve sonuçların güvenilirliğini arttırmak amacıyla iki farklı zaman diliminde (6 hafta 

arayla) aynı kişilere uygulanmıştır. İlk zaman diliminde 1000 çalışana ulaşılmış, 609 çalışandan geri dönüş 

olmuştur (geri dönüş oranı %60,9). İkinci zaman diliminde (6 hafta sonra) ise ulaşılan 609 çalışandan aynı 

anket formunu tekrar doldurmaları istenmiştir ancak ikinci sefer aynı anketi dolduran kişi sayısı 509 çalışanla 

sınırlı kalmıştır (geri dönüş oranı %83,57). Çalışanlardan toplanan 509 anket incelenmiştir. Bu anketlerden 25 

tanesinde kontrol sorusuna (Ör: Bu ifade kontrol amaçlıdır, lütfen 4 numarayı seçiniz) doğru cevap 

verilmediği tespit edilip, sonuçların güvenirliliği açısından bu 25 anket çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, analizler 

484 kişiden elde edilen veri üzerinden yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, TÜİK (2017) verilerine göre İstanbul’da aktif olarak çalışan 3 799 000 hizmet sektörü 

çalışanı oluştururken; araştırmanın örneklemini 2017 Aralık ve 2018 Ocak aylarında İstanbul’da kolayda 

örnekleme yöntemi ile ulaşılan 484 aktif hizmet sektörü çalışanı oluşturmaktadır. Gürbüz ve Şahin (2018), 

örneklem hesaplama formüllerinden yola çıkarak farklı evrenler için kabul edilebilir asgari örneklem 

büyüklüklerini gösteren hazır tablolar hazırlamışlardır. Gürbüz ve Şahin’e (2018) göre, nicel desenli sosyal 

bilim araştırmaları için %95 güvenilirlik düzeyinde 250 000 ile 10 000 000 arası evrene sahip araştırmalar için 

kabul edilebilir asgari örneklem büyüklüğünün 384 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Yamane’nin (2001) 

örneklem formülü kullanılarak bu araştırmanın örneklem çapı 400 olarak hesaplanmıştır. Buradan yola 

çıkarak, mevcut araştırmadaki 484 kişiden oluşan örneklemin evreni temsil açısından yeterli olduğu 

söylenebilir.  

Araştırmada çalışanların aşırı niteliklilik algılarını ölçmek için Maynard vd. (2006) tarafından geliştirilen 9 

sorulu algılanan aşırı niteliklilik ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekteki ifadeler, 5’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür. 

Ölçekte yer alan sorulara ‘‘İşimin gerektirdiğinden daha fazla eğitime sahibim.’’ ifadesi örnek olarak 

verilebilir. Maynard vd. (2006)’nin algılanan aşırı niteliklilik ölçeği tek boyutlu olmasına rağmen, bu çalışmada 

ölçek iki boyuta ayrılmıştır. Alan yazında, Yıldız vd. (2017)’nin yaptıkları çalışmada da aynı ölçeğin iki boyuta 

ayrıldığı görülmektedir. Yıldız vd. (2017) bu boyutlardaki ifadelerin kendi içlerinde anlamlı yapılar 

sergiledikleri belirtmişler ve boyutları ‘‘kendini üstün görme’’, ‘‘işini küçük görme’’ olarak adlandırıp, bu 

ölçeğin Türk kültüründe 2 boyutlu olarak çalıştığını ileri sürmüşlerdir. Mevcut çalışmada faktör analizi 

sonucu ortaya çıkan boyutların içerdiği ifadeler incelendiğinde, Yıldız vd. (2017)’nin çalışmasındaki boyut ve 

Algılanan Aşırı Niteliklilik 
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ifadelerle aynı olduğu gözlenmiştir. Buradan hareketle, Yıldız vd. (2017)’nin yaptıkları çalışmaya dayanarak 

mevcut çalışmada da ortaya çıkan boyutlar ‘‘kendini üstün görme’’ ve ‘‘işini küçük görme’’ olarak adlandırılıp 

ölçeğin Türk kültüründe 2 boyutlu olarak çalıştığı varsayılmıştır. Araştırmada çalışanların kariyerizm 

eğilimlerini ölçmek için Feldman ve  Weitz (1991) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Yıldız (2015) 

tarafından yapılan 7 sorulu kariyerizm ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçekteki ifadeler, 5’li Likert ölçeği ile 

ölçülmüştür. Ölçekte yer alan sorulara ‘‘Kurumlar içerisinde yalnızca liyakat ile ilerlemek zordur.’’ ifadesi 

örnek olarak verilebilir. Araştırmada sosyal kaytarmayı ölçmek için ise, Price vd. (2006) tarafından geliştirilen 

4 sorulu sosyal kaytarma ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçekteki ifadeler, 5’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür. 

Ölçekte yer alan sorulara ‘‘Bana verilen görevlerden kaytarırım.’’ ifadesi örnek olarak gösterilebilir. 

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Anketlerden toplanan veriler SPSS 21.0 programına aktarılıp, bu program üzerinde çeşitli istatistiksel analizler 

yapılmıştır. Yapılan tanımlayıcı analizlere göre, çalışmaya katılan hizmet sektörü çalışanlarının 

çoğunluğunun erkek (%56,4), evli (%51,2), lisans (%48,1) ve yüksek lisans (%22,1) eğitim düzeyinde, özel 

sektörde (%69,2) ve spesifik olarak ise eğitim (%18) ve sağlık sektörlerinde (%13,2) çalışanlar oldukları 

söylenebilir. 

Kline (2015)’a göre araştırmada toplanan veri setinin normal dağılıp dağılmadığına karar vermek için 

ölçeklerdeki soruların çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılır. Eğer ölçeklerde yer alan sorulardan çarpıklık 

katsayısı 3’ten büyük veya -3’ten küçük olan bir ifade yoksa ve basıklık katsayısı da 10’dan büyük veya -

10’dan küçük olan bir ifade yoksa veri setinin normal dağıldığı söylenebilir (Kline, 2015). Buradan hareketle 

ölçeklerdeki sorulara ilişkin çarpıklık ve basıklık katsayılarına baktığımızda, en düşük çarpıklık katsayısı -

0.701 iken, en yüksek çarpıklık katsayısı 2.391’dir. Diğer yandan en düşük basıklık katsayısı -1.203 iken en 

yüksek basıklık katsayısı 7.381’dir. Bu değerler göz önüne alındığında veri setinin normal dağılıma sahip 

olduğu söylenebilir.  

Tablo 1. Açıklayıcı Faktör Analizi 

Değişkenler Sorular 
Faktör Yükleri 

F1 F2 F3 F4 

 

SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI 

SK2 

SK3 

SK1 

SK4 

.920 

.894 

.891 

.848 

   

 

ALGILANAN 

AŞIRI 

NİTELİKLİLİK 

(işini küçük görme) 

AN4 

AN8 

AN2 

AN1 

 

.861 

.838 

.811 

.569 

  

KARİYERİZM EĞİLİMİ 

K5 

K4 

K7 

K6 

K3 

  

.763 

.713 

.697 

.648 

.615 

 

ALGILANAN 

AŞIRI 

NİTELİKLİLİK 

(kendini üstün görme) 

AN6 

AN9 

AN3 

AN7 

   

.856 

.808 

.647 

.607 

        Açıklanan Varyans %19.35 %16.02 %16.14 %13.52 

        Açıklanan Toplam Varyans %65.05 
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Toplanan veri ilk olarak SPSS 21.0 programında açıklayıcı faktör analizi ile test edilmiş, tüm değişkenlerin 

varyansın %65.05’lik kısmını (sosyal kaytarma davranışları %19.35, algılanan aşırı nitelikliliğinin işini küçük 

görme boyutu %16.02, kariyerizm eğilimi %16.14, algılanan aşırı nitelikliliğinin kendini üstün görme boyutu 

%13.52) açıkladığı gözlenmiştir. Ayrıca, KMO değerinin 0.805 olması örneklem sayımızın yeterliliğini 

göstermektedir (KMO=.805; Barlett Test=3731.317; p<0.001). Yapılan faktör analizinde kariyerizm eğilimi 

ölçeğinden 2 soru (ifade), algılanan aşırı niteliklilik ölçeğinden ise 1 soru (ifade) faktör yüklerinin azlığı ve 

uygun faktörlere dağılmamaları sebebiyle analizden çıkarılmıştır. Tablo 1’de, sosyal kaytarma 

davranışlarının, algılanan aşırı nitelikliliğin ve kariyerizm eğiliminin faktör yüklerinin dağılımları 

gösterilmiştir. 

Tablo 2’de Pearson korelasyon analiziyle elde edilen değişkenler arasındaki birlikte değişim ilişkileri, 

güvenirlik istatistikleri ve ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. 

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler, Korelasyon ve İçsel Tutarlılık Düzeyleri 

**Korelasyon p<0,01 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır; AAN: Algılanan aşırı niteliklilik (9 soru-genel), AnİKG: Algılanan 

aşırı nitelikliliğin işini küçük görme boyutu, AnKÜG: Algılanan aşırı nitelikliliğin kendini üstün görme boyutu. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere tüm değişkenlerin Cronbach Alpha katsayıları Cronbach (1951) tarafından 

belirtilen 0.70 değerinden yüksektir. Buna göre tüm faktörlerin yeterli düzeyde içsel tutarlılığa sahip olduğu, 

ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilir.  Diğer yandan değişkenler arasındaki korelasyon değerleri 

incelendiğinde, algılanan aşırı niteliklilik ile kariyerizm arasında (r=.235), algılanan aşırı nitelikliliğin işini 

küçük görme boyutu ile kariyerizm arasında (r=.190), algılanan aşırı nitelikliliğin işini küçük görme boyutu 

ile sosyal kaytarma arasında (r=.171), algılanan aşırı nitelikliliğin kendini üstün görme boyutu ile kariyerizm 

arasında (r=.150) istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.01) ve pozitif birlikte değişim ilişkileri tespit edilmiştir. 

Algılanan aşırı niteliklilik ile sosyal kaytarma arasında ve algılanan aşırı nitelikliliğin kendini üstün görme 

boyutu ile sosyal kaytarma arasında istatistiksel açıdan anlamlı herhangi bir birlikte değişim ilişkileri 

görülemediğinden ve bundan dolayı herhangi bir etkinin de oluşması mümkün olmadığından dolayı H2 ve 

H2b hipotezleri desteklenmemiştir. 

Değişkenler arasındaki birlikte değişim ilişkileri tespit edildikten sonra, algılanan aşırı nitelikliliğin 

kariyerizm eğilimi ve sosyal kaytarma davranışları üzerindeki etkisi SPSS programında regresyon analizi 

yapılarak incelenmiştir. Regresyon analizine ilişkin sonuçlar tablo 3, tablo 4 ve tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Kariyerizm Eğilimi Üzerindeki Etkisi 

Model Özeti 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken: Kariyerizm Eğilimi, Bağımsız değişken: AAN (Algılanan aşırı niteliklilik); ***p<0,001                                                                                

Değişkenler Ort. Std.Sapma 1 2 3 4 5 

AAN 3,01 .75 (0,82)     

AnİKG 2,48 .99 .868** (0,82)    

AnKÜG  3,55 .84 .793** .425** (0,75)   

Kariyerizm Eğilimi  3,17 .79 .235** .190** .150** (0,74)  

Sosyal Kaytarma 

Davranışları 

1,42 .61 .080 .171** -.060 .038 (0,91) 

R R² Düzeltilmiş R² F p 

.235 .055          .053 28.25  .000*** 

Değişken Standartlaştırılmış Katsayılar    T p 

Sabit             Β   16,813 .000*** 

AAN            .235    5,316 .000*** 
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Tablo 3’ten görüldüğü üzere H1 hipotezini test etmek için yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçları 

kurulan regresyon modelinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir (F=28.25; p<.001). Bireysel 

anlamlılık testleri incelendiğinde, algılanan aşırı nitelikliliğin kariyerizm eğilimi üzerinde istatistiksel açıdan 

anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu gözlenmektedir (β=.235; t=5.316; p<.001). Bu durumda, H1 hipotezi 

desteklenmiştir. 

Tablo 4. Algılanan Aşırı Nitelikliliğin İşini Küçük Görme ve Kendini Üstün Görme Boyutlarının Kariyerizm 

Eğilimi Üzerindeki Etkisi 

Model Özeti 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken: Kariyerizm Eğilimi, Bağımsız değişkenler: AnİKG (Algılanan aşırı nitelikliliğin işini küçük görme 

boyutu), AnKÜG (Algılanan aşırı nitelikliliğin kendini üstün görme boyutu) ; ***p<0,001; **p<0,01                                                                                    

Tablo 4’ten görüldüğü üzere H1a ve H1b hipotezlerini test etmek için yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi 

sonuçları kurulan regresyon modelinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir (F=10.52; p<.001). 

Bireysel anlamlılık testleri incelendiğinde, algılanan aşırı nitelikliliğinin işini küçük görme boyutunun 

kariyerizm eğilimi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu gözlenmektedir (β=.153; 

t=3.113; p<.01). Bu durumda, H1a hipotezi desteklenmiştir. Algılanan aşırı nitelikliliğinin kendini üstün görme 

boyutunun ise kariyerizm eğilimi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir 

(p>.05). Bu durumda, H1b hipotezi desteklenmemiştir. 

Tablo 5. Algılanan Aşırı Nitelikliliğin İşini Küçük Görme Boyutunun Sosyal Kaytarma Davranışları 

Üzerindeki Etkisi 

Model Özeti  

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken: Sosyal Kaytarma Davranışları, Bağımsız değişken: AnİKG (Algılanan aşırı nitelikliliğin işini küçük 

görme boyutu), ***p<0,001    

Tablo 5’ten görüldüğü üzere H2a hipotezini test etmek için yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçları 

kurulan regresyon modelinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir (F=14.560; p<.001). Bireysel 

anlamlılık testleri incelendiğinde, algılanan aşırı nitelikliliğin işini küçük görme boyutunun sosyal kaytarma 

davranışları üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu gözlenmektedir (β=.171; 

t=3.816; p<.001). Bu durumda, H2a hipotezi desteklenmiştir. 

 

R R² Düzeltilmiş R² F p 

.205 .042          .038 10.52  .000*** 

Değişken Standartlaştırılmış Katsayılar    T p 

Sabit             Β   16,507 .000*** 

AnİKG            .153    3,113 .002** 

AnKÜG            .085    1,730  .084 

R R² Düzeltilmiş R² F p 

.171 .029          .027 14.560  .000*** 

Değişken Standartlaştırılmış Katsayılar    T p 

Sabit             Β  15,649 .000*** 

AnİKG            .171   3,816 .000*** 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada algılanan aşırı nitelikliliğin kariyerizm eğilimi ve sosyal kaytarma davranışları üzerindeki etkisi, 

Kişi-Çevre Uyumu Teorisi’nin alt boyutlarından olan Kişi-iş Uyumu ve Kişi-Grup Uyumu teorilerine 

dayanılarak araştırılmıştır. Araştırma bulguları, algılanan aşırı nitelikliliğin hem genel olarak hem işini küçük 

görme boyutu özelinde kariyerizm eğilimi üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu gösterirken; algılanan aşırı 

nitelikliliğin sadece işini küçük görme boyutunun sosyal kaytarma davranışları üzerinde pozitif bir etkiye 

sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulguların, aşırı niteliklilik alan yazınında genel olarak bulgulanan, bu 

algının örgütler için olumsuz sonuçlar doğurduğu bulgusuyla tutarlılık gösterdiği ifade edilebilir.  

Wald (2005) yaptığı çalışmada, çalışanların aşırı niteliklilik algıları arttıkça mevcut işlerinde liyakata dayalı 

kariyer gelişim beklentilerinin azalacağını tespit etmiştir. Chay ve Aryee (1999) ise, çalışanların işlerinden 

bekledikleri fayda azaldıkça kariyerizm eğilimlerinin artacağını bulgulamışlardır. Bu açıdan, mevcut 

çalışmadaki işlerini küçük görerek kendilerini aşırı nitelikli olarak algılayan çalışanların kariyerizm 

eğiliminde olacakları bulgusunun Wald (2005) ve Chay ve Aryee’nin (1999) çalışmalarıyla örtüştüğü 

söylenebilir. Diğer yandan, Jackson ve Williams (1985) yaptıkları araştırmada, çalışanların basit görevlerde ve 

kolay olarak algıladıkları işlerde sosyal kaytarma davranışları sergileme olasılıklarının yüksek olduğunu 

bulgulamışlardır. Erdogan vd. (2011) de aşırı nitelikli çalışanların genel olarak işlerini basit ve kolay olarak 

görerek örgüt aleyhine olumsuz davranışlar gösterebileceklerini belirtmişlerdir. Bu açıdan, mevcut 

çalışmadaki işlerini küçük görerek kendilerini aşırı nitelikli olarak algılayan çalışanların sosyal kaytarma 

davranışı sergileyebilecekleri bulgusunun Jackson ve Williams (1985) ve Erdogan vd.’nin (2011) çalışmalarıyla 

örtüştüğü söylenebilir. Ek olarak, Alfes vd. (2016), aşırı niteliklilik algısının grup uyumluluğunu 

düşürdüğünü bulgulamışlardır. Dolayısıyla, bu algıya sahip kişilerin içinde bulundukları grupla uyumsuzluk 

yaşadıkları söylenebilir. Kişi-grup uyumu teorisine göre de uyumsuzluk yaşayan çalışanların örgüte zarar 

verebilecek davranışlar sergileyebilecekleri ifade edilebilir (Kristof‐Brown vd., 2005). Buradan hareketle aşırı 

niteliklilik algısına sahip çalışanların işleri küçük görerek sosyal kaytarma davranışları sergileyebilecekleri 

bulgusunun hem önceki çalışmalarla hem de kişi-grup uyumu teorisiyle örtüştüğü söylenebilir. 

Çalışma bulgularından hareketle, sahip oldukları fazla nitelikler sebebiyle, işleriyle uyumsuzluk yaşayıp 

işlerini küçük görerek, mevcut işlerinden beklentileri oldukça düşük olan (Wald, 2005) aşırı niteliklilik algısına 

sahip çalışanların fazladan gördükleri potansiyeli (nitelikleri) kariyerlerine yönelik umutsuzlukları ile baş 

etmede etkin bir araç olarak görüp performansa dayalı olmayan metotlar ve yasal olmayan yollar ile bu 

duruma çözüm geliştirerek kariyerist eğilimde olabilecekleri söylenebilir. Başka bir ifade ile mevcut işinde 

sahip olduğu fazla niteliklerin karşılığını alamayan aşırı niteliklilik algısındaki çalışanların fazla niteliklerinin 

karşılığını almak için yasal yöntemlerin dışında metotlar kullanıp, performansa dayalı olmayan yollar tercih 

ederek kariyerist eğiliminde olabilecekleri ifade edilebilir. Diğer yandan, aşırı nitelikli çalışanların mevcut 

işleri sahip oldukları niteliklerin altında olduğundan bu algıya sahip çalışanlar genel olarak işlerini basit ve 

kolay olarak görebilirler (Erdogan vd., 2011). Buradan hareketle, aşırı niteliklilik algısındaki çalışanların sahip 

oldukları fazla niteliklerden dolayı mevcut işlerini basit (küçük) görerek yaratmış oldukları boşluğu sosyal 

kaytarma davranışları sergileyerek dolduracakları ileri sürülebilir. 

Bu çalışmanın bulguları ışığında denebilir ki, kişi-çevre uyumsuzluğundan kaynaklanan çalışanların aşırı 

niteliklilik algılarının örgütler açısından istenmeyen bir algı olduğu ve bu algının olumsuz eğilimlere 

(kariyerizm eğilimi) ve olumsuz davranışlara (sosyal kaytarma davranışları) yol açtığı görülmektedir. 

Örgütler aşırı niteliklilik algısının yol açabileceği bu olumsuz tutum ve davranışları nasıl azaltılabileceklerinin 

yollarını arayıp, bu olumsuz tutum ve davranışları önlemek için hangi stratejilerin uygulanması ve hangi 

tedbirlerin alınması gerektiği konusu üzerine yoğunlaşmalılardır. Örgütler ilk başta kendisini aşırı nitelikli 

olarak algılayan çalışanları tespit ederek işe başlayabilirler. Örgütler bu algıya sahip çalışanları tespit ederek 

onlara yönelik özel stratejiler geliştirmelilerdir. Örneğin yöneticiler, bu algıya sahip çalışanlara zorlayıcı, 

niteliklerini kullanabilecekleri görevler vererek, pozisyon olarak iyi bir yerde konumlandırarak kişi-iş 

uyumsuzluklarını azaltabilirler. Yine aşırı niteliklilik algısındaki çalışanların tespitinden sonra, bu algıdaki 

çalışanları aynı ekip içerisinde görevlendirmek ve onlar için özel gruplar-takımlar kurarak onlara fazla 

niteliklerini kullanabilecekleri görevler vermek hem örgütün etkinlik ve verimliliğine hem de aşırı niteliklilik 

algısından kaynaklanan olumsuz tutum ve davranışları önlemeye yönelik bir katkı sağlayabilir. Bununla 

birlikte bu algının sadece örgütlere değil uzun dönemde hem toplum hem de kolektif olarak ülke kaynaklarına 

birtakım zararları olabileceği ifade edilebilir. Şöyle ki, nitelikleriyle uyumlu bir iş bulamayan yahut mevcut 
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işlerinde kendilerini aşırı nitelikli hisseden çalışanlar yurt dışına göç ederek bu duruma çözüm arayabilirler. 

Beyin göçü dediğimiz bu durumun uzun vadede ülkemizdeki nitelikli işgücü istihdamının azalmasına ve 

ülkemizin bilim, teknoloji vb. alanlardaki gelişimini yavaşlatacağına yol açabileceği söylenebilir. 

Birçok araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da çeşitli kısıtları vardır. Bu araştırma sadece hizmet sektörü 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Diğer sektörler araştırmaya dâhil edilmemiştir. Gelecekteki araştırmacılar aşırı 

niteliklilik algısının ne gibi sonuçlar doğuracağını farklı sektörleri baz alarak inceleyebilirler ve farklı 

sektörlerde yeterli örneklem sayısına ulaşarak sektörler arası farklılıkları inceleyebilirler. Bu araştırmada 

sadece bağımsız değişkenin (algılanan aşırı niteliklilik) bağımlı değişkenler (kariyerizm eğilimi, sosyal 

kaytarma davranışları) üzerindeki etkisi incelenmiştir. Modele düzenleyici ve aracı değişkenler (kolektif 

şükran, duygusal bağlılık, ahlaki çözülme vb.) eklenerek moderator ve mediator değişkenler test edilebilir. 

Ayrıca, aşırı niteliklilik algısının olumsuz sonuçlarının önüne geçmek adına yetenek yönetimi gibi insan 

kaynakları uygulamalarının etkinliğinin araştırılmasının alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Son 

olarak, mevcut araştırmada Maynard vd.’nin (2006) aşırı niteliklilik ölçeğinin Türk kültüründe iki boyutlu 

çalıştığı gözlenmiştir. Gelecekteki araştırmacılar, ölçekteki bu durumun ortaya çıkıp çıkmadığını anlamak 

adına aynı ölçeği farklı sektörlerde, farklı zamanlarda ve sektör spesifik çalışmalarda kullanabilirler. 

Araştırmacıların yapacakları bu çalışmalarla ölçeğin Türk kültüründe iki boyutlu çalışıp çalışmadığını test 

etmek açısından ilgili alan yazına katkı sağlayacağı beklenmektedir.  
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Gagne vd. tarafından öz belirleme kuramı temel alınarak geliştirilen iş motivasyonu ölçeği kullanılmıştır. 
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Bulgular – Yapılan analizlerde cinsiyet ve eğitim durumu ile demotivasyon ve özerk motivasyon alt 

boyutları arasında; sektör ile demotivasyon, kontrollü motivasyon ve özerk motivasyon alt boyutları 

arasında ve iş yerindeki konum ile kontrollü motivasyon alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Ancak medeni durumu ve toplam çalışma yılı ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı 

bir farklılık bulunamamıştır. Kamu sektörü işgörenlerinin demotivasyon ve kontrollü motivasyon düzeyi 

özel sektör işgörenlerinden daha yüksek iken kamu sektör işgörenlerinin özerk motivasyon düzeyi özel 

sektör işgörenlerden daha düşük olduğu görülmüştür. 

Tartışma –  Araştırmaya katılan işgörenlerin cinsiyeti, eğitim durumu, iş yerindeki konumu ve çalışılan 

sektörün iş motivasyonu üzerine etkisinin olabileceği değerlendirilmektedir. Araştırmada elde edilen 

bulgular, literatürdeki diğer çalışmalar ile birlikte değerlendirilerek yöneticilere işgören motivasyonu ile 

ilgili farklı bakış açıları kazandırabilir.  
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1. GİRİŞ  

İş görenler, iş hayatının değişmez bir parçasıdır. İster kamu sektöründe isterse özel sektörde olsun örgütsel 

amaçları gerçekleştirmek için faaliyette bulunan işgörenlerin nitelikleri ve performansları, örgütsel hedeflere 

ulaşmada önemli ve değerlidir. Örgütsel hedeflere ulaşılması kadar önemli bir diğer konu da örgütsel 

hedeflere öngörülen zamanda ve belirlenen kriterlere uygun bir şekilde ulaşılmasıdır. Bu noktada iş 

motivasyonu konusu ön plana çıkmaktadır. 

Yönetim biliminde işgören motivasyonu konusu, hem pratik hem de teorik olarak merkezi bir konuma 

sahiptir. Yöneticiler, organizasyonun tüm düzeylerinde motivasyon konusunu performansın ayrılmaz bir 

parçası olarak görmektedir. Ancak, örgütsel araştırmacılar motivasyon konusunu yönetim uygulamalarının 

etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde faydalı teorilerin oluşturulabilmesi için temel yapı taşı olarak 

görmektedir (Steers vd., 2004:379). Oluşturulan motivasyon teorilerinin neredeyse tamamı; cinsiyet (Gökkaya 

ve Türker, 2018; Akkermans vd., 2016; Ertürk, 2016; Gagne vd., 2014; Ertan ve Kaya, 2012; Yun-Lin, 2012; Yang, 

2011; Jehn vd., 2006; Dündar vd., 2007; Eskildsen vd., 2004; Woodard vd., 1998), eğitim düzeyi (Gökkaya ve 

Türker, 2018; Akkermans vd., 2016; Ertürk, 2016; Gagne vd., 2014; Ertan ve Kaya, 2012; Yun-Lin, 2012; Yang, 

2011; Dündar vd., 2007; Jehn vd., 2006; Eskildsen vd., 2004; Woodard vd., 1998), çalışma deneyimi (Akkermans 

vd., 2016; Ertürk, 2016; Gagne vd., 2014;  Ertan ve Kaya, 2012; Yun-Lin, 2012; Yang, 2011; Dündar vd., 2007; 

Eskildsen vd., 2004; Woodard vd., 1998), meslek ve medeni durum (Gökkaya ve Türker, 2018; Ertan ve Kaya, 

2012; Yun-Lin, 2012; Yang, 2011; Dündar vd., 2007; Eskildsen vd., 2004) gibi kişisel faktörlerden bahsetmese 

de, iş motivasyonunun kişisel faktörlerden etkilendiğine inanılmaktadır (Yang, 2011:276). Kişisel faktörlerden 

etkilenen iş motivasyonunun örgütsel olarak da önemli etkileri bulunmaktadır. Çünkü, işgörenlerin işyerinde 

motive edilerek daha yüksek başarı seviyelerine ulaşması ve performansları ile örgüte daha fazla değer 

katması hedeflenmektedir. Böylece, her bir görev zamanında daha verimli bir şekilde tamamlanabilecek ve 

işlerin kalitesi de artabilecektir (Ahmed, 2019). Çünkü motive olmayan işgörenlerin performans göstermesi 

beklenmemelidir (Koçel, 2014:729). Dharma’ya göre (2017) iş motivasyonu ile performans arasında pozitif ve 

önemli bir etki bulunmaktadır (Dharma, 2017:7). İşgören performansı ile ilgili yöneticilerin karşılaştığı en 

büyük zorluklardan biri, işgörenlerin her koşulda ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamaktır 

(Nohria vd., 2008). İnsanlar motive olduklarında en iyi şekilde çalışmaktadırlar, bu durum motivasyonu iş 

için zorunlu kılmaktadır (Whiteley, 2002). Çünkü örgütler için iş motivasyonun artmasıyla elde edilecek 

faydalar arasında performans seviyesini iyileştirme, değişime direncin azalması, işgören devir ve 

devamsızlığının azaltılması, kaynakların verimli kullanımı, artan verimlilik ve çıktı,  hedeflere ulaşma, 

dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi, iş gücünde istikrar vb. yer almaktadır (Maniksaly, 2020). Bu faydaların 

sağlanabilmesi için ise işgörenleri motive eden unsurların ya da işgörenin motivasyon kaynağının yöneticiler 

tarafından anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla, motivaston ve iş motivasyonu kavramları ile motivasyon 

konusuna ilişkin teorik yaklaşımlardan biri olan öz belirleme kuramı araştırma kapsamında incelenmiş ve 

Gagne vd. tarafından öz belirleme kuramı temel alınarak geliştirilen iş motivasyonu ölçeği kullanılmıştır.   

1.1. Motivasyon Kavramı 

Etimolojik olarak motivasyon, hareket etmek anlamına gelen Latince “movere (to move)” kelimesinden 

türetilmiştir ve temel olarak harekete geçiren anlamında kullanılmaktadır (Al-Araimi, 2002:208). “Motive” 

terimi Türkçede ise ”güdü, saik veya harekete geçirici“ olarak ifade edilmektedir (Eren, 2019:532). 

Atkinson (1964), motivasyonu “yön, canlılık ve eylemin sürekliliği üzerindeki çağdaş (acil) etki” olarak 

tanımlarken, Vroom (1964) bunu “alternatif gönüllü faaliyet biçimleri arasında kişiler tarafından yapılan 

seçimi yöneten bir süreç” olarak tanımlamaktadır (Steers vd., 2004:379) . Luthans (1992)’a göre, “bir amaca 

yönelik davranış ya da güdüyü başlatan, fizyolojik veya psikolojik bir eksiklik veya ihtiyaç” olarak tanımlanan 

motivayon kavramı Lussier (1996)’e göre ise; “kişiyi ihtiyaçlarını karşılamak üzere davranışa yönlendiren içsel 

süreç” olarak tanımlanmaktadır (Semerci, 2005:5). 

Motivasyon, Robbins (1996:212) tarafından “Bazı bireysel ihtiyaçları karşılama çabasıyla koşullandırılmış, 

örgütsel hedeflere yüksek düzeyde çaba gösterme isteği” olarak tanımlanmıştır. Pintrich ve Schunk (1996) 

motivasyonu, bireyler hedefe yönelik eylemleri teşvik ettiğinde ve sürdürdüğünde ortaya çıkan süreçler 

olarak tanımlarken (Yun-Lin, 2012:60) Bartol ve Martin (1998) motivasyonu “davranışa enerji veren, davranışa 

yön veren ve devam etme eğiliminin altında yatan bir güç” olarak tanımlarlar. Ertürk’e göre motivasyon ise, 

“bir insan belirlenmiş bir hedef için harekete geçiren güçtür” (Ertürk, 2000:143). Motivasyon, “bir kişinin bir 
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görevi gerçekleştirmesinde duygusal veya düşünsel olarak uyarılması ve enerjili bir duruma getirilmesidir” 

(Şantaş vd., 2018: 66). 

Koçel’e (2014) göre motivasyon; “bireylerin belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile 

davranmaları ve çaba göstermeleridir” (Koçel, 2014:730). Eren’e (2019) göre motivasyon ise “bir veya birden 

çok insanı, belirli bir yöne (gaye veya amaca) doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların 

toplamıdır” (Eren, 2019:532). Gökkaya ve Türker’e göre ise motivasyon, “davranışı açıklamaya yarayan 

psikolojik süreçlerden biri olan, aynı zamanda kişilerin beklenti ve ihtiyaçları, amaçları, davranışları kendi 

performansları hakkında bilgi verilmesi konularını içeren bunların yanı sıra istek, amaç, eğilim, davranış, 

çıkar, seçme, tercih, irade, beklenti, arzu, tatmin, moral gibi kavramları da çağrıştıran bir kavram” dır 

(Gökkaya ve Türker, 2018:13). Sökmen’e göre yönetsel bağlamda motivasyon, “çalışanın hedefleri 

çerçevesinde yerine getirmesi gerekenlere yönelimine ilişkindir ” (Sökmen vd., 2013:46). 

Kleinginna ve Kleinginna‘ın 1981 yılında yaptığı bir çalışmada, o zamana kadar ki 98 motivasyon tanımını bir 

araya getirmiş ve kısaca motivasyonun, insanı harekete geçirmeye yarayan enerji verici / uyandırıcı 

mekanizmaları ifade ettiği belirtmiştir. Bu mekanizmalar bazen duyusal girdiyi ve analizi de 

etkileyebilmektedir (Kleinginna ve Kleinginna, 1981:272).  

Burada yer alan ve almayan diğer tanımların buluştuğu ortak payda; motivasyonun insan davranışlarını 

başlatan, yönlendiren ve sürdüren faktörlerin toplamı olmasıdır (Steers vd., 2004:379).  Bir diğer önemli nokta 

ise motivasyonun bireysel bir olay olması ve ancak bireyin davranışlarında gözlemlenebilmesidir (Koçel, 

2010:731). 

İşgörenlerin hayatının belirli bir kısmı iş yerlerinde geçmektedir. İşgörenin, hem günlük hayatındaki 

motivasyonu hem de iş yerindeki motivasyonu gerek işletmeler gerekse işgörenler açısından önemlidir.  İş 

yerinde bireyin motivasyonu, başka bir ifade ile işgören motivasyonu, iş motivasyonu kavramı ile 

açıklanmaktadır.  

1.2. İş Motivasyonu Kavramı 

Taylor, Gilbert ve Gantt tarafından yapılan çalışmalarda ücretin genellikle temel motivasyon kaynağı 

olduğunu belirtilmektedir ve iş motivasyonuna ilişkin yaklaşımların tarihi bu çalışmalara kadar 

uzanmaktadır (Parsons ve Broadbridge, 2006:122). İş motivasyonu ilk defa Pinder (1998) tarafından “bir 

bireyin varlığından ve ötesinden kaynaklanan, işle ilgili davranışı başlatmak ve onun biçimini, yönünü, 

yoğunluğunu ve süresini belirlemek için ortaya çıkan bir dizi enerjik güç” şeklinde tanımlanmıştır  (Hsu, 

2013:181). İş motivasyonu, işgörenlerin iş bağlamında etkin ve verimli bir şekilde çalışmaları için gereken öz 

motivasyon derecesi olarak da tanımlanabilir (Yun-Lin, 2012:60). 

Deci (1972) iş motivasyonun “bir kişinin, belirgin bir ödül olmamasına rağmen bir aktivite gerçekleştirmesi 

durumunda” ortaya çıktığını savunmaktadır. Kişi aktiviteye girmeyi sevmektedir, çünkü gerçekleştirdiği 

aktiviteden dolayı iyi hissetmektedir (Akkermans vd., 2016:422). Başka bir ifade ile iş motivasyonu isteğe 

bağlıdır (Woodard vd., 1998:306). 

Woodard vd., (1998) ne göre iş motivasyonu tanımlarının üç ortak unsuru bulunmaktadır. Bunlar (Woodard 

vd., 1998:306);  

• İnsan davranışına enerji veren nedir? 

• Davranışı yönlendiren nedir? 

• Zaman içinde bu davranışı sürdüren nedir? 

Özetle, Nahavandi ve Malekzadeh (1999) motivasyon kavramını örgütsel performansla ilgili yönetim konusu 

ile ilişkilendirerek motivasyonu; harekete dönüşen zihin, arzu, enerji veya ilgi durumu olarak tanımlamıştır 

(Al-Araimi, 2002:209). Başka bir ifade ile iş motivasyonu, örgüt amaçlarına ulaşmak için gösterilen yüksek 

çaba ve isteklilik durumu olarak tanımlanmaktadır (Çayırağası, 2013:37).   Motivasyonun, içsel ve dışsal olmak 

üzere iki kaynağı bulunmaktadır. İçsel motivasyon faktörleri, özellikle bir görev yapma isteğinden, dışsal 

motivasyon faktörleri ise birey çalışırken görevle ilişkisiz olarak dışarıdan bireyi etkiler (Gökkaya vd., 

2018:504). İş motivasyonu ise işgörenlerin iş bağlamında etkin ve verimli bir şekilde çalışmaları için gereken 

öz motivasyon derecesi olarak tanımlanabilir (Yun-Lin, 2012:60). İş motivasyonunu değerlendirmede 

kullanılan teorik yaklaşımlardan biri de öz belirleme kuramıdır.    
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1.3. Öz Belirleme Kuramı 

Öz belirleme kuramı (Self Determination Theory), fikirlerini ilk kez 1985 tarihli “Self-Determination and 

Intrinsic Motivation in Human Behavior” adlı kitaplarında ortaya koyan psikolog Edward Deci ve Richard 

Ryan'ın çalışmalarından doğmuştur.  Öz belirleme kuramı, bireylerin motivasyon kalitesinin, bireylerin 

davranışlara ne ölçüde dahil olacaklarını ve bunlarla nasıl devam edeceklerini etkilediğini göstermektedir 

(Hagger vd., 2014:566). Bu kuram, bilişsel bir değerlendirme teorisidir ve bu teorinin temelinde, dışsal 

motivasyon araçlarının içsel motivasyon üzerindeki etkileri ile ilişkili laboratuvar deneyleri bulunmaktadır. 

(Ankli ve Palliam, 2012:9). Motivasyondaki diğer teorik yaklaşımların aksine, öz belirleme kuramı dışsal-içsel 

motivasyon ikilemini kabul etmemektedir; bunun yerine motivasyonu, motive olamamadan içsel 

motivasyona uzanan bir süreklilik olarak görmektedir (Andrews, 2016:7). Öz belirleme kuramı, kültürler arası 

geçerliliği olan ve işgörenlerin, geçmişleri ne olursa olsun, gerçek anlamda katılımlarının daha muhtemel 

olduğunu gösteren bir çerçeve sunmaktadır (Gagne vd., 2014:16).  

Öz belirleme kuramı, motivasyon üzerine çok boyutlu bir görüş ileri sürerek bu farklı motivasyon türlerinin 

nasıl teşvik edileceğini veya vazgeçirileceğini belirtmektedir. Kurama göre motivasyon üç ana kategoride ele 

alınmaktadır. İlki demotivasyon (amotivation), bir faaliyete yönelik motivasyon eksikliği olarak tanımlanır. 

İkincisi içsel motivasyon (intrinsic motivation), bireyin kendi iyiliği için, başka bir ifade ile ilgili faaliyetin başlı 

başına ilginç ve zevkli olmasından dolayı faaliyette bulunmak olarak tanımlanır. Üçüncüsü, dışsal motivasyon 

(extrinsic motivation) ise, ödül ve onay alma, cezalardan veya eleştirlerden kaçınma, bireyin özsaygısını 

artırma veya bireysel olarak değer verilen bir hedefe ulaşma gibi araçsal nedenlerle faaliyete dahil olmayı 

ifade eder (Gagne vd., 2014:2). Bu araçsal nedenler, motivasyonun içselleştirilmesine bağlı olarak değişebilir. 

İçselleştirme, ödül veya ceza gibi dışsal faktörlerle sağlanan motivasyonun zamanla kabullenilerek içsel 

düzenleme haline gelmesi anlamına gelmektedir (Gagne vd., 2010:629).  

Öz belirleme kuramının merkezindeki kontrollü motivasyon (controlled motivation) ve özerk motivasyon 

(autonomous motivation) arasında fark vardır (Ankli ve Palliam, 2012:9). Özerk motivasyon bir davranışta 

bulunmak olarak tanımlanır çünkü davranışın içsel hedefler veya sonuçlarla tutarlı olduğu ve benlikten 

kaynaklandığı algılanır. Başka bir deyişle, davranış kendi kendini belirler. Özerk nedenlerle hareket eden 

bireylerin, herhangi bir dış güçlendirme ve beklenmedik durum olmadan bir davranış başlatma ve devam 

etme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle özerk olarak motive olmuş bireyler, davranışlarının otokontrolünde 

muhtemelen daha etkilidir. Kontrollü motivasyon ise, özerk motivasyonun aksine, ödül almak veya 

başkalarından onay almak veya ceza veya suçluluk duygularını önlemek gibi dış kaynaklı nedenlerle 

davranışlarda bulunmayı yansıtır. Kontrollü motivasyon nedeniyle davranışta bulunan bireyler, davranışa 

katılırken bir zorunluluk ve baskı hissi duyarlar ve sadece beklenmedik dış durum mevcut olduğu sürece 

davranışa devam ederler. Eğer davranışı pekiştiren dış etkenler ortadan kalkarsa muhtemelen sergiledikleri 

davranışlardan vazgeçerler. Bu nedenle kontrolü motive eden bireylerin otokontrollerin daha az olması 

muhtemeldir. Bu tarz bir davranış, psikolojik ihtiyaçları destekleyici olarak algılanmaz ve bunun yerine 

ihtiyaç-önlem (need-thwarting) olarak görülebilir (Hagger vd., 2014:566).  Özerk motivasyon, bireylerin ideal 

çalışmasıyla (örneğin refah, performans vb.) olumlu bir şekilde ilişkiliyken, kontrollü motivasyon daha az 

faydalıdır. Özetle öz belirleme kuramı, motivasyon seviyesinin ve motivasyon türünün değerlendirilmesine 

izin veren çok boyutlu bir motivasyon kavramsallaştırması sunmaktadır (Gagne vd., 2010:629).  

Öz belirleme kuramı temel alınarak Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin ve Malorni tarafından 2010 yılında 

geliştirilen Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeği (ÇBİMÖ)’inde dışsal motivasyon dört alt boyuta bölünmüştür.  

Bu alt boyutlar; demotivasyon (amotivation), dışsal düzenleme-sosyal (extrinsic regulation social), dışsal 

düzenleme-maddesel (extrinsic regula-tion material), içe yansıtılan düzenleme (introjected regulation), kişisel 

düzenleme (identified regulation) ve içsel motivasyon (intrinsic motivation) dur. Dışsal düzenelme (external 

regulation) ve yansıtılan düzenleme (introjected regulation)  alt boyutları kontrollü motivasyonu (controlled 

motivation) temsil ederken kişisel düzenleme (identified regulation) ve içsel motivasyon (intrinsic motivation) 

alt boyutları özerk motivasyon (autonomous motivation) temsil eder. Demotivasyon (amotivation) ise 

kendisini temsil etmektedir (Deci ve Ryan, 2000:72). 

Öz belirleme kuramına göre dışsal motivasyonun alt boyutu olan kişisel düzenleme (hedeflerin, değerlerin ve 

düzenlemelerin önemi), zamanla içselleşerek içsel motivasyon unsuru haline gelmekte ve içsel motivasyon alt 

boyutu ile birlikte özerk motivasyonu oluşturmaktadır. Bu yönü ile öz belirleme kuramı temel alınarak 
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geliştirilen iş motivasyonu ölçeği diğer motivasyon ölçeklerinden ayrılmaktadır. İş motivasyonuna olan farklı 

yaklaşımı nedeni ile ilgili ölçek kullanılmıştır. Yerli literatürde bu ölçek kullanılarak yapılan çalışmaların 

kısıtlı olması ve kamu-özel sektör üzerine yapılmış bir çalışma bulunamaması nedenleri ile araştırma 

yapılmıştır. 

İş motivasyonu birden fazla kaynağa ve bir dizi bireysel, örgütsel ve kültürel faktöre bağlıdır (Toode, vd., 

2011; McDonald ve Spence, 2016; Franco vd., 2002; Korlén vd., 2017). Araştırmada, bazı bireysel faktörler ile 

sektör farklılığının etkisi değerlendirmeye alınmıştır. Bu nedenle, cinsiyet, medeni durum, toplam çalışma 

süresi, sektör (kamu-özel), iş yerindeki konum ve öğrenim durumu ile iş motivasyonu alt boyutları 

(demotivasyon, kontrollü motivasyon ve özerk motivasyon) arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

olup olmadığı incelenmiştir. Bu doğrultuda araştırma hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur. 

H1: Cinsiyet ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H2: Medeni durum ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H3: Sektör ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H4: Çalışma yılı ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H5: İş yerindeki konum (yönetici-çalışan) ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H6: Eğitim durumu ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Özellikle sektör ve iş yerindeki konum üzerine yapılan incelemeler bu araştırmayı literatürdeki diğer 

çalışmalardan farklılaştırmaktadır. Bu yönü ile araştırmanın literatüre önemli bir katı sağlaması 

beklenmektedir.  

2. Yöntem  
2.1. Amaç 

İşgörenlerin iş hayatlarında etkin ve verimli bir şekilde çalışmaları için gerekli olan öz motivasyon derecesi 

olarak tanımlanan iş motivasyonun (Yun-Lin, 2012:60) cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma deneyimi, meslek ve 

medeni durum gibi kişisel faktörlerden etkilendiğine inanılmaktadır (Yang, 2011:276). Bu nedenle 

araştırmanın amacı, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerde işgörenlerin sektör, çalışma yılı, 

cinsiyet, medeni durum, iş yerindeki konumu (yönetici-çalışan) ve öğrenim durumuna göre iş motivasyonu 

boyutlarında (demotivasyon, kontrollü motivasyon ve özerk motivasyon) farklılaşma olup olmadığını ve 

motivasyon kaynağını incelemektir. Elde edilecek sonuçların bu alanda yapılan çalışmalara katkı sunması ve 

gerek yöneticilerin gerekse işgörenlerin iş motivasyona ilişkin bakış açılarını zenginleştirmesi de 

amaçlanmaktadır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki hizmet sektöründe çalışanlar 

oluşturmaktadır. Araştırmada, kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.  Araştırma, temsil yeteneğini 

elde etmek üzere farklı illerdeki (Ankara, İstanbul, Trabzon, Tokat ve Kayseri ağırlıklı olmak üzere Samsun, 

Kocaeli, Van, Siirt, Antalya, Aydın, Bolu, Çanakkale ve diğer iller) kamu ve özel sektör işgörenlerine 15.09.2020 

ile 15.10.2020 tarihleri arasında çevrimiçi anket formu yolu ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda özel sektörde 

faaliyet gösteren organizasyonlardan 218 işgören ve kamu sektöründe faaliyet gösteren organizasyonlardan 

136 işgören olmak üzere toplam 354 işgörene anket uygulanmıştır.   

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Ağustos 2020 işgücü istatistiklerine göre Türkiye’de 24 yaş üstü hizmet 

sektöründe istihdam edilen yaklaşık 12,5 milyon kişi bulunmaktadır. Ulaşılan örneklem büyüklüğü 0,93 

güven aralığı (0,07 hata payı) için gerekli olan 323 kişiyi (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50) aştığından dolayı 

örneklemin evreni temsil ettiği değerlendirilmektedir. 

2.3. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada, Gagne vd. (2014) tarafından öz belirleme kuramı temel alınarak geliştirilen ve dokuz ülkede 

(Kanada, Belçika, Fransa, Senegal, Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre, Çin ve Endonezya), yedi farklı dilde 

(İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Endonezya dili, Norveççe ve Felemenkçe) geçerlemesi yapılan çok 

boyutlu iş motivasyonu ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Çivilidağ ve Şekercioğlu tarafından Türkçe’ye 
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uyarlanması yapılmıştır (Çivilidağ ve Şekercioğlu, 2017). Araştırmada çevrimiçi anket uygulanmıştır. Veri 

toplama için kullanılan ankette iki bölüm yer almaktadır. İlk bölümde cinsiyet, medeni durum, sektör, çalışma 

yılı, iş yerindeki konumu (yönetici-çalışan) ve eğitim durumu bilgilerinin olduğu demografik özellikler vardır. 

İkinci bölümde ise iş motivasyonu anketi vardır. İş motivasyonu anketinde, 19 ifadeden oluşan 7’lü likert 

ölçeği (1 - Hiç Uygun Değil (not at all), 2 - Çok Az Uygun (very little), 3 - Az Uygun (a little), 4 - Uygun 

(moderately), 5 - Oldukça Uygun (strongly), 6 - Çok Uygun (very strongly) ve 7 - Tamamen Uygun 

(completely)) kullanılmıştır.  Bu ankette, demotivasyon/güdülenmeme (1,3,5 inci ifadeler ), kontrollü 

(controlled) motivasyon (7,9,11,13,14,15,16,17,18,19 inci ifadeler) ve özerk (autonomous) motivasyon 

(2,4,6,,8,10,12 inci ifadeler) olmak üzere temel üç boyut bulunmaktadır.  

2.4. Veri Analizinde Kullanılan Testler 

Araştırmada gruplar arası farklılıkları ortaya çıkarmak amacıyla; cinsiyet, eğitim durumu, sektör ve iş 

yerindeki konum analizleri için bağımsız örneklem t testi, çalışma yılı analizi için anova testi ve anketteki 

ifadelere verilen yanıtların ortalamalarını analiz etmek için frekans testi SPSS 24.0 paket programı kullanılarak 

yapılmıştır.   

3. BULGULAR 

Araştırmada kullanılan anketin genelinin güvenirlilik katsayısı 0.767 olarak tespit edilmiştir. Alt boyutların 

güvenirlilik katsayısı ise demotivasyon için 0,766, kontrollü motivasyon için 0,789 ve özerk motivasyon için 

0,777 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler anketin yeterli seviyede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan işgörenlere ilişkin demografik özellikler aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.  

Tablo 1: Araştırmaya katılan işgörenlerin demografik dağılımları 

Demografik Özellikler  n % 

Toplam Çalışma Süresi (Yıl) 

< 5 64 18,1 

5 – 9  107 30,2 

10 – 14 71 20,1 

15 – 20  45 12,7 

> 20  67 18,9 

Cinsiyet 
Erkek 192 54,2 

Kadın 162 45,8 

Medeni Durum 
Bekar 110 31,1 

Evli 244 68,9 

Sektör 
Kamu 136 38,4 

Özel 218 61,6 

İş Yerindeki Konum 
Çalışan 267 75,4 

Yönetici 87 24,6 

Öğrenim Durumu 

İlkokul – Ortaokul - Lise  36 10,2 

Önlisans 29 8,2 

Lisans 201 56,8 

Lisansüstü 88 24,9 

Tablo 1’deki verilere göre araştırmaya katılan işgörenlerin %18,1’i 5 yıldan az çalışmaktadır, % 30,2’si 6 – 9 yıl 

arası çalışmaktadır, %20,1’i 10 – 14 yıl arası çalışmaktadır, %12,7’si 15 – 20 yıl arası çalışmaktadır, %54,2’si 

erkektir, %45,8’i kadındır, %31,1’i bekardır, %68,9’u evlidir, %38,4’ü kamu sektöründe çalışmaktadır, 
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%61,16’sı özel sektörde çalışmaktadır, %75,4’ü çalışandır, %24,6’ü yöneticidir, %10,2 ilkokul – ortaokul – lise 

mezunudur, %8,2’si önlisans mezunudur, %56,8’i lisans mezunudur ve %24,9’u lisansüstü mezunudur.  

Demografik özelliklerin dağılımlarına bakıldığında toplam çalışma yılına ve cinsiyete göre dağılımların 

dengeli olarak gerçekleştiği ifade edilebilir. Diğer demografik özelliklerin dağılımlarının ise istatistiki olarak 

analiz yapabilmeye engel teşkil etmeyecek şekilde dağıldıkları görülmektedir. Böylece demografik özelliklerin 

analiz yapmaya uygun ve amaca yönelik bir şekilde dağıldıkları ifade edilebilir. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin motivasyon düzeyi ile ilgili değerlendirme yapmak amacı ile ankette yer alan 

ifadelere verilen yanıtlardan en düşük ortalamaya ve en yüksek ortalamaya sahip olan ifadeler incelenmiştir. 

Tablo 2: Ölçek ifadelerin ortalama değerleri 

 Ortalama 

(n = 354) 

Standart 

Sapma  

1 - Zamanımı israf ettiğimi düşündüğüm için işimde çaba sarf etmiyorum. 1,89 1,586 

2 - İlginç olduğu için işimde çaba sarf ediyorum. 4,22 2,024 

3 - Çaba sarf etmeye değer olmadığını düşündüğüm için işimde az çaba 

gösteriyorum. 

1,79 1,463 

4 - Heyecan verici olduğu için işimde çaba sarf ediyorum. 4,99 1,841 

5 - İşim anlamsız olmasına rağmen neden hala bu işi yaptığımı bilmiyorum. 1,73* 1,478 

6 - İşimi yaparken eğlendiğim için işimde çaba sarf ediyorum. 5,20 1,724 

7 - Başkalarının (amir, meslektaş, aile vb.) onayını almak için işimde çaba sarf 

ediyorum. 

2,44 1,755 

8 - İşimde çaba sarf etmenin benim için özel bir anlamı var. 5,69 1,644 

9 - Başkalarının (amir, meslektaş, aile vb.) bana daha fazla saygı duyması için 

işimde çaba sarf ediyorum. 

3,28 2,050 

10 - Bu iş, kişisel değerlerimle uyumlu olduğu için işimde çaba sarf ediyorum. 5,55 1,649 

11 - Başkalarının (amir, meslektaş, aile vb.) bana yönelik eleştirilerinden 

kaçınmak için işimde çaba sarf ediyorum. 

2,74 1,924 

12 - Bu işte çaba sarf etmenin kişisel olarak önemli olduğunu düşündüğüm 

için işimde çaba gösteriyorum. 

5,90 1,545 

13 - Ancak işimde yeterince çaba sarf edersem başkaları (işveren, amir vb.) 

beni ekonomik olarak ödüllendirirler. 

2,71 2,045 

14 - İşimde çaba sarf ederim aksi halde, kendimi kötü hissederim. 6,18* 1,305 

15 - İşimde yeterince çaba sarf edersem başkaları (işveren, amir vb.) bana daha 

fazla iş güvenliği sağlarlar. 

3,36 2,185 

16 - Şimdiki işimde çaba sarf ederim aksi halde, kendimi mahcup hissederim, 5,81 1,539 

17 - İşimde yeterince çaba sarf etmezsem işimi kaybetme riskim olur. 3,65 2,162 

18 - İşim, kendimle gurur duymamı sağladığı için işimde çaba sarf ediyorum. 5,79 1,643 

19 - Kendimi kanıtlamak zorunda olduğum için işimde çaba sarf ediyorum. 3,53 2,121 

Tablo 2 ‘de yer alan veriler ışığında araştırmaya katılan işgörenlerin en fazla 14. ifade olan “ İşimde çaba sarf 

ederim aksi halde, kendimi kötü hissederim.” ifadesini tercih ettiği ifade edilebilir. En az tercih edilen ifade 

ise 5. ifade olan “İşim anlamsız olmasına rağmen neden hala bu işi yaptığımı bilmiyorum.” ifadesidir. 
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Tablo 3: İş motivasyon boyutları ile cinsiyet arasındaki ilişkiye ilişkin bağımsız örneklem t testi sonuçları 

İş Motivasyonu Boyutları Cinsiyet Ortalama Standart Sapma p 

Demotivasyon 
Erkek 1,9394 1,21121 

,000 
Kadın 1,5093 ,98041 

Kontrollü Motivasyon 
Erkek 3,9005 1,09576 

,785 
Kadın 3,9323 1,07160 

Özerk Motivasyon 
Erkek 5,1248 1,21490 

,040 
Kadın 5,3982 ,09233 

Tablo 3 ’te yer alan veriler iş motivasyonu boyutları ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi analiz etmek için 

gerçekleştirilen bağımsız örneklem t test sonuçlarıdır.  İş motivasyonu boyutlarından kontrollü motivasyon 

alt boyutunun p değeri 0,05’ten büyüktür. Demotivasyon ve özek motivasyon alt boyutlarının p değeri ise 

0,05’ten küçüktür. Bu sonuca göre cinsiyet ile demotivasyon ve özerk motivasyon alt boyutları arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kadın işgörenlerin demotivasyon düzeyi erkek 

işgörenlerden daha düşüktür. Başka bir ifade ile kadın işgörenler erkek işgörenlerden daha motivedir. Ayrıca 

kadın işgörenlerin özerk motivasyonu erkek işgörenlerden daha yüksek olduğu ifade edilebilir.  

Tablo 4:  İş motivasyon boyutları ile medeni durum arasındaki ilişkiye ilişkin bağımsız örneklem t testi 

sonuçları 

İş Motivasyonu Boyutları Medeni Durum Ortalama Standart Sapma p 

Demotivasyon 
Bekar 1,6667 1,09489 

,408 
Evli 1,7745 1,14575 

Kontrollü Motivasyon 
Bekar 3,8755 1,04760 

,642 
Evli 3,9336 1,10096 

Özerk Motivasyon 
Bekar 5,1924 1,15849 

,564 
Evli 5,2724 1,22116 

Tablo 4 ’te yer alan veriler iş motivasyonu boyutları ile medeni durum arasındaki ilişkiyi analiz etmek için 

gerçekleştirilen bağımsız örneklem t test sonuçlarıdır. İş motivasyonu alt boyutların tamamının p değeri 

0,05’ten büyüktür. Bu sonuca göre medeni durum ile iş motivasyonu arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır. 

Tablo 5: İş motivasyon boyutları ile sektör arasındaki ilişkiye ilişkin bağımsız örneklem t testi sonuçları 

İş Motivasyonu Boyutları Sektör Ortalama Standart Sapma p 

Demotivasyon 
Kamu 1,9669 1,28758 

,004 
Özel 1,6037 1,00084 

Kontrollü Motivasyon 
Kamu 4,1794 1,14346 

,000 
Özel 3,7558 1,01497 

Özerk Motivasyon 
Kamu 5,0458 1,23829 

,015 
Özel 5,3687 1,16337 

Tablo 5 ’te yer alan veriler iş motivasyonu boyutları ile sektör arasındaki ilişkiyi analiz etmek için 

gerçekleştirilen bağımsız örneklem t test sonuçlarıdır. İş motivasyonu boyutlarından demotivasyon, kontrollü 

motivasyon ve özerk motivasyon alt boyutlarının p değeri 0,05’ten küçüktür. Bu sonuca göre sektör ile 
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demotivasyon, kontrollü motivasyon ve özerk motivasyon arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır.  Başka bir ifade ile demotivasyon, özel sektöre göre kamu sektöründe çalışanlarda daha 

yüksek olduğu ifade edilebilir. Kontrollü motivasyon, kamu sektöründe özel sektöre göre daha yüksek olduğu 

ifade edilebilir. Özerk motivasyon, özel sektörde kamu sektörüne göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 6: İş motivasyon boyutları ile iş yerindeki konum arasındaki ilişkiye ilişkin bağımsız örneklem t testi 

sonuçları 

İş Motivasyonu Boyutları İş Yerindeki 

Konum 

Ortalama Standart Sapma p 

Demotivasyon 
Çalışan 1,6971 1,07910 

,208 

Yönetici 1,8745 1,27031 

Kontrollü Motivasyon 
Çalışan 3,8411 1,05490 

,024 

Yönetici 4,1447 1,14263 

Özerk Motivasyon 
Çalışan 5,2205 1,23051 

,468 

Yönetici 5,3294 1,10583 

Tablo 6 ’da yer alan veriler iş motivasyonu boyutları ile iş yerindeki konum arasındaki ilişkiyi analiz etmek 

için gerçekleştirilen bağımsız örneklem t test sonuçlarıdır.  İş motivasyonu boyutlarından demotivasyon ve 

özerk motivasyon alt boyutlarının p değeri 0,05’ten büyüktür. Kontrollü motivasyon alt boyutunun p değeri 

ise 0,05’ten küçüktür. Bu sonuca göre iş yerindeki konum ile kontrollü motivasyon alt boyutu arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.  Başka bir ifade ile yöneticilerin kontrollü motivasyonu 

çalışanlara göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 5:  İş motivasyon boyutları ile toplam çalışma süresi ile arasındaki ilişkiye ilişkin ANOVA testi 

sonuçları 

İş Motivasyonu Boyutları F p 

Demotivasyon ,358 ,839 

Kontrollü Motivasyon ,612 ,654 

Özerk Motivasyon 2004,8 ,52 

Tablo 7 ’de yer alan veriler iş motivasyonu boyutları ile toplam çalışma süresi arasındaki ilişkiyi analiz etmek 

için gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçlarıdır. İş motivasyonu boyutlarından demotivasyon, kontrollü 

motivasyon ve özerk motivasyon alt boyutlarının p değeri 0,05’ten büyüktür. Buna sonuca göre toplam 

çalışma süresi ile iş motivasyonu boyutları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

Tablo 6: İş motivasyon boyutları ile eğitim durumu arasındaki ilişkiye ilişkin ANOVA testi sonuçları 

İş Motivasyonu Boyutları Eğitim Durumu Ortalama F p 

Demotivasyon 

Lise 2,1979 

3,013 ,030 
Önlisans 2,0230 

Lisans 1,7248 

Lisansüstü 1,6335 

Kontrollü Motivasyon 

Lise 4,1031 

,383 ,765 
Önlisans 3,8379 

Lisans 3,9045 

Lisansüstü 3,8965 

Özerk Motivasyon 

Lise 4,5625 

4,908 ,002 
Önlisans 5,0057 

Lisans 5,3109 

Lisansüstü 5,4341 
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Tablo 8 ’de yer alan veriler iş motivasyonu boyutları ile öğrenim durumu arasındaki ilişkiyi analiz etmek için 

gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçlarıdır.  İş motivasyonu boyutlarından demotivasyon ve özerk motivasyon 

alt boyutlarının p değeri 0,05’ten küçüktür. Kontrollü motivasyon alt boyutunun p değeri ise 0,05’ten 

büyüktür. Buna sonuca göre eğitim durumu ile kontrollü motivasyon alt boyutu arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Ancak işgörenlerin eğitim durumu ile demotivasyon ve özerk motivasyon 

alt boyutları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Eğitim durumun göre iş 

motivasyonu boyutlarındaki ortalama değerler değerlendirildiğinde, eğitim düzeyi arttıkça demotivasyon 

düzeyi azalmakta, özerk motivasyon düzeyi ise artmakta olduğu ifade edilebilir. Başka bir ifade ile eğitim 

düzeyi arttıkça motivasyon düzeyi de artmakta ve bu motivasyonun kaynağı özerk (içsel) motivasyon 

olmaktadır. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

İşgörenlerin iş hayatlarında etkin ve verimli bir şekilde çalışmaları için gerekli olan öz motivasyon derecesi 

olarak tanımlanan iş motivasyonun (Yun-Lin, 2012:60) cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma deneyimi, meslek ve 

medeni durum gibi kişisel faktörlerden etkilendiğine inanılmaktadır (Yang, 2011:276). Bu çalışmada da 

cinsiyet, medeni durum, toplam çalışma süresi, sektör (kamu-özel), iş yerindeki konum ve öğrenim durumu 

ile iş motivasyonu arasındaki ilişki incelenmiştir.  

İşgörenlerin cinsiyet ile iş motivasyonu boyutları arasındaki farklılaşmanın analizi için bağımsız örneklem t 

testi uygulanmış ve bu sonuca göre cinsiyet ile demotivasyon ve özerk motivasyon alt boyutları arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Başka bir ifade ile kadın işgörenlerin (X = 1,5093) 

demotivasyon düzeyi erkek işgörenlerden  (X  = 1,9394)  daha düşüktür. Kadın işgörenlerin (X = 5,3982) özerk 

motivasyon düzeyi erkek işgörenlerden  (X  = 5,1248)  daha yüksektir. Bu durumda H1 hipotezi (Cinsiyet ile iş 

motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık vardır.) demotivasyon ve özerk motivasyon alt boyutları 

için kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Ertürk (2016) ve Eskildsen vd. (2004) çalışmalarında elde edilen 

sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. Ancak Dündar vd. (2007), Ertan ve Kaya (2012) ve Jehn vd. (2006)  

çalışmalarında elde edilen sonuçlar ile benzerlik göstermemektedir. Literatürdeki farklı sonuçlar cinsiyet ile 

iş motivasyonu boyutları arasında kesin bir ilişkiden söz edilemeyeceğini ifade edebilir. Sonuçların farklılık 

göstermesinin nedenleri arasında çalışılan sektör (kamu ve özel sektörden ziyade enerji, finans, gıda vb. 

sektörler ), çalışma ortamı, işgörenin sevdiği işi yapıp yapmaması, iş yerindeki çatışmalar, bireyin kişilik 

özellikleri gibi unsurlar sıralanabilir. Ayrıca kadın işgörenlerin iş hayatında yaşadığı zorluklar özerk (içsel) 

motivasyonlarının artmasına da neden olmuş olabilir. 

İşgörenlerin eğitim durumu ile iş motivasyonu boyutları arasındaki farklılaşmanın analizi için tek yönlü 

anova testi uygulanmış ve bu sonuca göre eğitim durumu ile demotivasyon ve özerk motivasyon alt boyutları 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Başka bir ifade ile eğitim düzeyi arttıkça 

demotivasyon düzeyi azalmakta, özerk motivasyon düzeyi ise artmaktadır.  Bu durumda H6 hipotezi (Eğitim 

durumu ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık vardır.) demotivasyon ve özerk motivasyon 

alt boyutları için kabul edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar Dündar vd. (2007), Ertan ve Kaya (2012) ve Ertürk 

(2016) ile benzerlik göstermektedir. Ancak Eskildsen vd. (2004) ve Jehn vd. (2006)  çalışmalarında elde edilen 

sonuçlar ile benzerlik göstermemektedir. Çalışmalarda farklılık gösteren ilişkilerin temel nedeni iki şekilde 

ifade edilebilir. Birincisi, birey dışsal bir neden dolayı eğitim seviyesini yükseltmek zorunda kalmış olabilir.  

İkincisi ise, birey kendini alanında geliştirmek, daha bilgili bir hale gelebilmek, işini daha profesyonel bir 

şekilde yapabilmek ya da ilgi duyduğu bir alanda bilgi sahibi olabilmek gibi içsel nedenlerden dolayı eğitim 

seviyesini yükseltmeyi tercih etmiş olabilir. Her iki durum, literatürdeki farklı sonuçları açıklamaya yardımcı 

olabileceği değerlendirilmektedir.  

İşgörenlerin sektör (kamu – özel) ile iş motivasyonu boyutları arasındaki farklılaşmanın analizi için bağımsız 

örneklem t testi uygulanmış ve bu sonuca göre sektör ile demotivasyon, kontrollü motivasyon ve özerk 

motivasyon alt boyutları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 

kamu işgörenlerinin (X =  1,9669) demotivasyon düzeyi özel işgörenlerden  (X  = 1,6037)  daha yüksektir. Kamu 

işgörenlerinin (X = 4,1794) kontrollü motivasyon düzeyi özel işgörenlerden  (X = 3,7558) daha yüksektir. Kamu 

işgörenlerinin (X = 5,0458) özerk motivasyon düzeyi özel işgörenlerden  (X = 5,3687) daha düşüktür. Bu 

durumda H3 hipotezi (Sektör ile iş motivasyonu boyutları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır.) 

kabul edilmiştir. Literatürde, konu ile ilgili bir incelemeye rastlanılamamıştır. Kamu ve özel sektörde 
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motivasyon konusunu etkileyebilecek önemli farklılıklar bulunmaktadır. Kamu da gerçekleştirilen her 

faaliyetin kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmesi nedeni ile kullanılabilecek motivasyon unsurları özel 

sektöre göre çok sınırlı kalmaktadır. Ayrıca kamu da uygulanan bürokratik yapıdan kaynaklı olarak 

işgörenlerin her faaliyetinden yöneticisi de sorumlu olduğu için işgörenlerin kendi yetki alanındaki bazı 

kararları alırken bile yöneticisinin onayını alması gerekmektedir. Başka bir ifade ile kamuda yetki devri ve 

personel güçlendirme uygulamaları sınırlı kalmaktadır. Ayrıca bazı kamu kurumlarındaki faaliyetler dışında 

genel olarak kamu da yürütülen faaliyetler rutin faaliyet olarak nitelendirilebilir. Tüm bu nedenlerden dolayı 

araştırmada elde edilen sonuca göre kamu sektöründe çalışanlarının özel sektörde çalışanlara göre daha 

düşük motivasyona ve daha yüksek kontrollü motivasyona sahip olmasını açıklayabilir. Özel sektörde içsel 

motivasyon unsurlarının uygulanabilirliğinin daha fazla olması nedeni ile de özel sektörde çalışanların özerk 

motivasyon düzeylerinin kamu sektöründe çalışanlara göre daha yüksek olduğu sonucunun anlamlı olduğu 

değerlendirilmektedir. 

İşgörenlerinin iş yerindeki konumu (çalışan-yönetici) ile iş motivasyonu boyutları arasındaki farklılaşmanın 

analizi için bağımsız örneklem t testi uygulanmış ve bu sonuca göre iş yerindeki konum ile kontrollü 

motivasyon alt boyutu arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 

çalışanların (X =  3,8411) kontrollü motivasyon düzeyi yöneticilerden  (X  = 4,1447)  daha düşüktür. Bu 

durumda H5 hipotezi (İş yerindeki konum (yönetici-çalışan) ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır.) kontrollü motivasyon alt boyutu için kabul edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar Eskildsen vd. 

(2004) çalışmasında elde edilen sonuçlar ile benzerlik göstermemektedir. Yerli literatürde, konu ile ilgili bir 

incelemeye rastlanılamamıştır. Örgütsel amaçlar doğrultusunda iş ile ilgili konularda belirli bir kalitenin 

sağlanması suretiyle işgören performansının belirli seviyede tutulması yöneticilerin sorumlulukları arasında 

yer almaktadır. Yönetici bu sorumluluğu yerine getirirken hem kendi üslerine hem de astlarına yönelik bazı 

yükümlülükler altında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu nedenle, yöneticilerin kontrollü motivasyon 

düzeyinin çalışanlara göre daha yüksek olduğu sonucunun anlamlı olduğu değerlendirilmektedir. 

İşgörenlerin medeni durumu ve toplam çalışma yılı ile iş motivasyonu boyutları arasındaki farklılaşmanın 

analizi için bağımsız örneklem t testi uygulanmış ve bu sonuca göre medeni durumu ve toplam çalışma yılı 

ile iş motivasyonları alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu durumda H2 hipotezi 

(Medeni durum ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık vardır.) ve H4 hipotezi (Çalışma yılı 

ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık vardır.) reddedilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar 

Dündar vd. (2007) ve Ertan ve Kaya (2012) ile benzerlik göstermektedir. Ancak Ertürk (2016) çalışmasında 

elde edilen sonuçlar ile benzerlik göstermemektedir. Medeni durum ile iş motivasyonu boyutları arasındaki 

farklılaşma esasında bu çalışma kapsamında test edilmemesi gereken bir durum olmakla birlikte elde edilen 

sonuç beklenildiği gibi çıkmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin çevresel faktörleri dikkate alındığında medeni 

durum ile iş motivasyonu boyutları arasında farklılaşma olmaması çok doğaldır. Ancak özel durumların 

olması haline değerlendirmeye gerek duyulabilir. Toplam çalışma yılı ile iş motivasyonu boyutları arasındaki 

farklılaşma ile ilgili literatürde elde ettiğimiz sonuçları destekleyen ve desteklemeyen çalışmalar bulunmakta 

ve akademik literatürde tam bir mutabakat sağlanmadığı bilinmektedir. Ancak ilerleyen dönemlerdeki 

çalışmalarla birlikte genel bir kanı oluşturmaya katkı sunması açısından elde edilen sonuç değerlidir. 

Yerli literatürde motivasyon konusu; motivasyon türleri,  motivasyon araçları ve motivasyon boyutları 

bağlamında yaygın bir şekilde üzerine çalışılan bir konu olarak yer almaktadır. Literatürdeki çalışmaların 

sonuçları iş dünyasına, işgörenin motivasyon kaynağı ile gerek işgören gerekse örgüte olan etkilerinin 

anlaşılması açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Bireysel motivasyonun, örgütsel motivasyonun temelini 

oluşturmasından (Halil ve Aydıntan,2018:134) dolayı bireysel motivasyonun anlaşılması ve bunun örgüt 

üzerine etkilerinin değerlendirilmesi günümüzdeki rekabetçi şartlara uyumu ve örgütün sürdürülebilirliğinin 

sağlanabilmesi açısından önem arz etmektedir.  Bu nedenle iş dünyasına, akademik çalışmaları okumaları ve 

değerlendirmeleri önerilir. 

Gelecek araştırmacılara, motivasyon konusu farklı meslek grupları özelinde, farklı sektörler (finans, ekonomi, 

eğitim, inşaat, gıda vb.) özelinde ya da farklı gelir grupları özelinde (asgari ücretliler vb.) çalışma yapmaları 

önerilir. Ayrıca literatürdeki farklı çalışmaların birlikte değerlendirildiği bir meta analiz çalışması yapılması 

da literatüre önemli bir katkı sunacağı değerlendirilmektedir. 
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Amaç –  Bu çalışmada turizm sektörü çalışanlarının iş yaşamındaki yalnızlıklarının atalet düzeylerine 

etkisini belirlemek amaçlanmıştır.  

Yöntem –  Araştırmada örgütsel yalnızlığın boyutları olan duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlığın 

ataletin boyutları olan öğrenme ataleti ve deneyim ataleti üzerinde etkisini ölçemeye yönelik model 

oluşturulup, modele uygun hipotezler geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini konaklama 

tesislerinde çalışan iş görenler oluşturmakta olup, 384 örneklem sayısı olarak belirlenmiştir.  

Araştırmada kullanılan veriler online anket yöntemi ile ulaşılan 447 personelden toplanmıştır. Elde 

edilen veriler sosyal bilimlerde kullanılan istatistik paket programı ile analiz edilerek raporlanmıştır. 

Bulgular –  Araştırma sonucuna göre işgörenlerin; örgütsel yalnızlık düzeylerinin 3,37 olduğu, atalet 

düzeylerinin 3,21 olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda araştırma sonucunda göre iş yaşamında 

yalnızlığın ataleti pozitif yönde ve doğrusal olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma –  Araştırmada elde edilen analiz sonuçlarına göre iş yaşamında yalnızlığın çalışanlarda atalet 

halinin oluşmasında etkili olabileceğini söylemek mümkündür. Araştırmanın uygulanma aşamasında 

mevcut covid-19 salgını çalışanlara ulaşma anlamında sınırlılık olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle 

çalışmanın sürecin normale dönmesiyle birlikte daha geniş bir örneklem grubuyla tekrarlanmasında 

fayda bulunmaktadır. 
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Purpose: In this study, it is aimed to determine the effect of loneliness in the workplace in the tourism 

sector on their level of inertia. In this context, regression analysis was carried out to determine the effect 

of loneliness on inertia in business life. 

Design/methodology/approach: In the research, models were created to measure the effect of emotional 

deprivation and social friendship on learning inertia and experience inertia, which are the dimensions of 

organizational loneliness, and developed hypotheses suitable for the model. The population of the study 

is those working in the accommodation facilities, 384 sample numbers are considered sufficient. The data 

used in the study were collected from 447 personnel using a online survey method. The obtained data 

were analyzed and reported with the statistical package program used in social sciences. 

Findings: According to the results of the research; It was determined that loneliness in the workplace 

level was 3.37 and inertia level was 3.21. At the same time, according to the results of the research, it was 

concluded that loneliness in the workplace life affects inertia positively and linearly. 

Discussion: According to the analysis results obtained in the study, it is possible to say that loneliness in 

business life can be effective in the formation of inertia in employees. During the implementation phase 

of the study, the current covid-19 epidemic appeared as a limitation in terms of reaching employees. 

Therefore, it is beneficial to repeat the study with a larger sample group as the process returns to normal. 
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1. GİRİŞ 

Turizm sektörü ülkeler açısından rekabet gücü yüksek, sürekli olarak gelişmeye devam etmekte olan emek 

yoğun niteliğe sahip bir sektördür. Bu kapsamda hizmeti üreten ve sunan en önemli unsurlardan biri 

insandır. Dolayısıyla hizmete ilişkin kalite, imaj ve misafir memnuniyeti gibi unsurların oluşturulmasında 

çalışanların payı oldukça büyüktür. Bu nedenle çalışanların memnuniyet düzeylerini artıracak kavramların 

dikkate alınması, çalışanlarla birlikte işletmelerin verimliliklerinin artırılmasında etkili olacaktır. 

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başarılarının büyük ölçüde insan kaynağına bağlı olduğu 

düşünüldüğünde çalışanları etkileyebilecek kavramların dikkate alınması gerekliliği düşünülmektedir. Bu 

kapsamda yalnızlık kişinin çalışma arkadaşlarıyla ilişki kuramaması ve onlardan uzaklaşması sonucunda 

hissettiği rahatsızlık ve ruhsal zorlanma şeklinde ifade edilebilir. İş yaşamında yalnızlık bireyin kendini bir 

gruba ait hissetmemesi veya ait olduğu gruptan dışlanması şeklinde oluşabileceği gibi bireyin kendini 

uzaklaştırması şeklinde de oluşabilir. Bu durum bireyi psikolojik olarak etkileyen bir durumdur (Bozkurt, 

2019: 63). Yalnızlık yaşayan bireyin kendilerini örgütten soyutlama durumunda kalmaları takım 

çalışmasının önemli olduğu turizm sektöründe uygun çalışanlar olmaktan uzaklaşmalarına neden olacaktır. 

Dinamik bir yapıya sahip olan turizm sektöründe durağanlık işletmenin başarısızlığına neden olabilecektir. 

Bu kapsamda atalet kavramı harekete geçmeme veya geç harekete geçme, yapılması gerekenleri zamanında 

yapmama (Sekman, 2009: 15), birey veya çalışanların karar verme ya da problem çözme gibi durumlarda 

mevcut metotlara başvurmalarını öngörmektedir (Aksoy ve Türk, 2015: 8). Atalet, yüksek rekabet ortamında 

bir işletmenin hayatta kalmasını tehlikeye atabilecek veya avantajını baltalayabilecek yenilik ve beklenen 

davranış eksikliği ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle, bir kuruluş veya işletme için, öğrenme kabiliyeti 

üzerindeki ataletin olumsuz etkisinden kaçınılarak bilgiyi verimli ve etkili şekilde kullanabilmek önemlidir 

(Liao, Fei, Liu, 20008: 184). Bu durumda çalışanların değişimlere, yeni bilgilere açık olmaları, harekete 

geçmeleri dolayısıyla atalet halinde olmamaları başarıya hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Çalışma hayatında sosyal ya da duygusal anlamda yeterli ve doyurucu ilişkilerin paylaşılmadığı ortamlar 

oluştuğu takdirde çalışanların kendilerini rahat hissetmeleri ve başarılı olmaları mümkün değildir. Bu 

ortamlarda çalışanlarda işten ayrılma niyetlerinde artış ve performans düşüklüğünün olmasıyla birlikte 

(Dönmez ve Topaloğlu, 2020: 321), örgütsel bağlılığın (Dönmez ve Topaloğlu, 2020: 321; Jung, Song ve Yoon, 

2021: 10), işe bağlılığın (Jung, Song ve Yoon, 2021: 10) iş tatmininin (Dönmez ve Topaloğlu, 2020: 321; Boz ve 

Alan, 2021: 266) azalması gibi olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Böylelikle yaşanan 

yalnızlık ile birlikte psikolojik sağlığı ve iş performansı olumsuz yönde etkilenen bireylerde kişisel veya 

örgütsel hedefler arasında dengesizlik oluşarak, çalışanların iş tatmini ve üretkenliğinin düşmesine 

başarısızlık korkusunun oluşmasına kendini yetersiz hissetmesine ve algılanan iş stresinin artmasına neden 

olabilir (Boz ve Alan, 2021: 266). Bu kapsamda iş yaşamında yalnızlık yaşayan bireylerde dışlanmışlık hissi 

veya kendini örgüte ait hissetmeme gibi durumlar sonucunda iş tatmini azalarak ve işten ayrılma niyeti 

artan çalışanlarda yılgınlık, tükenmişlik, tembellik ve atalet hali oluşabilir bu durum ise memnuniyet 

oluşturmayı ve başarıya ulaşmayı engelleyecektir. Turizm sektörü emek yoğun bir sektör olması sebebiyle 

işi gerçekleştiren ve sunan dolayısıyla misafir memnuniyetini oluşturan unsur çalışanlardır. Başarıyı elde 

etmede büyük paya sahip olan çalışanların görevlerini yerine getirebilmeleri için atalet veya yalnızlık 

halinde olmamaları gerekmektedir. Bu nedenle işletmelerin imajını oluşturacak, kaliteli hizmet sunumu 

gerçekleştirecek ve misafirlerin zihninde yer yaratacak işgörenlerin motivasyonları ve performanslarını 

olumsuz yönde etkileyebilecek yalnızlık veya atalet üzerinde durulması gereken kavramlar olarak 

düşünülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı turizm sektörü çalışanlarının iş yaşamındaki yalnızlıklarının atalet düzeylerine etkisini 

belirlemektir. Bu kapsamda konaklama tesisleri çalışanlarının iş yaşamında yalnızlık ve atalet düzeylerinin 

tespit edilmesi, ilişkilendirilmesi ve iş yaşamında yalnızlığın çalışanların atalet düzeylerine etkilerinin 

belirlenmesi sektör ve sektör yöneticileri açısından önem arz etmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. İş Yaşamında Yalnızlık 

Yalnızlık, bireyin kabul görme, ait olma, onaylanma, sosyalleşme gibi ihtiyaçlarının gereken ölçüde 

karşılanamaması sonucunda kendisini ötekileştirmesi ya da soyutlamasıyla oluşan içsel tecrübedir. Yalnızlık 
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yaşayan bireylerin yapması gereken görev ve sorumlulukları gerçekleştirmesi, huzurlu bir yaşam 

sürdürmesi veya sağlıklı olması mümkün görünmemektedir (Yakut ve Certel, 2016: 72). Yalnızlık aslında 

öznel bir yapı olup; kendini algılayan kişilerarası yetersizlik, bireyin kişisel özellikleri ile sosyal çevreleri 

arasındaki tutarsızlığın nasıl yaşandığını ortaya çıkarmaktadır (Peplau ve Perlman, 1982 Aktaran Wright, 

2005: 10). Yalnızlık, mevcut ilişkiler ve ilişki standartları arasındaki bir uyuşmazlığın bilişsel 

değerlendirmesinin olumsuz sonucu olarak tanımlanır (Gierveld, Tilburg ve Dykstra, 2006: 495). Bireyler 

sosyal hayatlarında bulunan farklı konum ve statüde olan bireylerle oluşturdukları ilişkilerle yaşamlarını 

devam ettirmekte olup yaşanan ilişkilerin olumlu veya olumsuz etkileri bulunabilmektedir (Yılmaz ve 

Aslan, 2013: 60). 

Genel yalnızlıktan farklı olarak iş hayatında oluşan yalnızlık sadece iş ortamında görülmektedir. Normal 

yaşamında sosyal ilişkileri kuvvetli olan kişiler iş yaşamında sosyal ilişkiler kurmakta zorluk 

yaşayabilmektedir. Yaşanan bu durum bireyin iş yaşamında yalnızlık ve dışlanmışlık hissetmesine neden 

olmaktadır (Doğan, Çetin ve Sungur, 2009: 272). İşyerleri bireylerin sosyal ilişkilerinin geliştirme açısından 

fırsatlar yaratan ortamlar olarak görünse de iş yaşamında daima iyi ilişkilerin ve dostlukların var olduğunu 

söylemek pek doğru değildir. Örgütsel yaşamdaki yalnızlık kişilerarası iyi ilişkilerin yoksunluğundan 

ortaya çıkan sorun şeklinde tanımlanabilir (Çetin ve Alacalar, 2016: 196). İnsanların bir grubun parçası olma 

diğer bireylerle bağlantı kurma, çevresindeki insanlarla sosyal etkileşimler kurma gibi istekleri ve 

kendilerini bir gruba ait hissetme gereksinimleri bulunmaktadır (Besse, 2016: 1). Yaşanan yalnızlık kaygıya 

doğru ilerler çünkü kaygıyı hafifletmek için başka bir kişi veya grup aramayı içerir. Tersi durumda ise 

yakınlık kaygısı ya da bağımlılık kaygısı, bireyin geri çekilmesine ve yalnızlık hissetmesine neden olabilir 

(Anderson, 1993: 585). 

İş yaşamında yalnızlık iki şekilde gerçekleşir bunlar; duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlıktır. Duygusal 

yoksunluk; bireyin arzulanan bir dostluk ya da işyerinde çalışan başka bireyle kişisel bağlantısının 

olmadığını algılamasıyla hissedilen yoksunluk durumunu ifade ederken, sosyal arkadaşlık ise bireyin sosyal 

uyum ve sosyal ağlarla ilgili eksiklikler sonucunda kendini ekibin bir parçası olarak görmemesi sonucunda 

oluşmaktadır (Wright, 2005: 76). Duygusal yoksunluk; iş yaşamında kişilerarası ilişkilerin kalitesini ifade 

etmekte (Çetin ve Alacalar, 2016) ve çalışma ortamında diğer bireylerle yakın bağ kuramama sonucunda 

ortaya çıkmaktadır (Yurcu ve Kocakula, 2015: 32). Bireylerin yaşadıkları ölüm, boşanma gibi olumsuzluklar 

duygusal yalnızlığın sebepleri olabilmektedir. Tedirginlik, yaşanan endişeler, tarif edilemez korkular, diğer 

bireylerin sevecen davranışlarını önyargılı yorumlama, küçük detaylara aşırı duyarlılık gibi durumlar 

duygusal yalnızlık yaşayan bireylerde görülen belirtilerdir (Demirbaş ve Haşit, 2016: 139). Sosyal arkadaşlık 

ise bireyin sosyal ilişkilerinin yokluğu sonucunda ortaya çıkmakta ve ortak amaçları bulunan bir grup 

içerisinde bulunamıyor olmayı (Yurcu ve Kocakula, 2015: 32), bireyin destek almak için bağlantı kurabileceği 

sosyal ağların eksikliğini ifade eder (Besse, 2016: 4).  Sosyal arkadaşlık; çalışma arkadaşı, akran, komşu ile 

olan ilişki ağı ve arkadaş sayısının yetersizliğinden oluşan duygu durumudur. Çalışılan işyerinde sosyal 

ilişkilerin yoksunluğu ve bireyin kendini kabul edecek bir grubun içinde yer bulamıyor olması sosyal 

yalnızlığı göstermektedir. Sosyal yalnızlık sonucunda çalışanlarda reddedilme hissi, çabuk sıkılma ve 

utangaçlık gibi durumlar oluşabilmektedir (Mercan, Demirci, Özler ve Oyur, 2015: 199). 

Bireylerin iş yaşamında yalnızlık yaşamaları sonucunda çalışanlarda ve işletmelerde verimlilik kayıpları 

oluşabilmektedir. Bu kayıpların önüne geçmek için yalnızlık duygusunun engellenmesi gerekmektedir 

(Keser ve Karaduman, 2014: 181). Aynı zamanda bireyler iş yaşamında yalnızlık yaşadıklarında takım 

çalışmasında başarı gösteremeyerek düşük performans sergileme durumunda kalacaklardır. Takım 

çalışmasının önemli olduğu sektörlerde yalnızlık yaşayan bireyler kendilerine yer bulamayacaklardır.  

Yalnızlık yaşayan birey kendini işine veremeyecek ve performansının düşmesiyle birlikte kariyeri önünde 

engel de oluşturacaktır (Bozkurt, 2019: 67). Aynı zamanda iş görenlerin yalnız hissetmeleri sonucunda 

motivasyonları düşmekte, performansları azalmakta ve iş tatminleri de olumsuz olarak etkilenmektedir. 

Bunun sonucunda işletmenin verimlilik elde etmesi, rekabet avantajı elde edebilmesi pek mümkün 

olmamaktadır (Akbaba, 2020: 1713). İş tatmini olumsuz etkilenen işgörenlerin işe bağlılığı ve adanmışlığı 

azalacaktır. Üretkenliğin azalmasıyla beraber işverenlerle sorunların yaşanması ve işten ayrılma gibi 

durumlar yaşanacaktır. Örgüt içerisinde mevcut iletişimde oluşabilecek bozulmalar çalışanlar arasında 

kutuplaşmalara neden olacak ve bilgi aktarımında sorunlar oluşabilecektir. Çalıştıkları işletmeye duygusal 

bağlılığı azalan çalışanlarda işe geç gelme, mazeret uydurarak işe gelmeme, izin ve rapor kullanma gibi 
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durumlar oluşacaktır. Yalnız kalan bireylerin iş arkadaşlarıyla arasında mesafe bulunması sonucunda 

yapılan ortak faaliyetlere katılmamasından dolayı destek mekanizması zayıflayarak, örgüte uyumda 

sorunlar oluşacaktır (Bozkurt, 2019: 67). 

Yapılan çalışmalarda, işyeri arkadaşlığının işgören performansını etkilediği (Uluçay ve Zengin, 2020: 46), 

yalnız bireylerin düşük benlik saygısına ve zayıf psikolojik sağlamlığa sahip olduğu (Güloğlu ve Karaırmak, 

2012: 81), işyeri yalnızlığının örgütsel sinizm üzerinde etkisi olduğu (Ay, 2015: 1124), işyerinde yalnızlığın 

işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi olduğu (Demirbaş ve Haşit, 2016: 152, Erdirençelebi, Ertürk ve Çini, 2020: 

46) belirlenmiştir. Aynı zamanda örgütsel yalnızlığın temel nedeninin örgütteki ilişki ve iletişim eksikliği 

olduğunu belirten Tınaztepe (2012) yaptığı çalışmada; örgüt içi iletişimin örgütsel sinizm üzerinde anlamlı 

negatif yönde etki olduğunu tespit etmiştir. Akbaba (2020); tarafından yapılan çalışmada turizm 

işletmelerinde uygulanan insan kaynakları yönetimi uygulamaları etkinliği ile iş yaşamında yalnızlık 

arasında negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir.  

Çalışma hayatında başarılı olabilmek için, iş arkadaşlarıyla uyum sağlayabilmek ve iyi ilişkiler kurmak 

önemlidir. Çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olabilen ve çalışmaktan mutluluk duyan bireylerin verimlilikleri 

ve yaratıcılıkları artacak böylelikle yüksek performans göstereceklerdir. İşgörenlerin yüksek performans 

göstermeleri, örgütün sürdürülebilirliği ve rekabet avantajı elde edebilmesi bakımından oldukça önemlidir 

(Uluçay ve Zengin, 2020: 45). Bu kapsamda turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin verimlilik elde 

etmeleri ve rekabet avantajı sağlamalarında çalışanların etkisi göz önüne alındığında iş yaşamında yalnızlık 

kavramının önlenmesi gereken bir durum olduğunu varsaymak mümkündür. 

2.2. Atalet 

Atalet kavramı, farklı disiplinler tarafından değişik şekillerde tanımlanmaktadır. TDK’ya göre; tembellik, 

işsiz kalma, işlemezlik olarak tanımlanan kavramın kelime anlamı eylemsizlik hali olup, atıl kökünden 

gelmektedir (https://sozluk.gov.tr/). Fizikte atalet prensibi, cisimlerin dışarıdan değişik yön ve şiddetlerde 

bir kuvvetin etkisi olmadan hareketsiz kalacağı, ivmeye karşı direnç göstereceğini ifade eder. İnsanlar 

doğrusal olarak ilerleyen bir cismin hareketlerini takip edince varış noktasını tahmin ederek ona 

ulaşabilirler. İnsan zihni ve algısında da atalet olabileceği aslında bu fenomenden ortaya çıkmaktadır. 

Ataletin insan davranışlarına uyarlanmış halinde bireyin veya çalışanların karar verme ya da problem 

çözme gibi durumlarda mevcut metotlara başvurmalarını öngörmektedir (Aksoy ve Türk, 2015: 8). Bu 

kapsamda sosyal bilimlerde atalet; harekete geçmeme veya geç harekete geçme durumu olup eylem 

yeteneklerinin zayıflığını ifade etmektedir (Sekman, 2009: 11). Atalet hali bireysel olarak başlayıp örgütsel 

ataletin oluşmasına temel oluşturabilmekte ve birbirlerini desteklemektedir. Örgütsel atalete düşmemek için 

öncelikle bireysel ataleti yenmek gerekmektedir (Karayel, 2014: 32). Örgütler açısından atalet fırsatları 

değerlendirememek, eylemsiz kalmak tamamen durağan olmayı değil çok yavaş ve gönülsüz olarak 

değişmelerini ifade eder (Bakan, Sezer, ve Kara, 2017: 124). Geçiş yapabilmek için değişime hızlı veya etkili 

şekilde tepki veremeyen bir örgüt yetersizliği şeklinde ifade edilen örgütsel atalette örgüt var olanı korumak 

için değişime karşı direnç gösterme eğilimindedir (Roodt ve Kinnear, 2003: 1). Atalet aslında krizin meydana 

geliş süreci içerisinde yer almaktadır. Bu aşamada krizi oluşturan etkenleri uzaklaştırmak gerekmektedir. 

Durumun kendiliğinden geçeceği, müdahale etmenin maliyetinin yüksekliği gibi durumlar krizin 

çözümünde olumsuz etkiye neden olacaktır (Yakut Aymankuy, 2001). Atalet bilgi(öğrenme) ve deneyim 

ataleti olmak üzere iki alt boyutta ele alınabilir. Bilgi ataleti; yeni bilgilerin öğrenilmesi önünde engel olarak 

görülürken, deneyim ataleti ise problem çözme aşamasında bilgi ve tecrübelerin etkisini ifade eder 

(Küçükergin, 2012: 41).  

Bilgi ataletinde birey geçmiş deneyim ve bilgilerini yeterli görerek yeni bilgiler edinme noktasında etkisiz 

duruş sergilemektedir. Birey günlük hayatından karşılaştığı olaylara verilen tepkiler sonucunda öğrenme 

köklerini oluşturur (Aksoy ve Türk, 2015: 8). Yeni bir sorunu çözmek için geçmiş bilgiyi yeniden kullanmak, 

durum artık mümkün olmayana ve sonra dış güçler tarafından değiştirilene kadar benzer şeylerin statik 

veya tekdüze kalacağı bir yasa veya ilke haline gelir (Liao, 2002: 21). Bilgi ataleti aynı zamanda örgütsel 

öğrenme ve yenileşmeyi de olumsuz yönde etkilemekte ve örgüt performansında düşüşe sebep olmaktadır. 

Öğrenen birey ve örgütlerin rekabet gücü elde edebileceği ve çevresel koşullarda oluşabilecek değişimlere 

uyum sağlayabileceği düşünüldüğünde; bilginin yoğunluğu, yeniye olan eğilim, bireylerin zihinsel 

sermayesi ve üretkenlik gibi konuların örgütlerin başarıyı elde etmeleri için önemli olduğu söylenebilir 

https://sozluk.gov.tr/
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(Karayel, 2014: 18). Bu durumda atalet halinde olan bireylerin başarıyı sağlamasının mümkün olduğu 

söylenemez. 

Deneyim ataleti boyutunda; birey karşılaştıkları herhangi bir durumu daha önceden kazandığı deneyimlerle 

çözmeye çalışmasını ifade eder. Bu durumda birey geçmiş deneyimlerinin geleceğine ket vurmasına 

müsaade ederek karşılaştığı herhangi bir durumda yeni veya farklı yönden bir bakış açısı geliştirmesine 

engel oluşturur. Örgütlerde meydana gelen deneyim ataleti de işgörenler, örgüt yapısı, teknolojilerde 

uygulanabilecek yenilikler veya yaratıcı bakış açısıyla oluşturulabilecek düşüncelerin, değişimlerin 

oluşmasına ve hayata geçirilmesine engel oluşturmaktadır (Çavuş ve Pekkan, 2017). Çevre koşullarında 

sürekli değişimler meydana gelmekte, bu koşullara uyum sağlamak bireylerin kendilerini geliştirmeleri, 

yenilikleri uygulayabilmeleri ile mümkün olmaktadır. Böylelikle koşullara göre kendini yenileyerek, 

dinamik bir yapıya sahip olabilir. Ancak örgüt içerisinde bir tek öğrenen bireyin olması da o örgüt için 

yeterli değildir. Örgütte bulunan her bireyin kendi alanlarıyla ilgili konularda yenilikleri takip etmesi, 

öğrenmesi ve uygulayabilmesi gerekmektedir (Karayel, 2014: 20). 

Ataletin pek çok nedeni olabilir. Bunlar; amaçsızlık, kişilik yapısı, erteleme alışkanlığı, parasızlık, 

mükemmeliyetçilik, öğrenilmiş çaresizlik, yabancılaşma, iş tatminsizliği, iç çatışmalar olarak sıralanabilir 

(Sekman, 2009: 25). Atalet halinde olan birey eski alışkanlıklarından, düşüncelerinden kolay 

vazgeçmemekte, yeniliklerin kendilerini destekleyebileceğini kabul etmediklerinde uyum sağlamayı 

istememektedirler. Aslında bu durum ataletin oluşumunun kaynağıdır (Çankaya ve Demirtaş, 2010: 2). 

Bireylerin değişime uyum sağlayabilmeleri ve atalete düşmelerini engelleyebilmek için motivasyon araçları 

kullanılabilir. Aynı zamanda cesaret, kararlılık, sevgi, samimiyet, başarı hissi, kendine güven vb. insanları 

harekete geçiren duygulardan da yararlanılabilir (Sekman, 2009: 73). Çalışanların kendilerini yetkin 

hissedebilmeleri, motive olmaları, harekete geçme arzusu göstermeleri için takım çalışması, açık iletişim, 

kendilerini geliştirme imkanlarının sunulması, performansa dayalı geri bildirim gibi teşvik edici 

uygulamalar yapılmalıdır. Böylelikle yetenekleri ve yaratıcılıkları ile işgörenlerin memnuniyet düzeyleri 

artacak böylelikle atalet haline düşmeleri engellenerek değişimlere uyum sağlamaları gerçekleşecektir 

(Karayel, 2014: 33). Turizm sektörü dinamik bir yapıya sahip olduğundan başarıya ulaşmak için değişime 

uyum sağlamak önemlidir. 

Turizm sektöründe değişim ve yeniliklere açık öğrenmeye hevesli bir örgüt iklimi oluşturmak hem 

çalışanlar hem de işletme açısından önem arz etmektedir. Çalışanlara hizmet içi eğitimlerin verilmesi, iş 

tanımlarının yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bireylerin atalet haline dönüşmelerini 

engelleyebilecektir. Böylelikle tembel, tükenmiş, yorgun çalışanlar yerine çalışanların memnuniyeti ile 

misafir memnuniyeti ve dolayısıyla işletme başarısı elde edilmiş olacaktır. Durgun olan otel işletmelerinde 

de bu durumu yok edebilmek için dengeleri bozacak ve rekabet ortamı oluşturacak çatışmalar 

yaratılmaktadır (Topaloğlu, 2010: 99). Küresel rekabetin olduğu ortamda işletmelerin değişime açık olması 

gerekmektedir. Teknoloji ve fiziksel yeniliklerin yanı sıra yeni yönetim tekniklerinin de uygulanması 

gerekmektedir. Aynı zamanda tüketicilerin beklentilerinde oluşabilecek değişiklikler fark edip harekete 

geçmesi işletmelerin başarılı olmasını sağlamaktadır (Şahin, Kutluk, Mayuk ve Köstekli, 2011: 570). Turizm 

sektöründe Şahin vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada; otel işletmelerinde uygulanan değişim 

çalışmalarının işgörenlerin performansları ve memnuniyetlerini olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu nedenle sektör çalışanlarının değişime açık olmaları ile performanslarının yükseleceği, atalet 

halinde olan bireylerin ise değişime açık olmamalarının iş tatminlerini ve performanslarını olumsuz 

etkileyeceği söylenebilir. 

İşyeri esnekliği açısından, otel çalışanlarının sosyal ilişkilerini geliştirmeye ve yalnızlık duygularını 

yönetmeye yönelik çabalar, otel endüstrisinin sürdürülebilir büyümesini kolaylaştırabilir (Jung, Song ve 

Yoon, 2021: 2). Turizm endüstrisi sosyal ve ekonomik faydalarını insan odaklı bir anlayış çerçevesinde 

gerçekleştirmelidir. İnsan gücüne dayalı olan bu endüstride kişilerarası güvenin rolü oldukça büyüktür. 

Turizm sektöründe sunulan hizmetler birbiriyle entegre şekilde sunulmaktadır. Bu bütünleşmenin sağlıklı 

şekilde sürdürülebilmesi ise ancak güven ile mümkün olabilmektedir (Özkoç, 2014: 39). Yalnızlık yaşayan 

bireylerin güven duyması pek mümkün olmadığından hizmetlerde olumsuzluklarla karşılaşılacağı 

böylelikle hem çalışanlar hem de hizmet sunulan misafirlerin memnuniyet düzeylerinin azalacağı 

söylenebilir. Aynı zamanda kişileri farkına varmadan etkileyen kavram olan atalet özellikle sezon boyunca 

yoğun iş temposunda çalışan işgörenlerde yorgunluk, tükenmişlik, tepkisizlik ve tembelliğe sürükleyerek 
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hayatlarını ve işlerini dolayısıyla örgütü etkileyebilir. Bu durumda hizmetlerin sunumu sırasında 

çalışanlarda atalet halini görebilmek olasıdır. Bununla birlikte yalnızlık yaşayan bireylerin kendilerini 

soyutlamaları böylelikle çalıştıkları işyerlerini kendileri için olumsuz bir ortam olarak görmeleri 

performansları üzerinde de etkili olacaktır. Yalnızlık aynı zamanda bireyleri psikolojik olarak da etkilemekte 

ve motivasyonları azalan çalışanların kendini geliştirme, değişime uyum sağlama, yeni bilgiler elde etme 

noktalarında atıl duruş sergilemelerine dolayısıyla atalet haline düşmelerine neden olacağı da söylenebilir. 

İnsan faktörünün önemli olduğu turizm sektöründe memnun çalışanların memnun misafir oluşturacağı 

fikrinden hareketle sektör yöneticilerinin tarafından çalışanların yalnızlık hissetmeyecekleri veya atalet 

haline düşmeyecekleri bir sistemin işletme içerisinde yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda turizm 

sektöründe oluşabilecek ve işletme imajını da etkileyebilecek bu iki kavramın önemsenmesi ve 

kendiliğinden yok olmayacak kavramlar olarak gereken müdahalelerin yapılması önem arz etmektedir. 

Literatür taramalarında iş yaşamında yalnızlığın olumsuz etkileri görülmüş bu nedenle çalışanlarda atalet 

haline de neden olabileceği düşünülmüş olup iki kavramı birlikte ele alan çalışmaya literatürde 

rastlanmamıştır. 

3. YÖNTEM  

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma kapsamında belirlenen değişkenlere göre bir araştırma modeli hazırlanmıştır. Hazırlanan model 

araştırma modelleri arasından deneme modelidir. Model yapılan araştırma sonunda ulaşılması istenen 

amaca uygun şekilde biçimlendirilmiştir. Elde edilen nicel verilerin rasyonel ve sağlıklı bir şekilde 

değerlendirilmesi sağlayacaktır (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Araştırma modelinin çözümlenmesini sağlayacak, araştırmanın kavramsal çerçevesine uygun araştırma 

hipotezleri oluşturulmuştur. Geliştirilen hipotezler şunlardır: 

H1: İş yaşamında yalnızlığın öğrenme ataleti üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H1a: Duygusal yoksunluğun öğrenme ataleti üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H1b: Sosyal arkadaşlığın öğrenme ataleti üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: İş yaşamında yalnızlığın deneyim ataleti üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H2a: Duygusal yoksunluğun deneyim ataleti üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

H2b: Sosyal arkadaşlığın deneyim ataleti üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

3.2. Evren Örneklem 

Bu çalışmada turizm sektörü çalışanlarında atalet yordayıcısı olarak iş yaşamında yalnızlık incelenmiştir. 

Araştırmanın evrenini konaklama tesisleri çalışanları oluşturmaktadır. Evrenin 100.000 ve üzeri olması 

durumunda örneklem sayısının 384 olarak kabul edildiğinden (Altıunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve 

Yıldırım, 2005: 127) örneklem sayısı 384 olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında örnekleme ulaşmak 
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amacıyla kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Dünya genelinde etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle 

çalışanlara temassız ulaşabilmek adına online anket uygulaması ile oluşturulan formlar konaklama tesisleri 

çalışanlarına e-posta, forumlar, bloglar, sosyal ağlar ile ulaştırılmış ve 447 anketten geri dönüş alınabilmiştir.  

3.3. Verileri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak hazırlanan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde 

katılımcıların özelliklerine ilişkin ifadelere yer verilmiştir. Anketin ikinci bölümünde çalışanların iş 

yaşamında yalnızlık düzeylerini belirlemeye yönelik Wright vd. (2006) tarafından geliştirilen ve Türkçeye 

uyarlaması Doğan vd. (2009) tarafından yapılan duygusal yoksunluk boyutuna ilişkin 9 ifade, sosyal 

arkadaşlık boyutuna ilişkin 7 ifade olmak üzere toplam 16 ifadeden oluşan “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği” 

kullanılmıştır. Anketin son bölümünde ise Liao vd. (2008) tarafından geliştirilen ve Çankaya (2010) 

tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan öğrenme ataletine ilişkin 7 ifade, deneyim ataletine ilişkin 7 ifade 

olmak üzere toplam 14 ifadeden oluşan “Atalet Ölçeği” kullanılmıştır. İş yaşamında yalnızlık ve atalet ile 

ilgili ölçekte yer alan tüm ifadeler 5’li Likert şeklinde, 1=Kesinlikle Katılmıyorumdan 5=Kesinlikle 

Katılıyoruma kadar derecelendirilerek oluşturulmuştur.  

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler ile katılımcıların özelliklerine ilişkin betimleyici istatistikler, iş 

yaşamında yalnızlık ile atalet arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik korelasyon, atalet yordayıcısı olarak iş 

yaşamında yalnızlığı belirlemeye yönelik regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın uygulanmaya 

başlamasından önce Kilis 7 Aralık Üniversitesi etik kurulunun 24.08.2020 tarihli ve Z-76062934-044 nolu 

kararı ile etik onay alınmıştır. 

4. BULGULAR 

Yapılan araştırma kapsamında elde edilen veriler ışığında uygun istatistiki analizler gerçekleştirilerek 

aşağıda açıklanmıştır. 

4.1. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi 

Araştırma değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğu test edilmiştir. George ve Mallery (2010)’e göre ilgili 

değişken +2 ve -2 aralığında basıklık ve çarpıklık değerine sahip olması durumunda normal dağılım 

sergilemektedir. Yapılan normallik testi sonuçlarına göre elde edilen bulgular basıklık (min: -1.170, max: 

.100) ve çarpıklık (min: -.772, max: .256) değerlerinin ±2 değerleri arasında olduğu ve normal dağım 

sergilediği görülmektedir.  

Araştırma çerçevesinde iş yaşamında yalnızlık ölçeğine faktör analizi uygulanmış ve faktör yapısı 

araştırılmıştır. Uygulanan faktör analizinde ölçekte yer alan ifadelerin yeterli faktör yükü almalarından 

dolayı ölçekten herhangi bir ifadenin çıkarılmasına gerek duyulmamıştır. Sonraki aşamalarda yapılan 

analizler 16 ifade üzerinden uygulanmıştır. 

Uygulanan faktör analizi sonucunda iş yaşamında yalnızlık ölçeğinde yer alan 16 ifade 2 faktör altında 

toplanmıştır. Belirlenen faktörler toplam varyansın %76,58’ini açıklamıştır. Analiz sonucunda Kaiser-Mayer-

Olkin (KMO) örneklem yeterliliğinin %51,2 olduğu görülmektedir. Ayrıca Bartlett küresellik test değeri, 

0,000 düzeyinde anlamlı olup; değer 9077,191 çıkmıştır. Tablo 1’de iş yaşamında yalnızlık ölçeğine 

uygulanan faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 
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Tablo 1: İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

FAKTÖRLER 

F
ak

tö
r 

Y
ü

k
ü

 

Ö
zd

eğ
er

 

V
ar

y
an

s 

(%
) 

Duygusal Yoksunluk (9 İfade)  6,374 39,839 

9. İş yerindeyken kendimi genel bir boşluk duygusu içinde hissederim. ,942   

4. Kendimi iş arkadaşlarımdan duygusal olarak uzak hissediyorum. ,933   

7. İş arkadaşlarımla birlikteyken çoğu zaman kendimi dışlanmış 

hissediyorum. 
,920   

8. İş yerinde çoğu zaman diğer çalışanlarla birlikte aramda bir kopukluk 

hissederim. 
,914   

3. Birlikte çalıştığım insanlarla arama mesafe koyduğumu hissediyorum ,914   

2. Çoğunlukla iş arkadaşlarımın bana mesafeli durduklarını hissediyorum. ,845   

1. İş ortamında baskı altındayken iş arkadaşlarım tarafından yalnız 

bırakıldığımı hissederim. 
,814   

5. İş yerimdeki ilişkilerimden memnunum. ,776   

6. Çalıştığım iş yerinde dostluk anlayışı hakimdir. ,767   

Sosyal Arkadaşlık (7 İfade)  5,879 36,744 

15. Kendimi iş yerindeki arkadaş grubunun bir parçası olarak hissederim. ,930   

14. İş yerinde mola zamanlarında beraber vakit geçirebileceğim biri vardır ,928   

16. İş yerinde beni dinleme zahmetinde bulunan insanlar vardır. ,905   

11. İş yerimdeki sosyal etkinliklere (piknik, parti, yemek vs.) katılırım. ,888   

12. İş yerinde gerektiğinde işle ilgili günlük sorunlarımı konuşabileceğim biri 

vardır. 
,885   

13. İş yerinde istediğimde kişisel düşüncelerimi paylaşabileceğim kimse 

yoktur. 
,785   

10. İş yerinde sosyal ilişkilerim vardır. ,729   

Açıklanan Toplam Varyans: %76,58; Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği: %81,2 

Bartlett küresellik testi: X2: 9077,191; s.d.: 120, p<0.000; 

Faktör analizi sonucunda elde edilen birinci faktör, 9 ifadeden oluşmaktadır. Faktör toplam varyansın 

%39,839’unu açıklamaktadır. Birinci faktör altında yer alan ifadeler incelendiğinde, bu faktör ‘Duygusal 

Yoksunluk’ olarak isimlendirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucu, elde edilen ikinci faktör ise 7 ifadeden 

oluşmakta ve toplam varyansın %36,744’ünü açıklamaktadır. İkinci faktör altında yer alan ifadeler 

incelendiğinde, bu faktör ‘Sosyal Arkadaşlık’ olarak isimlendirilmiştir.  

Araştırma çerçevesinde atalet ölçeğine faktör analizi uygulanmış ve 14 ifade üzerinden uygulanan faktör 

analizinde ifadelerin tamamının faktör yükünün yeterli olduğu belirlenmiştir. Daha sonra yapılan analizlere 

14 ifade üzerinden devam edilmiştir. 

Uygulanan faktör analizi sonucunda atalet ölçeğinde yer alan 14 ifade 2 faktör altında toplamıştır. Belirlenen 

faktörler toplam varyansın %75,56’sını açıklamaktadır. Analiz sonucunda Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 

örneklem yeterliliğinin %79,7 olduğu görülmektedir. Ayrıca Bartlett küresellik test değeri, 0,000 düzeyinde 

anlamlı olup; değer 7252,222 çıkmıştır. Tablo 2’de atalet ölçeğine uygulanan faktör analizi sonuçlarına yer 

verilmiştir. 
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Tablo 2: Atalet Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

FAKTÖRLER 

F
ak

tö
r 

Y
ü

k
ü

 

Ö
zd

eğ
er

 

V
ar

y
an

s 

(%
) 

Öğrenme Ataleti (7 İfade)  6,021 43,006 

6. Yeni bilgi kaynakları arama girişiminde bulunmayacağım. ,941   

2. Yeni problemlerle karşılaştığımda çözmek için yeni yaklaşımlar 

kullanmayacağım. 
,936   

3. Eski düşüncelerimi ve davranışlarımı değiştirmek için yeni fikirler öğrenmeye 

çalışmayacağım. 
,885   

1. Çalıştığım kuruluş bana yeni kavram ve yöntemler öğrenme fırsatı sunmaz. ,862   

7. Çalışma hayatımda yeni bilgi ve deneyimler öğrenmem gerekmiyor. ,840   

4. Diğer insanların problemleri nasıl çözdüğünü gözlemleyemiyorum. ,834   

5. Sorunları çözmek için nadiren farklı yaklaşımlar kullanıyorum. ,683   

Deneyim Ataleti (7 İfade)  4,558 32,557 

13. Geçmişte öğrendiğim bilgiler ve elde ettiğim deneyimler işimdeki 

verimliliğimi arttırmaktadır. 
,903   

12. Öğrendiğim birçok şeyi, genellikle yaşadığım olaylardan ve edindiğim 

deneyimlerden öğrenirim. 
,901   

11. Geçmişte öğrendiğim bilgiler ve kazandığım deneyimler, yeni 

bilgileri/doğruları kabul edip etmememde çok belirleyici bir rol oynamaktadır. 
,875   

14. Benzer bir sorunla karşılaştığımda sorunu bildiğim eski yöntemlerle çözmeye 

çalışırım. 
,874   

10. Problemleri bildiğim deneyimlerimle çözmeye çalışırım. ,814   

8. Yeni bilgiler elde etmek için genellikle aynı kaynaklara başvururum ve yeni 

bilgi kaynakları aramaya çalışmam 
,800   

9. Geçmişte öğrendiğim bilgilere ve kazandığım deneyimlerime işimde ve 

hayatımda çok güvenirim. 
,672   

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği: %79,7; Bartlett küresellik testi: X2: 7252,222; s.d.: 91, p<0.000; 

Genel Açıklanan Toplam Varyans: %75,56 

Atalet ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda ulaşılan birinci faktör, 7 ifadeden oluşmaktadır. Faktör 

toplam varyansın %43,006’sını açıklamaktadır. Birinci faktör altında yer alan ifadeler incelenerek “Öğrenme 

Ataleti” olarak isimlendirilmiştir. Uygulanan faktör analizi sonucunda elde edilen ikinci faktörde 7 ifadeden 

oluşmaktadır. İkinci faktör toplam varyansın %32,557’sini açıklamaktadır. İkinci faktör altında toplanan 

ifadeler incelenerek “Deneyim Ataleti” olarak isimlendirilmiştir. 

Araştırma dâhilinde oluşturulan ölçümlerin güvenirlik analizi yapılmıştır. Buna göre iş yaşamında yalnızlık 

ölçeği güvenilirlik katsayısı, Alpha (α)=0,87; atalet ölçeğinin güvenilirlik katsayısının, Alpha (α)=0,92 olduğu 

görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre, araştırmada kullanılan ölçümlerin güvenirliliklerinin yüksek 

derecede olduğunu söylemek mümkündür. Tablo 3’te uygulanan güvenilirlik analizi sonuçları 

gösterilmektedir. 

Tablo 3: Ölçümlerin Güvenirlik Katsayıları 

Ölçekler Cronbach’s Alpha İfade sayısı (N) 

İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK 0,87 16 

Duygusal Yoksunluk 0,90 9 

Sosyal Arkadaşlık 0,86 7 

ATALET 0,92 14 

Öğrenme Ataleti 0,94 7 

Deneyim Ataleti 0,89 7 
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4.2. Katılımcılara İlişkin Özellikler 

Araştırmaya dahil olan katılımcılara ilişkin özellikleri belirlemek amacıyla betimleyici istatistiklerden 

frekans ve yüzde analizleri uygulanmıştır. Tablo 4’te katılımcılara ilişkin özellikler detaylandırılmıştır. 

Tablo 4: Katılımcıların Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Değişkenler  f % 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

243 

204 

54,4 

45,6 

 

 

Yaş 

 

20 ve altı yaş 

21-30 yaş arası 

31-40 yaş arası 

41-50 yaş arası 

51 ve üzeri yaş 

6 

200 

145 

90 

6 

1,3 

44,7 

32,4 

20,1 

1,3 

Medeni durum Bekar 

Evli 

238 

209 

53,2 

46,8 

 

 

Eğitim durumu 

İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Lisansüstü 

6 

44 

116 

177 

104 

1,3 

9,8 

26,0 

39,6 

23,3 

 

 

 

Departman 

Önbüro 

Yiyecek-İçecek 

Kat Hizmetleri 

Muhasebe 

Teknik Servis 

Satış Pazarlama 

İnsan Kaynakları 

71 

147 

49 

61 

21 

43 

55 

15,9 

32,9 

11,0 

13,6 

4,7 

9,6 

12,3 

 

Çalışma Süresi 

0-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15 yıl 

16 yıl ve üzeri 

186 

183 

54 

24 

41,6 

40,9 

12,1 

5,4 

Toplam 447 100,00 

Tablo 4’e göre katılımcıların %54,4’ü kadın (n: 243), %45,6’sı erkek (n: 204), %44,7’si 21-30 yaş aralığında (n: 

200), %32,4’ü 31-40 yaş aralığında (n: 145), %53,2’si evli (n: 238) ve %46,8’i bekârdır (n: 209). Katılımcıların 

eğitim durumlarına bakıldığında ise büyük çoğunluğun önlisans (%26,0; n: 116), lisans (%39,6; n: 177) ve 

lisanüstü (%23,3; n: 104) düzeylerinde oldukları görülmektedir. Katılımcıların çalıştıkları departmanları 

incelendiğinde, %15,9’unun önbüro (n: 71), %32,9’unun yiyecek-içecek (n: 147), %11,0’inin kat hizmetleri (n: 

49), %12,3’ünün insan kaynakları (n: 55), %9,6’sının satış pazarlama (n: 43), %13,6’sının muhasebe (n: 61) ve  

%4,7’sinin teknik serviste (n: 21) görev aldıkları görülmektedir. Katılımcıların çalışma sürelerine göre 

dağılımları incelendiğinde, %41,6’sının 0-5 yıl arasında (n: 186), %40,9’unun 6-10 yıl arasında (n: 183), 

%12,1’inin 11-15 yıl arasında (n: 54) ve %5,4’ünün ise 15 yıl ve üzeri (n: 24) süre ile meslekte çalıştıkları tespit 

edilmiştir. 
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4.3. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırma kapsamında ölçülmesi amaçlanan değişkenlere ve alt boyutlarına yönelik genel ortalama ve 

standart sapma değerleri Tablo 5’de detaylandırılmıştır. 

Tablo 5: Değişkenlere İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 

Genel olarak katılımcıların iş yaşamında yalnızlık düzeyleri incelendiğinde ortalamanın üzerinde sonuçlar 

ile karşılaşılmaktadır (X̄= 3,37; ss= 0,67). Boyutlar bazında incelendiğinde duygusal yoksunluk boyutu (X̄= 

3,12; ss= 0,93) ve sosyal arkadaşlık boyutu (X̄= 3,69; ss= 0,76), ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. 

Genel olarak katılımcıların atalet düzeyleri incelendiğinde yine ortalamanın üzerinde sonuçlar ile 

karşılaşılmaktadır (X̄= 3,21; ss= 0,80). Boyutlar bazında incelendiğinde deneyim ataleti boyutunda (X̄= 3,59; 

ss= 0,78) ortalamanın üzerinde ve öğrenme ataleti boyutunda ise (X̄= 2,82; ss= 1,07) ortalamanın altında 

değerlere sahip olduğu görülmektedir.  

4.4. Değişkenlerarası İlişkilere Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları 

Turizm sektöründe çalışan işgörenlerin iş yaşamında yalnızlık ve atalet düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 6’da detaylandırılmıştır. 

Tablo 6: İş Yaşamında Yalnızlık ve Atalet İlişkisine Yönelik Korelasyon Katsayıları 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

İş Yaşamında Yalnızlık (1) 1      

Duygusal Yoksunluk (2) ,871** 1     

Sosyal Arkadaşlık (3) ,643** ,184** 1    

Atalet (4) ,711** ,617** ,462** 1   

Öğrenme Ataleti (5) ,652** ,700** ,214** ,905** 1  

Deneyim Ataleti (6) ,566** ,306** ,655** ,811** ,485** 1 

** Korelasyon (p<0.01), * Korelasyon (p<0.05) seviyesinde anlamlı (2-uçlu).          *N=447 

Korelasyon analizi sonucunda, iş yaşamında yalnızlık değişkenini oluşturan boyutlar ile ataleti oluşturan 

boyutlar arasında genel olarak düşük ve orta düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. İş yaşamında yalnızlığın duygusal yoksunluk boyutunun, ataletin öğrenme ataleti (r= 0,700, p= 

,000˂0,05) ve deneyim ataleti (r= 0,306, p= ,000˂0,05) boyutları ile arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki 

bulunmaktadır. Bu kapsamda işgörenlerin duygusal yoksunlukları attıkça öğrenme ve deneyim ataletlerinin 

artacağını söylemek mümkündür. İş yaşamında yalnızlığın sosyal arkadaşlık boyutunun, ataletin öğrenme 

ataleti (r= 0,214, p= ,000˂0,05) ve deneyim ataleti (r= 0,655, p= ,000˂0,05) boyutları ile arasında anlamlı ve 

pozitif yönlü ilişki bulunduğu görülmektedir. Bu bağlamda işgörenlerin sosyal arkadaşlık düzeyi arttıkça 

bilgi ve deneyim ataleti düzeylerinin de artacağı söylenebilir. Ayrıca iş yaşamında yalnızlığın, atalet (r= 

0,711, p= ,000˂0,05) ile anlamlı ve arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. Bu kapsamda işgörenlerin iş 

yaşamında yalnızlık düzeyleri arttıkça atalet düzeylerinin de yükseleceğini söylemek mümkündür. 

4.5. Değişkenlerarası Uygulanan Regresyon Analizi Sonuçları ve Hipotez Testleri 

Araştırmanın bu bölümünde iş yaşamında yalnızlık ölçeğinin her bir boyutunun öğrenme ataleti üzerinde 

anlamlı bir etkisi olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Tablo 

7’de iş yaşamında yalnızlığın öğrenme ataleti düzeyleri üzerine etkisini inceleyen çoklu regresyon analizi 

sonuçları detaylandırılmıştır. 

Ölçekler Aritmetik Ortalamalar Standart Sapma 

İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK 3,37 ,67 

Duygusal Yoksunluk 3,12 ,93 

Sosyal Arkadaşlık 3,69 ,76 

ATALET 3,21 ,80 

Öğrenme Ataleti 2,82 1,07 

Deneyim Ataleti 3,59 ,78 
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Tablo 7: İş Yaşamında Yalnızlığın Öğrenme Ataleti Üzerine Etkisini İnceleyen Çoklu Regresyon Analizi 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER  

BETA 

 

T 

 

SİG. (P) Tolerance VİF 

Sabit Değer -,102 -,508 ,612   

Duygusal Yoksunluk ,683 19,962 ,000** ,966 1,035 

Sosyal Arkadaşlık ,088 2,573 ,010* ,966 1,035 

F 219,462 

R ,705 

R2 ,497 

Adjusted R2 ,495 

Durbin-Watson 1,674 

* Değer 0,05 düzeyinde anlamlıdır ** Değer 0,01 düzeyinde anlamlıdır 

Öğrenme Ataleti= f (Duygusal Yoksunluk, Sosyal Arkadaşlık) 

Model öğrenme ataleti düzeyi değişiminin % 49,5 (adjusted R2)’ini açıklamaktadır. Diğer bir ifadeyle, turizm 

sektörü çalışanlarının iş yaşamında yalnızlık düzeyleri öğrenme ataleti düzeylerindeki değişimin % 49,5’ini 

açıklamaktadır. Tablo 7’ye göre, iş yaşamında yalnızlığın, sosyal arkadaşlık ve duygusal yoksunluk 

boyutlarının öğrenme ataletine olan etkisinin pozitif ve doğrusal yönlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre duygusal yoksunluk puanının bir birim artması durumunda öğrenme ataleti puanının 

da 0,683 (Beta1) kadar artacağını, sosyal arkadaşlık puanının bir birim artması durumunda ise öğrenme 

ataleti puanının 0,088 (Beta1) kadar artacağını söylemek mümkündür. Bu bilgiler ışığında H1 hipotezini, H1a 

ve H1b alt hipotezlerini test etmek amacıyla belirlenen regresyon modeli H1 hipotezini destekler nitelikte 

olduğu görülmektedir. Bunun dışında, H1a ve H1b alt hipotezleri de kabul edilmiştir. 

İş yaşamında yalnızlığın deneyim ataleti üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla iş yaşamında 

yalnızlık ölçeğinin her bir boyutunun deneyim ataleti üzerinde etkisini belirlemeye yönelik çoklu regresyon 

analizi uygulanmıştır. Tablo 7’de iş yaşamında yalnızlığın deneyim ataleti düzeyleri üzerine etkisini 

inceleyen çoklu regresyon analizi sonuçları detaylandırılmıştır. 

Tablo 8: İş Yaşamında Yalnızlığın Deneyim Ataleti Üzerine Etkisini İnceleyen Çoklu Regresyon Analizi 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER  

BETA 

 

T 

 

SİG. (P) Tolerance VİF 

Sabit Değer ,754 5,016 ,000**   

Duygusal Yoksunluk ,192 5,436 ,000** ,966 1,035 

Sosyal Arkadaşlık ,620 17,536 ,000** ,966 1,035 

F 192,628 

R ,682 

R2 ,465 

Adjusted R2 ,462 

Durbin-Watson 1,595 

* Değer 0,05 düzeyinde anlamlıdır ** Değer 0,01 düzeyinde anlamlıdır 

Deneyim Ataleti= f (Duygusal Yoksunluk, Sosyal Arkadaşlık) 

Model deneyim ataleti düzeyi değişiminin % 46,2 (adjusted R2)’sini açıklamaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

turizm sektörü çalışanlarının iş yaşamında yalnızlık düzeyleri deneyim ataleti düzeylerindeki değişimin % 

46,2’sini açıklamaktadır. Tablo 8’e göre, iş yaşamında yalnızlığın, sosyal arkadaşlık ve duygusal yoksunluk 

boyutlarının deneyim ataletine olan etkisinin pozitif ve doğrusal yönlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre duygusal yoksunluk puanının bir birim artması durumunda öğrenme ataleti puanının 

0,192 (Beta1) kadar artacağını, sosyal arkadaşlık puanının bir birim artması durumunda ise öğrenme ataleti 

puanının 0,620 (Beta1) kadar artacağını söylemek mümkündür. Bu bilgiler ışığında H2 hipotezini, H2a ve H2b 

alt hipotezlerini test etmek amacıyla belirlenen regresyon modeli H2 hipotezini destekler nitelikte olduğu 

görülmektedir. Bunun dışında H2a ve H2b alt hipotezleri de kabul edilmiştir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bireysel atalet olan bir örgütte atalet yaygınlaşır, yalnızlık hissi yaşayan bireyler ise kendini örgüte ait 

hissetmeme ve dışlanma hissine kapılabilir. Bu nedenle misafir memnuniyeti, imaj, tanıtım, kaliteli hizmet 

sunumu, çalışanların motivasyonlarının sağlanarak verimliliklerinin arttırılması, örgüte bağlılıklarının 

artarak sorumluluklarını yerine getirmeleri için yalnızlık ve atalet çözülmesi gereken bir sorunlar olarak 

görülebilir. Bu kapsamda turizm sektöründe mevcut durumu belirlemeye yönelik olarak yapılan çalışmada 

katılımcıların iş yaşamında yalnızlık düzeylerinin 3,37 atalet düzeylerinin ise 3,21 ile oldukça yüksek 

değerler aldığı saptanmıştır. 

Değişkenler arası ilişkileri belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizine göre, iş yaşamında yalnızlık 

düzeyini oluşturan duygusal yoksunluk boyutu ile ataletin alt boyutları olan öğrenme ataleti ve deneyim 

ataleti arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Aynı şekilde iş yaşamında yalnızlık 

düzeyinin alt boyutu olan sosyal arkadaşlık ile ataletin boyutlarından olan öğrenme ataleti ve deneyim 

ataleti boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Aynı zamanda iş yaşamında 

yalnızlık ile atalet arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki tespit ediliştir. Bu kapsamda kişilerin duygusal 

yoksunlukları ve sosyal arkadaşlıklarında meydana gelen artışın öğrenme ve deneyim ataletini de 

artıracağını söylemek mümkündür. 

Değişkenler arası etkiyi belirlemeye yönelik yapılan çoklu regresyon analizine göre, iş yaşamında yalnızlığın 

öğrenme ataleti üzerinde değişimin %49,5’ini açıkladığı, iş yaşamında yalnızlığın alt boyutlarını oluşturan 

duygusal yalnızlık ve sosyal arkadaşlık boyutlarının öğrenme ataleti üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisi 

olduğu saptanmıştır. Deneyim ataleti üzerinde etkisine bakıldığında ise iş yaşamına yalnızlığın deneyim 

ataleti düzeylerindeki değişimin %46,2’sini açıkladığı, duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlığın deneyim 

ataleti üzerinde de pozitif yönlü anlamlı etkiye neden olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

araştırmada H1, H1a, H1b, H2, H2a, H2b hipotezleri kabul edilmektedir. 

Araştırmada elde edilen analiz sonuçlarına göre konaklama tesislerinde çalışan işgörenlerin iş yaşamında 

yalnızlık ve atalet düzeylerinin oldukça yüksek olduğu, iş yaşamında yalnızlığın çalışanlarda atalet halinin 

oluşmasında etkili olabileceğini söylemek mümkündür. Bu kapsamda turizm sektöründe insan faktörünün 

önemi göz önüne alındığında yalnızlık ve ataletin giderilmesi gereken sorunlar olarak görülmesi 

gerekmektedir. İşgörenleri yalnızlığa itecek faktörlerin ortadan kaldırılmasına kapsamında çalışanların 

motivasyonlarını artırmaya yönelik; sosyal etkinliklerin yapılması, etkin bir iletişim ağının oluşturulması, 

kararlara katılımlarının sağlanması, kişilerarası sosyal etkileşimi sağlayacak grupların oluşturulması, kariyer 

fırsatlarının oluşturulması, çeşitli eğitimlerin verilmesi, bireylerarası yaşanan sorunlara etkin çözümler 

getirilebilmesiyle birlikte hedeflerini belirleyerek ulaşmaları kapsamında desteklenmeleri, kendilerine 

güvenlerinin sağlanarak bir gruba ait hissetmeleri kapsamında örgütte paylaşımcı bir ruhun oluşturularak 

takım çalışmasına önem verilmesi, iş arkadaşları ve yönetimin desteğinin sağlandığı birlik duygusunu 

yaşayabilecekleri bir örgüt ikliminin oluşturulması gerekmektedir. Bu sayede kendini ifade edebilen, 

kendini örgüte ait hisseden işgörenler ile memnun çalışanların memnun misafirler oluşturacağı fikrinden 

hareketle işgörenlerin yalnızlığa itecek faktörlerin ortadan kaldırılarak atalet düzeylerini etkilemesini 

önlemeye yönelik sistemin işletme içerisinde yerleştirilmesi gerekmektedir. 

Yapılan literatür taramaları sonucunda yalnız bireylerin düşük benlik saygısına ve zayıf psikolojik 

sağlamlığa sahip olduğu (Güloğlu ve Karaırmak, 2012: 81), iş yaşamında yalnızlığın; örgütsel sinizm (Ay, 

2015:1124) ve işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi olduğu (Demirbaş ve Haşit, 2016: 152; Erdirençelebi, Ertürk 

ve Çini, 2020: 46), işyeri arkadaşlığının işgören performansını etkilediği (Uluçay ve Zengin, 2020: 46), 

yalnızlığın temel nedeninin örgütteki ilişki ve iletişim eksikliği olduğu ve örgüt içi iletişimin örgütsel sinizm 

üzerinde anlamlı negatif yönde etkisi olduğu (Tınaztepe, 2012:60) saptanmış olup atalet ile iş yaşamında 

yalnızlık kavramlarının birlikte ele alındığı çalışmaya rastlanmamıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmanın 

sektöre, sektör temsilcilerine ve ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İleride yapılacak 

çalışmalarda kavramların örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık, örgütsel sessizlik, örgütsel adalet, işgören 

performansı, motivasyon gibi farklı değişkenler üzerinde etkisinin ölçülmesi önerilmektedir. Ayrıca 

araştırmanın uygulanma aşamasında mevcut covid-19 salgını çalışanlara ulaşma anlamında sınırlılık olarak 

görüldüğünden çalışmanın sürecin normale dönmesiyle birlikte daha geniş bir örneklem grubuyla 

tekrarlanmasında fayda bulunacağı düşünülmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın temel amacı bireylerin işe tutkunluk düzeylerinin çalışma düşüncelerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Ayrıca cinsiyet, yaş, deneyim, eğitim gibi demografik 

niteliklere göre çalışma düşüncesinde farklılık olup olmadığının incelenmesi de bu çalışmanın ikincil 

amacıdır.  

Yöntem – Bu çalışmada Türkiye’de özel ve kamu sektöründe çalışan bireylerin işe tutkunluk düzeyleri ve 

çalışma düşüncelerinin tespit edilmesi için kolayda örneklem yöntemi seçilmiştir. Veriler elektronik 

ortamda anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma amacına uygun olarak niceliksel verilerin analizinde 

SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. 

Bulgular – Analiz sürecinde genel olarak çalışmayı lanet, meta ve ızdırap olarak değerlendiren bireylerin 

işe tutkunluklarının çalışmayı özgürlük, kimlik ve hizmet olarak değerlendirenlere kıyasla istatistiki 

olarak anlamlı bir biçimde daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet, öğrenim durumu, yaş, 

deneyim süresi, çalışılan sektöre göre de çalışma düşüncesinde istatistiki olarak anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiştir. Ancak medeni durum, aylık kazanç ve pozisyona göre çalışma düşüncesinde istatistiki olarak 

anlamlı farklılıklar olmadığı görülmüştür.  

Tartışma – Bireylerin çalışma düşüncesi, oluşturdukları referans çerçeveleri değer ve tutumlar yoluyla 

işlerine yönelik kavrayış ve uygulamalarını şekillendirmektedir. Bu araştırma sonuçları hem bireylerin 

yaşam ve işe yönelik anlam ve değer verme, iş tatminini artırma gibi bireysel faydaların sağlanması hem 

de örgütsel bağlılık ve motivasyon gibi örgütsel faydaların sağlanmasına katkı sunabilir niteliktedir. 
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Purpose – The main purpose of this study is to examine whether individuals' levels of work engagement 

differ according to their thoughts of work. In addition, the secondary purpose of this study is to examine 

whether there is a difference in thoughts of work according to demographic characteristics. 

Design/methodology/approach – In this study, the convenience sampling method was selected to 

determine the levels of work engagement and working thoughts of individuals working in the private 

and public sectors in Turkey. Data were collected electronically through the questionnaire. In accordance 

with the purpose of the research, SPSS 22.0 program was used in the analysis of quantitative data. 

Findings – In the analysis process, it was found that individuals who generally consider working as a 

curse, commodity, and suffering have significantly lower work engagement compared to those who 

consider working as freedom, identity, and service. In addition, statistically significant differences were 

found in the thought of work according to gender, education level, age, duration of experience, and the 

sector employed. However, according to marital status, monthly earnings, and position, it was observed 

that there were no statistically significant differences in the thought of work.  

Discussion – The thought of work, the reference frames that individuals create shape their understanding 

and practices towards their work through values and attitudes. At this point, the results of this study can 

contribute to both provisions of individual benefits such as giving meaning and value to life and work, 

increasing job satisfaction, and organizational benefits such as organizational commitment and 

motivation. 
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1. GİRİŞ 

Yüzyıllar boyunca insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan çalışma bugün, bireyin tatmin duygusunu, 

haysiyetini ve refahını sürdürmek için bir gereklilik olarak görülmektedir (Nizami & Prasad, 2017: xi).  

İnsanlık tarihi incelendiğinde çalışmanın yöntemi, biçimi, içeriği ve anlamının önemli ölçüde değiştiği 

görülmekte olup başta teknoloji olmak üzere toplumsal ve ekonomik yapılardaki hızlı değişimler göz önünde 

bulundurulduğunda çalışmanın yöntemi, biçimi, içeriği ve anlamı da değişmeye devam edecektir. Tüm bu 

değişimlerle birlikte bireylerin yaşamlarının temel ritmini belirleyen çalışma nedenleri ve çalışmaya 

yükledikleri anlamlar da farklılık göstermektedir. Her ne kadar bireylerin ve toplumların çalışmaya verdikleri 

anlam değişse bile Adler (2002: 33)’e göre insan hayatındaki bütün problemler bir şekilde sosyal yaşam, aşk 

ve çalışmaya ilişkin sorunlara bağlanabilir niteliktedir.  

Ekonomi, sosyoloji, işletme, sosyal psikoloji, hukuk, siyaset bilimi, felsefe, teoloji gibi çok farklı disipline konu 

olan çalışma, ücretler, çalışma koşulları, üretimin içindeki yeri, teknolojik değişim, ekonomik ve sosyolojik 

etkileri, meslekler, kariyer, iş tatmini, liderlik, motivasyon, örgütsel bağlılık ve aidiyet, sendikalar ve sosyal 

güvenlik gibi pek çok farklı boyutta incelenmektedir.  

Bireyler için çalışma her zaman bir anlama sahip olup, bireylerin çalışmaya verdikleri anlam ile anlamlı 

çalışma birbiriyle aynı şeyi ifade etmemektedir (Bailey & Madden, 2019:2). Sosyoloji, psikoloji ve felsefe 

alanındaki araştırmacılar, anlamlılık ve anlam verme deneyiminin temel bir insan ihtiyacı ve sağlıklı psikolojik 

işleyişin bir işareti olduğunu öne sürmektedir (Bailey & Madden, 2015: 2).  Bu araştırmada öncelikle bireylerin 

gündelik yaşantısında Budd (2011:41) tarafından yapılan tasniflemeye uygun olarak çalışmayı nasıl 

kavramlaştırdıkları, çalışmanın bireyler için ne anlam ifade ettiği incelenecektir. Daha sonra ise bireylerin 

çalışma konusundaki bu değerlendirmelerinin işe tutkunluk düzeylerinde farklılığa neden olup olmadığı 

tespit edilmeye çalışılacaktır.   

Çalışma ve örgütsel davranışlarla ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde iş performansı, kurumsal 

aidiyet, örgütsel bağlılık gibi örgütsel davranışların birbirleriyle ilişkisi, sonuç ya öncüllerinin belirlenmesine 

yönelik pek çok araştırmanın olduğu görülmektedir. Ayrıca kısa vadeli örgütsel zorunluklardan 

memnuniyetsizlik, iş kalitesiyle ilgili artan endişeler ve bireylerin anlam ve amaç bulmak için odaklandıkları 

bir alan olarak çalışmaya odaklanmaları nedeniyle son dönemlerde hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar 

arasında anlamlı çalışma konusunda araştırmalar yaygın hale gelmiştir (Bailey, Yeoman, Madden, Thompson, 

& Kerridge, 2018: 2). Ancak yapılan alan taramasında Budd tarafından yapılan kavramlaştırma çerçevesinde 

bireylerin çalışma düşüncelerinin örgütsel davranışlarla ilişkisini inceleyen araştırmaya rastlanılamamıştır.   

Bu araştırmaya benzer nitelikte çalışma düşüncesi ile örgütsel davranışlar arasındaki ilişkileri inceleyen 

çalışmaların artması alan yazınının gelişimine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte çalışma düşüncesi ve 

örgütsel davranışlar arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmaların sonuçları başta insan kaynakları yönetimi 

uygulayıcıları olmak üzere yöneticilere çalışanların pozitif örgütsel davranış sergilemeleri amacıyla 

geliştirecekleri çalışmalar için farklı bakış açıları kazandıracaktır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Çalışma Düşüncesi 

Çalışmanın tarihsel süreçte en aşağı ve hakir görülen konumdan, bütün insani etkinlikler arasında en itibarlı 

ve en yüksek mertebeye yükseldiğini belirten Arendt (1994: 160), bu yükselişin Locke’un her türlü mülkiyetin 

kaynağının emek olduğunu keşfetmesiyle başladığı, ardından Smith’in her türlü zenginliğin kaynağının emek 

olduğunu ileri sürmesiyle pekiştiği ve nihayetinde Marx’ın emek sistemi ile rayına oturduğunu belirtir.  

Aristoteles (2018: 163-164)’e göre köle ve hür kişilerden oluşan tam teşekküllü bir hane içinde kölenin rolü 

diğer araçları çalıştırmak için ihtiyaç duyulan yardımcı niteliği ile eylemek için bir araçtır. Bu bağlamda 

çalışma hür kişilere değil kölelere ait bir rol olarak tanımlanmaktadır. Buna karşın insanın diğer bütün 

mülkiyet haklarının temelinde kendi emeği üzerindeki tasarrufunun olduğunu ifade eden Smith (2011:135), 

emek üzerindeki mülkiyet hakkının en kutsal ve en dokunulmazı olduğunu, komşusuna zararı 

dokunmadıkça insanların emeklerini en uygun gördüğü biçimde kullanabileceğini, bundan alıkonmasının ise 
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kanuni özgürlüğün çiğnenmesi olduğunu ifade eder. Smith’e göre çalışma özgürlüğü herkesi günlük 

zorlukların cenderesinden kurtarabilir özel bir niteliğe sahiptir (Skousen, 2003:19). 

Çalışmaya yönelik tutumların değişiminde, üretim teknolojileri ve modellerinin  değişiminin büyük bir önemi 

vardır. Bu noktada en ayırdedici özelliklerinden birisinin son derece karmaşık olan işbölümünün olduğu 

modern toplumlarda çalışma, insanların uzmanlaştığı çok fazla sayıda mesleklere bölünmüş bulunmaktadır. 

Sanayileşmeden önce, büyük bir bölümü evde ve evhalkı ile birlikte gerçekleşen çalışmanın, bireylerin 

yaşamlarındaki etki ve önemi sanayi teknolojisindeki ilerlemeler nedeniyle büyük ölçüde değişmiştir. 

Örneğin bireylerin ev ve iş yeri birbirinden ayrılmıştır (Giddens, 2012: 794).  Bu değişimler aile biçimleri, ev 

içi roller gibi pek çok toplumsal ve ekonomik faktörden etkilenmiş ve söz konusu faktörleri de etkilemiştir. 

Buradan hareket eden Prost (2010: 21) yirminci yüzyılda yaşanan ilk büyük evriminin emeğin bütünüyle özel 

alandan çıkarak kamusal alana girmesi olduğunu savunmuştur.  

Sadece ücretli çalışmanın değerli iş olduğunun kabul edildiği bu dönemde evlerdeki ücretsiz bakım işleri 

görünmez hale gelmiş, işyerlerindeki işçileri yönetmek, denetlemek ve motive etmek için yeni meslekler 

ortaya çıkmıştır (Budd, 2011: 29). 

Yirmi birinci yüzyılda teknolojik dinamizm, artan iletişim dereceleri ve neredeyse mükemmele yakın bilginin 

verdiği ivme ile çalışmanın tanımı, yirminci yüzyılda işgücü piyasasının tanımlanmış geleneksel çizgileri 

kırılarak yeniden yapılmaya çalışılmaktadır (Nizami & Prasad, 2017: ix). Endüstriyel ve kitlesel üretimin 

olduğu kurumlarda ve dönemlerde herkesin birlikte çalışması bir gereklilikken, bilgi ekonomisi bağlamında 

çalışmanın aynı ortamda birlikte iş görme ve işyerinde harcanan zaman ile ölçülemeyecek bir boyut ve nitelik 

kazandığı görülmektedir (Nizami & Prasad, 2017: 5).   

Bireyler açısından ihmal edilemeyecek kadar önemli olan çalışmanın değerinin günümüz düşünürleri, 

politikacıları, liderleri tarafından büyük ölçüde bir gereklilik ya da gelir kazanma aracı olarak görülerek aşırı 

derecede basitleştirildiğini ve gözden kaçırıldığını ifade eden Budd (2011: 40) çalışmayı Tablo 1’de görüldüğü 

üzere 10 farklı biçimde kavramsallaştırmıştır. 

Tablo 1. Çalışma Düşüncesinin Kavramsallaştırılması 
…Olarak Çalışma Tanım Entelektüel Temeller 

Bir Lanet Çalışma katlanılması gereken bir yük / 

zorunluluktur. İnsan yaşamı ya da sosyal 

düzenin devamı için gerekli olan kesin bir 

yüktür. 

Batı ilahiyatı, Antik Yunan- 

Roma Felsefesi 

Özgürlük Doğadan ya da başka insanlardan bağımsız 

olma durumuna erişmenin ve insan 

yaratıcılığının ifadesinin bir yoludur. 

Batı liberal bireyciliği, Siyaset 

teorisi 

Bir Meta İnsanın para kazanma aracıdır. Satılabilir 

ekonomik değere sahip olan üretken çabanın 

soyut bir miktarıdır. 

Kapitalizm, Sanayileşme, İktisat 

Mesleki Vatandaşlık Belirli hakları olan bir toplumun mensupları 

tarafından takip edilen bir aktivitedir. 

Batı vatandaşlık idealleri, 

İlahiyat, Endüstri ilişkileri 

Izdırap Başka faydaları edinmek için katlanmak 

zorunda olunan maliyet. Memnuniyet veren mal 

ve hizmetlerin elde edilmesine imkan veren 

berbat bir aktivitedir. 

Faydacılık, İktisat 

Kişisel Tatmin Tercihen bireysel ihtiyaçları tatmin eden fiziksel 

ve psikolojik bir işleyiştir. 

Batı liberal bireyciliği, Sistematik 

yönetim, Psikoloji 

Bir Sosyal İlişki Sosyal normlar, kurumlar ve iktidar yapıları 

içine gömülü olan insan etkileşimidir. 

Sanayileşme, Sosyoloji, 

Antropoloji 

Başkalarına Bakma Başkalarıyla birlikte olmak ve onların hayatta 

kalmalarını sağlamak için gerekli olan fiziksel 

bilişsel ve duygusal çabadır. 

Kadın hakları, Feminizm 
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Kimlik Kim olduğunu ve sosyal yapı içinde nerede 

durduğunu anlamaya yönelik bir metot. 

Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe 

Hizmet Başkalarına (Yaratıcıya, ülkeye, bir gruba vb.) 

hizmet etmenin aracıdır. Başkalarına yönelik 

fedakarlık çabasıdır. 

İlahiyat, Konfüçyüscülük, 

Cumhuriyetçilik, İnsancıllık 

Kaynak (Budd 2011: 41-42) 

2.2. İşe Tutkunluk 

İngilizce literatürde “work engagement” olarak ifade edilen kavramın Türkçe karşılığı incelendiğinde, 

çalışmaya tutkunluk (Turgut, 2010: 57), işe angaje olma (Özkalp ve Meydan, 2015:4), işle bütünleşme (Ardıç 

ve Polatçı, 2009: 21), iş bütünleşmesi (Demirbaş, 2008: 27) gibi farklı biçimlerde kullanıldığı görülmektedir. 

Kavramın pek çok araştırmacı tarafından farklı şekilde yapılması, konuyla ilgilenen bireylerin söz konusu 

çalışmaları takip etmesini zorlaştırmakta ve konunun bütünsel olarak incelenmesinde önemli sorunlara yol 

açmaktadır.  

İşe tutkunluk, Türkçe karşılığı konusundaki bu zorluklara rağmen son dönemlerde hem bilim insanları hem 

de uygulayıcılar tarafından iyi bilenen ve oldukça popüler bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

ikinci dünya savaşının ardından psikoloji bilimindeki pozitife odaklanma yönelimi örgüt psikolojisine de 

yansımıştır (Riggio, 2013: 5). Örgüt psikolojindeki olumluya odaklanmanın yansımalarından biri olan işe 

tutkunluk, ‘canlılık, adanma ve yoğunlaşma ile karakterize edilen pozitif, tatmin edici, işle ilgili ruh hali’ 

(Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002: 74) şeklinde tanımlanabilir.  

Teorik alt yapısı Goffman’ın çalışmalarından hareket eden Kahn (1990:692) tarafından oluşturulan işe 

tutkunluk ile ilgili tanımlar incelendiğinde, söz konusu tanımlamaların bireylerin işle ilgili performanslarına 

ve görevlerine yüksek düzeyde kişisel yatırımları çerçevesinde yoğunlaştığı (Kahn, 1990:694; Schaufeli & 

Bakker, 2004: 295;  Salanova, Agut, & Peiro, 2005:1218; Saks, 2006: 602; Macey & Schneider, 2008:3; Imperatori, 

2017: 1) görülmektedir.  

İşe tutkunluğun bileşen ya da boyutları incelendiğinde ise farklı araştırmacılar tarafından farklı 

sınıflandırmalar yapıldığı görülmektedir. Örneğin Kahn’a göre işe tutkunluk, bilişsel, fiziksel ve duygusal 

(1990: 694) bileşenlerden oluşurken, Rothbard’a göre dikkat ve yoğunlaşma bileşenlerinden oluşur (2001: 656). 

İşe tutkunluğun boyutları ile yapılan farklı sınıflamalar olmakla birlikte Schaufeli, Bakker, & Salanova 

tarafından, UWES ölçeğinin 17 maddelik ve kısaltılmış 9 maddelik iki farklı  versiyonunun uygulandığı 10 

farklı ülkeyi kapsayan çalışmalarında işe tutkunluğun dinçlik, yoğunlaşma ve adanma olmak üzere üç 

faktörlü yapısının istatistiki olarak daha fazla uyum iyiliği gösterdiği ifade edilmiştir (2006:712).  

Dinçlik: Bireylerin işlerinde kendileriyle ilgili olarak deneyimledikleri fiziksel güç, duygusal enerji ve bilişsel 

canlılık düzeylerini ifade eder (Shirom, 2010: 69). Çalışanların işlerinde enerji ve zihinsel dayanaklılığı ile 

işlerinde yüksek verimle çalışma konusunda istekliliği şeklinde tanımlanabilir (Mauno, Kinnunen, 

Mäkikangas, & Feldt, 2010:111). 

Adanma: Çalışmaya ilişkin olarak anlam, coşku, ilham, gurur ve mücadele etme duygularıyla karakterize 

edilen adanma (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002: 74 ), bireyin çalışmasıyla güçlü bir 

şekilde özdeşleşmesiyle yakından ilgilidir (Mauno, Kinnunen, Mäkikangas, & Feldt, 2010:111). 

Yoğunlaşma: Bireyin işine tamamen konsantre olması ve derinlemesine dalması ile karakterize edilir. 

Csikszentmihalyi tarafından tanımlanan akış kavramına benzer şekilde yoğunlaşma yaşayan birey için işte  

zaman hızla geçer ve kişi kendini işten ayırmakta güçlük çeker (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & 

Bakker, 2002: 7).  

İşe tutkunluğun kazanımlarını bireylere yönelik kazanımları, bireyler ve kuruma yönelik kazanımları ve 

sadece  kurumlara yönelik kazanımları açısından tasnif etmek mümkündür. Bu tasnife göre, 

- Bireylere yönelik kazanımları: Esenlik ve iş tatmininin artması 

- Birey ve kurumlara yönelik kazanımları: Kişisel inisiyatif ve yüksek performans gösterme 
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- Kurumlara yönelik kazanımları: Kuruma bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışlarının artması ve 

işten ayrılma niyetinin düşmesi olarak ifade edilebilir (Turgut, 2010: 80-83). 

Tüm coğrafyalarda çalışanların işe tutkunlukları işin geleceği, bireylerin nasıl ve nerede çalıştıkları, işten ne 

bekledikleri ve işte onlardan ne beklenildiği ile ilgili (Turner, 2020: 5) olup, iş ilişkileri, bireylerin 

performanslarıyla ilgili bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlere ilave olarak işlerinde ve örgütteki öz-

kendilik deneyimlerini içerir (Imperatori, 2017: 2). 

3. YÖNTEM  

3.1. Araştırma Modeli 

Çalışma kapsamında nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bireylerin çalışma düşüncesine göre işe tutkunluk 

düzeylerindeki farklılığı saptamaya yönelik oluşturulan model Şekil 2’de gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Bireylerin Çalışma Düşüncesine Göre İşe Tutkunluk Düzeyindeki Farklılıkları Araştırma Modeli 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Bireylerin diğer bireyler, nesneler ya düşüncelerle ilgili değerlendirmeleri olarak tanımlanabilen tutumlar, 

gözlenebilen davranışlar olmamakla birlikte davranışa hazırlayıcı eğilimlerdir (Aronson, Wilson, & Akert, 

2012:357-359). Bu noktada davranışlar gözlenebilir ve bireylerin tutumlarına atfedilirler. Davranışları 

açıklamak için tutumlar tek başına yeterli olmayıp, tutum ve davranış arasındaki ilişki pek çok faktörden 

etkilenebilmektedir. Ancak yine de tutum ile davranış arasındaki ilişki şekil 1 ‘de görüldüğü üzere basit bir 

biçimde ifade edilebilir (Kağıtçıbaşı, 1999: 102).  

Şekil 2. Tutum - Davranış İlişkisi 

 

Buna göre bireylerin çalışmaya ilişkin düşünce ve tutumlarının işe tutkunluk başta olmak üzere pek çok 

örgütsel davranış üzerinde etkili olması beklenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı bireylerin çalışma 

düşüncelerine yani çalışmaya yönelik atıflarına göre işe tutkunluk düzeylerinde farklılık olup olmadığını 

belirlemek olup, bireylerin demografik özelliklerine göre çalışmaya bakışlarında farklılık olup olmadığının da 

belirlenmesi bu çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Amaçlardan yola çıkılarak aşağıdaki hipotezler 

kurulmuştur.  

H1: Bireylerin çalışma düşüncesine göre işe tutkunluk düzeylerinde farklılık vardır. 

H1a: Bireylerin çalışma düşüncesine göre adanma düzeylerinde farklılık vardır. 

H1b: Bireylerin çalışma düşüncesine göre dinçlik düzeylerinde farklılık vardır. 

H1c: Bireylerin çalışma düşüncesine göre yoğunlaşma düzeylerinde farklılık vardır. 

H2: Demografik özelliklere göre çalışma düşüncesinde farklılık vardır. 

H2a: Cinsiyete göre çalışma düşüncesinde farklılık vardır. 

H2b: Medeni duruma göre çalışma düşüncesinde farklılık vardır. 

H2c: Eğitim durumuna göre çalışma düşüncesinde farklılık vardır. 

H2d: Yaşa göre çalışma düşüncesinde farklılık vardır. 

İşe Tutkunluk Düzeyi 
H1 

H2 

Çalışma Düşüncesi 

 

Tutum 
(Atıf) 

 

Davranış 
(Gözlem) 

Sebep 
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H2e: Çalışılan pozisyona göre çalışma düşüncesinde farklılık vardır. 

H2f: Çalışılan sektöre göre çalışma düşüncesinde farklılık vardır. 

H2g: Çalışma süresine göre çalışma düşüncesinde farklılık vardır. 

3.3. Yöntem ve Kapsamı 

Araştırma modelinde belirtildiği üzere, bireylerin çalışma düşüncelerine göre işe tutkunluk düzeylerinde 

farklılığın olup olmadığının incelenmesi amacıyla, betimsel model türlerinden tarama yöntemi seçilmiştir. 

Araştırmanın uygulanabilmesi için işe tutkunluk ölçeği (UWES17), çalışma düşünceleri ve demografik 

özelliklere ilişkin sorulardan oluşan anket ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmayla ilgili olarak etik 

kurul izni Kırıkkale Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulunun 08.02.2021 tarih ve 25 

sayılı kararıyla alınmıştır.  

Çalışma düşüncesinin tespitinde Budd (2011:14-48) tarafından bireyler için çalışmanın ne anlama geldiği ve 

toplumun ona ne değer verdiği hususunda temel sağlamak üzere yapılan literatür taraması ve tarihsel 

inceleme sonucunda geliştirilen on kavram esas alınmıştır.   

Araştırmanın evrenini Türkiye’de kamu ve özel sektörde çalışan bireyler oluşturmaktadır. TÜİK verilerine 

göre Eylül 2020 itibariyle 27.707.000 kişi istihdam edilmektedir. Ancak bu rakama, kendi nam ve hesabına 

çalışanlar, işverenler, ücretsiz aile işçileri de dâhildir. Söz konusu dönemde bu araştırmanın evrenini 

oluşturan ücretli ya da yevmiyeli çalışan kişi sayısının 19.209.000 olduğu Eylül 2020 işgücü istatistiklerinde 

belirtilmiştir (TÜİK, 2021).  

Araştırma kapsamında verilerin toplanması için elektronik ortamda ve kolayda örnekleme yöntemi tercih 

edilmiştir. %95 güvenilirlik seviyesi ve evrenin homojen olmadığı kabulü ile gerekli olan örneklem sayısı 384 

olarak hesaplanmıştır (Saruhan & Özdemirci, 2016: 200). Buna göre araştırmaya dahil olan 584 katılımcı ile 

gerekli örneklem sayısına ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, geçerlilik ve güvenilirlik 

analizleri, ANOVA, Ki-Kare ve T-testleri  SPSS 22 programı aracılığıyla yapılmıştır.   

3.4. Araştırmada Kullanılan Ölçeğin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi 

Araştırmada çalışanların işe tutkunluk düzeylerinin ölçülmesi için UWES 17  (Schaufeli & Bakker, 2004) ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlamasına ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik analizi Eryılmaz ve Doğan (2012) 

tarafından yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından  ölçeğin iç faktörü yapısının Türk örneklemde de korunduğu,  

Cronbach alfa güvenirlik katsayısının ,94 olarak bulunduğu  ifade edilmiştir (Eryılmaz & Doğan, 2012: 33).  

İşe tutkunluk ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlilik testlerini yapmadan önce normal dağılım ön koşulunu 

sağlayıp sağlamadıkları incelenmiştir. Ölçekte yer alan 11. Madde haricindeki tüm maddelerin basıklık 

(kurtosis) ve çarpıklık (skewness) katsayılarının -2 ile +2 değeri arasında olduğu görülmüştür. George ve 

Mallery (2016: 114)’e göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ile +2 aralığında olması verilerin normal dağılım 

gösterdiğini belirtmektedir. İşe tutkunluk ölçeğindeki 11. Madde normal dağılım ön koşulunu 

sağlamadığından analizin dışında tutulmuştur. Analizin ilerleyen aşamalarında işe tutkunluk ölçeğindeki 17. 

Maddenin iki faktörde birbirine yakın faktör ağırlığı olduğu görüldüğünden analizin dışında tutulmuştur. Bu 

açıklamalar doğrultusunda ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır.  

İşe tutkunluk ölçeğinin yapı geçerliliğini test etmek için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Verilerin 

analize uygunluğuna ilişkin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği ve Barlett’s Küresellik Test 

değerleri Tablo 2’de görülmektedir. Buna göre KMO değeri ,944 ve Barlett’s Küresellik Test değeri (,000) 

incelendiğinde verilerin faktör analizine uygun olduğu görülmüştür (George & Mallery, 2016: 264).  

Tablo 2. KMO ve Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği ,944 

Barlett’s Küresellik Test Ki-Kare 5458,841 

Sd. 105 

P ,000 
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Tablo 3’te işe tutkunluk ölçeğinin açımlayıcı faktör analizinin toplam açıklanan varyansı ve faktörlerin 

özdeğerlerine ilişkin istatistikler görülmektedir.  

Tablo 3. İşe Tutkunluk Ölçeğinin Toplam Açıklanan Varyans Tablosu 

 Özdeğer Açıklanan Varyans (%) Kümülatif Varyans (%) 

 Faktör 1 4,424 29,494 29,494 

Faktör 2 3,998 26,651 56,145 

Faktör 3 1,654 11,024 67,169 

Faktör analizi yapılırken minimum örnekleme yeterliliği 0,5 olarak belirlenmiş ve rotation seçeneği olarak 

varimax yöntemi seçilmiştir. Ölçeğin faktör yapısı ve ifadelerin faktör yeterlilikleri Tablo 4’te görülmektedir.  

Tablo 4. İşe Tutkunluk Ölçeği Faktör Analiz Sonuçları 

 

Faktör Yükleri 

1 (Dinçlik) 2 (Adanma) 3 (Yoğunlaşma) 

İşim bana ilham verir. ,816   

İşimde kendimi güçlü ve dinç hissederim. ,802   

Sabah uyandığımda işe gitmek için istekli olurum. ,789   

İşimi hevesle yaparım. ,713   

Yaptığım işle gurur duyarım. ,698   

İşimin ilgi çekici ve gayret gerektiren bir iş olduğunu düşünüyorum. ,697   

Çalışırken yaptığım işe kendimi kaptırırım.  ,833  

Çalışırken işime dalıp giderim.  ,832  

İşimde zihinsel olarak oldukça dayanıklıyım.  ,718  

Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamam.  ,705  

Her şey yolunda gitmese bile işimde daima sebat ederim.  ,597  

Çalışırken işim dışında hiçbir şeyi düşünmem.  ,577  

Çalışırken mola vermekte zorlanırım.   ,828 

Çok uzun saatler çalışabilirim.   ,550 

Yoğun çalıştığım zamanlarda kendimi mutlu hissederim.   ,526 

Tablo 4’te görülen faktör analiz sonuçları işe tutkunluk ölçeğinin orijinal yapısı ile kıyaslandığında bu 

çalışmada da ölçeğin üç faktörlü yapısını koruduğu görülmekle birlikte, ölçek içindeki maddelerin faktörler 

içinde farklı şekilde dağıldığı görülmektedir. Örneğin bu araştırmada bulunan ve üç maddeden oluşan 

üçüncü faktördeki iki önerme (Çalışırken mola vermekte zorlanırım, Yoğun çalıştığım zamanlarda kendimi 

mutlu hissederim.) yoğunlaşma faktörünün, bir önerme ise (Çok uzun saatler çalışabilirim) dinçlik faktörünün 

içerisinde yer almaktadır. Her ne kadar bu çalışmadaki analizde ölçeğin orijinal yapısıyla birebir uygun yapısı 

elde edilememiş olsa da yeni faktör yapısında ölçeğin orijinal faktör isimleri kullanılmıştır. Buna göre 1. Faktör 

“Dinçlik”, 2. Faktör “Adanma” ve 3. Faktör “Yoğunlaşma” olarak isimlendirilmiştir. 

Ölçeğin geneli ve yeni faktör yapısına ilişkin güvenirlik analizi sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. Cronbach’s 

Alfa değerleri incelendiğinde, ölçek geneli, dinçlik ve adanma faktörünün “iyi”, yoğunlaşma faktörünün ise 

“orta” derece güvenilirlik düzeyinde olduğu görülmektedir (Saruhan & Özdemirci, 2016: 196).  

Tablo 5. Güvenilirlik Analiz Sonuçları 

 Cronbach's Alpha Madde Sayısı 

İşe Tutkunluk Ölçek Geneli 0,924 15 

Dinçlik 0,92 6 

Adanma 0,874 6 

Yoğunlaşma 0,615 3 
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4. BULGULAR 

Araştırma katılımcılarına ilişkin demografik bilgiler Tablo 6’da yer almaktadır. Buna göre Tablo 6 

incelendiğinde, katılımcıların %41,3 ‘ünün erkek, %58,7’sinin kadın olduğu, % 30,7’sinin bekar %69,3’ünün ise 

evli olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde ise %28,8’inin 18-34 yaş aralığında, %38,9’unun 35-44 yaş aralığında 

%32,4’ünün ise 45 yaş ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %52,1’i kamu kurumlarında %47,9’u 

ise özel sektör veya STK’larda çalışmaktadır.  

2020 yılı AGİ hariç asgari ücret düzeyi baz alındığında, katılımcıların aylık ortalama ücret gelirleri 

incelendiğinde, %33,2’sinin bir asgari ücret ile iki asgari ücret arasında (2 asgari ücretten az), %43,3’ünün 2 

asgari ücretle 3 asgari ücret arasında (3 asgari ücretten az) ve % 23,5’inin ise üç asgari ücret veya daha fazla 

ücret gelirine sahip olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların %18,8’i yönetsel olmayan emek yoğun işlerde, %47,8’i yönetsel olmayan bilgi yoğun işlerde ve 

33,4’ü yönetsel pozisyonlarda çalışmaktadır. 

Tablo 6. Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

Cinsiyet 

  f % 

Erkek 241 41,3 

Kadın 343 58,7 

Toplam 584 100 

Medeni Durum 

Bekar 179 30,7 

Evli 405 69,3 

Toplam 584 100 

Yaş Grup 

18-34 Yas 168 28,8 

35-44 Yas 227 38,9 

45 Yaş ve üzeri 189 32,4 

Toplam 584 100 

Çalışılan Sektör 

Kamu 304 52,1 

Özel /STK 280 47,9 

Toplam 584 100 

Öğrenim Grup 

Ön Lisans ve Altı 147 25,2 

Lisans 309 52,9 

Lisans Üstü 128 21,9 

Toplam 584 100 

Çalışma Süresi 

1-9 Yıl 180 30,8 

10-19 Yıl 178 30,5 

20 Yıl ve üzeri 226 38,7 

Toplam 584 100 

Ücret Grup 

0-4649 (1 - 2 Asgari Ücret Arası) 194 33,2 

4650 – 6974 (2- 3 Asgari Ücret Arası) 253 43,3 

6975 ve üzeri ( 3 Asgari Ücret ve Fazlası) 137 23,5 

Toplam 584 100 

Pozisyon Grup 
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Yönetsel Olmayan Emek Yoğun 110 18,8 

Yönetsel Olmayan Bilgi Yoğun 279 47,8 

Yönetici 195 33,4 

Toplam 584 100 

 

İşe tutkunluk ve alt faktörlerine yönelik betimleyici istatistikler Tablo 7’de yer almaktadır. Tablo  

incelendiğinde ölçek geneli ve alt faktörlerinin çarpıklık ve basıklık değerlerine göre normal dağılıma uygun 

olduğu görülmektedir. Ayrıca işe tutkunluk faktörlerinden yoğunlaşmanın diğer faktörlere göre daha düşük 

bir ortalamaya sahip olduğu, standart sapmasının ise hem ölçek geneli hem de faktörler arasındaki en yüksek 

değere sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 7. İşe Tutkunluk Ölçeği Betimleyici İstatistikler 

 N Min. Maks. Ort. Std. Sapma Çarpıklık Basıklık 

Dinçlik  

 

584 

 

1,00 7,00 5,5442 1,27472 -1,108  ,878  

Adanma 1,50 7,00 5,5879 1,05598 -,896  ,475  

Yoğunlaşma 1,00 7,00 4,6809 1,33775 -,387  -,407  

İşe Tutkunluk Genel 1,20 7,00 5,3890 1,04903 -,830  ,366  

 

Araştırmanın birinci hipotezi olan “H1: Bireylerin çalışma düşüncesine göre işe tutkunluk düzeylerinde 

farklılık vardır.” hipotezi ve alt hipotezlerinin incelenmesi amacıyla çalışma düşüncesi gruplarının işe 

tutkunluk ve alt faktörlerine göre farklılığın incelenmesi amacıyla tek yönlü varyans (one-way Anova) analizi 

yapılmıştır. Katılımcıların çalışma düşüncelerine göre, işe tutkunluk ve alt faktörlerinin ortalamaları Tablo 

8’de görülmektedir. Katılımcıların benimsedikleri çalışma düşüncelerine en yüksek katılım gösterilen 

görüşten en düşüğe doğru sıralaması ÇD2-Özgürlük (153 kişi),  ÇD3- Meta (94 kişi), ÇD9- Kimlik (61 kişi), 

ÇD6- Kişisel Tatmin (54 kişi), ÇD1- Lanet (53 kişi), ÇD10- Hizmet (44 kişi), ÇD5- Izdırap (30 kişi), ÇD8- 

Başkalarına Bakma (26 kişi), ÇD4- Mesleki Vatandaşlık (25 kişi), ÇD7- Sosyal İlişki (23 kişi),  ÇD11- Diğer (21 

kişi) şeklindedir.   

Tablo 8. Çalışma Düşüncesine Göre İşe Tutkunluk ve Faktörlerinin Ortalamaları 

Çalışma Düşüncesi N % 
Kümülatif 

% 

 Dinçlik   

 Ort.  

 Adanma   

 Ort.  

Yoğunlaşma   

 Ort.  

 İşe 

Tutkunluk 

Genel Ort.  

ÇD1- Lanet 53     9,10                9,10     5,01        5,19     3,97 4,87 

ÇD2- Özgürlük 153  26,20             35,30     6,06        5,98     5,07 5,83 

ÇD3- Meta 94  16,10             51,40     4,88        5,16     4,23 4,86 

ÇD4- Mesleki Vatandaşlık 25     4,30             55,70     5,71        5,67     4,41 5,44 

ÇD5- Izdırap 30     5,10             60,80     4,84        4,71     4,02 4,62 

ÇD6- Kişisel Tatmin 54     9,20             70,00     5,56        5,43     4,84 5,36 

ÇD7- Sosyal İlişki 23     3,90             74,00     5,73        5,48     5,12 5,51 

ÇD8- Başkalarına Bakma 26     4,50             78,40     5,37        5,99     4,65 5,48 

ÇD9- Kimlik 61  10,40             88,90     5,78        5,83     4,83 5,61 

ÇD10- Hizmet 44     7,50             96,40     5,79        5,81     4,98 5,63 

ÇD11- Diğer 21     3,60           100,00     5,63        5,66     5,03 5,52 

Toplam 584         100,00     5,54       5,59     4,68 5,39 

 

Tablo 9’da yer alan  gruplar arası varyans homojenliğine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde adanma ve 

yoğunlaşma faktörlerinin istatistik değerleri 0,05 ten büyük (adanma =,072; yoğunlaşma=,665) olduğundan 

grup varyanslarının eşit varsayıldığı, dinçlik ve işe tutkunluk genelinin grup varyanslarının eşit 

varsayılmadığı (p<0,05) görülmektedir. 
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Tablo 9. İşe Tutkunluk ve Faktörlerinin Çalışma Düşüncesi Gruplarına Göre Varyans Homojenliği Testi 

 Levene İstatistiği Sd1 Sd2 p 

Dinçlik 3,871 10 573 ,000 

Adanma 1,723 10 573 ,072 

Yoğunlaşma ,762 10 573 ,665 

İşe Tutkunluk Genel 1,970 10 573 ,034 

Çalışma düşüncesine göre işe tutkunluk düzeylerine ilişkin Anova analizinin sonuçları Tablo 10’da 

görülmektedir. Tabloda yer alan Anova istatistikleri incelendiğinde tüm faktörler ve ölçek geneli p değerinin 

0,05 değerinden küçük olduğu görülmektedir. Buna göre hem işe tutkunluğun genelinde hem de alt 

faktörlerinde çalışma düşüncesine göre istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu söylenebilir. 

Tablo 10. Çalışma Düşüncesine Göre İşe Tutkunluk Anova Analiz Sonuçları 

    Kareler Toplamı sd Ortalama Kare F p 

Dinçlik 

Gruplar Arası 120,952 10 12,095 8,387 ,000 

Gruplar İçi 826,377 573 1,442     

Toplam 947,329 583       

Adanma 

Gruplar Arası 85,09 10 8,509 8,629 ,000 

Gruplar İçi 565,009 573 0,986     

Toplam 650,099 583       

Yoğunlaşma 

Gruplar Arası 97,188 10 9,719 5,886 ,000 

Gruplar İçi 946,138 573 1,651     

Toplam 1043,326 583       

İşe Tutkunluk 

Genel 

Gruplar Arası 94,538 10 9,454 9,903 ,000 

Gruplar İçi 547,036 573 0,955     

Toplam 641,574 583       

Gruplar arasındaki farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının incelenmesi amacıyla yapılan Post-Hoc 

Analizleri Tablo 11’de görülmektedir. Post- Hoc analizleri yapılırken gruplar arası eşit varyanslı kabul edilen 

adanma ve yoğunlaşma için Scheffe, eşit varyanslı kabul edilmeyen dinçlik ve işe tutkunluk ölçek geneli için 

Dunnet C testi yapılmıştır.  

Tablo 11. Çalışma Düşüncesi İşe Tutkunluk Anova Analizi Post-Hoc Testleri 

 (I) Çalışma Düşüncesi Ortalama Farkı (I-J)  

Dinçlik 

Özgürlük 

Lanet 1,04951* 

Meta 1,18089* 

Izdırap 1,22320* 

Kimlik Meta ,90295* 

Hizmet Meta ,91046* 

Adanma 

Özgürlük 

Lanet ,79921* 

Meta ,82695* 

Izdırap 1,27364* 

Izdırap 

Başkalarına Bakma -1,28248* 

Kimlik -1,11949* 

Hizmet -1,09571* 

Yoğunlaşma Özgürlük 
Lanet 1,09898* 

Meta ,83704* 

İşe 

Tutkunluk 

Genel 

Özgürlük 

Lanet ,95929* 

Meta ,97054* 

Izdırap 1,20780* 

Kimlik 

Lanet ,73907* 

Meta ,75032* 

Izdırap ,98758* 



M. Özdemir – A. Doğan 13/3 (2021) 2203-2222 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2213 

Hizmet 

Lanet ,76189* 

Meta ,77315* 

Izdırap 1,01040* 

Tablo 11’deki Post-Hoc analizlerinden görüleceği üzere çalışmayı özgürlük olan değerlendiren bireylerin, 

dinçlik düzeylerinin, çalışmayı lanet, meta ve ızdırap olarak değerlendirenlerden anlamlı şekilde yüksek 

olduğu, benzer şekilde çalışmayı kimlik ve hizmet olarak değerlendiren bireylerin çalışmayı meta olarak 

değerlendirenlere göre daha yüksek düzeyde dinçlik ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.  

Adanma boyutuna göre incelendiğinde ise çalışmayı özgürlük olarak değerlendiren bireylerin, lanet meta ve 

ızdırap olarak değerlendirenlerden daha yüksek adanma ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. 

Çalışmayı başkalarına bakma, kimlik ve hizmet olarak değerlendiren bireylerin ızdırap olarak 

değerlendirenlere göre daha yüksek adanma düzeylerine sahip olduğu söylenebilir. 

Yoğunlaşma boyutu incelendiğinde çalışmayı özgürlük olarak değerlendiren bireylerin, lanet ve meta olarak 

değerlendiren bireylere göre daha yüksek yoğunlaşma düzeyine sahip olduğu görülmektedir.  

Genel olarak işe tutkunluk düzeyleri incelendiğinde, çalışmayı özgürlük, kimlik ve hizmet olarak 

değerlendiren bireylerin işe tutkunluk ortalamalarının, çalışmayı meta, lanet ve ızdırap olarak değerlendiren 

gruplardan istatitiki olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir.  

İşe tutkunluk  boyutlarına göre kümeleme analizi yapıldığında Tablo 12’de görüldüğü üzere birbirinden farklı 

3 grup oluştuğu görülmektedir. Grupların işe tutkunluk ve boyutlarının ortalamaları incelendiğinde, söz 

konusu grupların yüksek, orta ve düşük işe tutkunluk düzeylerine göre oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 12. İşe Tutkunluk ve Boyutlarının Kümeleme Analiz Sonuçları 

 
Dinçlik Adanma Yoğunlaşma İşe Tutkunluk Genel 

Ort. Std Sapma Ort. Std Sapma Ort. Std Sapma Ort. Std Sapma 

 Yüksek 6,4442 ,48209 6,3578 ,47641 5,7193 ,76380 6,2647 ,36752 

Orta 5,4076 ,75334 5,3795 ,61212 4,1045 ,93344 5,1358 ,37322 

Düşük 3,4082 ,98822 3,9660 ,92439 3,1565 1,06620 3,5810 ,61624 

 
Kümeleme analiz sonuçlarının çalışma düşüncesi gruplarına göre dağılımı Şekil 3’te yer almaktadır.  

 
Şekil 3. Kümeleme Sonuçlarının Çalışma Düşüncesine Göre Dağılımı 

Tablo incelendiğinde, çalışmayı özgürlük, hizmet ve kimlik olarak gören bireylerin %90’dan fazlası orta ve 

yüksek %10’undan azı düşük düzeyde işe tutkunluk değerlendirmesine sahiptir. Çalışmayı, ızdırap, lanet ve 

meta olarak değerlendirenlerin yaklaşık % 24’ü yüksek düzeyde işe tutkunluk değerlendirmesine sahiptir. 

Çalışmayı, mesleki vatandaşlık, sosyal ilişki, başkalarına bakma, kişisel tatmin olarak değerlendiren bireylerin 

işe tutkunluk düzeylerinin diğer gruplardan istatistiki olarak anlamlı bir şekilde farklılık göstermediği 

söylenebilir.  
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Araştırmanın ikinci hipotezi (H2: Demografik özelliklere göre çalışma düşüncesinde farklılık vardır.) ve alt 

hipotezlerinin incelenmesi için Ki-Kare Analizi yapılmıştır. Tablo 13’de yer alan çarpraz tabloda  katılımcıların 

demografik özelliklerine çalışma düşüncelerine ilişkin frekanslar, beklenen değerler ve düzeltilmiş atık 

değerleri görülmektedir.  

Tablo 13. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Çalışma Düşüncesi Çarpraz Tablosu 
   Cinsiyet  M. Durum  Öğrenim  Yaş   

   Erk. Kdn T. Bkr Evli T. Önlsn  Lisns L.Üst T. 18-34  35-44  45 + T. 

Ç
D

1 

Değer 29 24 53 18 35 53 18 26 9 53 17 25 11 53 

B.Değer 22 31,1 53 16 36,8 53 13,3 28 11,6 53 15,2 20,6 17 53 

D. Atık 2,1 -2,1   0,5 -0,5   1,5 -0,6 -0,9   0,6 1,3 -1,9   

Ç
D

2 

Değer 39 114 153 46 107 153 38 86 29 153 44 54 55 153 

B.Değer 63 89,9 153 47 106 153 38,5 81 33,5 153 44 59,5 50 153 

D. Atık -4,6 4,6   -0,2 0,2   -0,1 1 -1   0 -1,1 1,1   

Ç
D

3 

Değer 51 43 94 28 66 94 22 47 25 94 30 39 25 94 

B.Değer 39 55,2 94 29 65,2 94 23,7 49,7 20,6 94 27 36,5 30 94 

D. Atık 2,8 -2,8   -0,2 0,2   -0,4 -0,6 1,2   0,7 0,6 -1,3   

Ç
D

4 

Değer 8 17 25 6 19 25 15 8 2 25 6 2 17 25 

B.Değer 10 14,7 25 7,7 17,3 25 6,3 13,2 5,5 25 7,2 9,7 8,1 25 

D. Atık -1 1   -0,7 0,7   4,1 -2,1 -1,7   -0,5 -3,2 3,9   

Ç
D

5 

Değer 18 12 30 15 15 30 2 18 10 30 16 8 6 30 

B.Değer 12 17,6 30 9,2 20,8 30 7,6 15,9 6,6 30 8,6 11,7 9,7 30 

D. Atık 2,1 -2,1   2,4 -2,4   -2,4 0,8 1,6   3,1 -1,4 -1,5   

Ç
D

6 

Değer 18 36 54 18 36 54 8 28 18 54 18 20 16 54 

B.Değer 22 31,7 54 17 37,4 54 13,6 28,6 11,8 54 15,5 21 18 54 

D. Atık -1,2 1,2   0,4 -0,4   -1,8 -0,2 2,1   0,8 -0,3 -0,5   

Ç
D

7 

Değer 11 12 23 5 18 23 0 16 7 23 5 14 4 23 

B.Değer 9,5 13,5 23 7 16 23 5,8 12,2 5 23 6,6 8,9 7,4 23 

D. Atık 0,7 -0,7   -0,9 0,9   -2,8 1,6 1   -0,8 2,2 -1,6   

Ç
D

8 

Değer 10 16 26 8 18 26 7 16 3 26 5 12 9 26 

B.Değer 11 15,3 26 8 18 26 6,5 13,8 5,7 26 7,5 10,1 8,4 26 

D. Atık -0,3 0,3   0 0   0,2 0,9 -1,3   -1,1 0,8 0,3   

Ç
D

9 

Değer 28 33 61 15 46 61 15 36 10 61 15 26 20 61 

B.Değer 25 35,8 61 19 42,3 61 15,4 32,3 13,4 61 17,5 23,7 20 61 

D. Atık 0,8 -0,8   -1,1 1,1   -0,1 1 -1,1   -0,8 0,6 0,1   

Ç
D

10
 Değer 20 24 44 16 28 44 15 19 10 44 8 15 21 44 

B.Değer 18 25,8 44 14 30,5 44 11,1 23,3 9,6 44 12,7 17,1 14 44 

D. Atık 0,6 -0,6   0,9 -0,9   1,4 -1,3 0,1   -1,6 -0,7 2,3   

Ç
D

11
 Değer 9 12 21 4 17 21 7 9 5 21 4 12 5 21 

B.Değer 8,7 12,3 21 6,4 14,6 21 5,3 11,1 4,6 21 6 8,2 6,8 21 

D. Atık 0,2 -0,2   -1,2 1,2   0,9 -0,9 0,2   -1 1,7 -0,9   
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Tablo 13 (Devamı). Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Çalışma Düşüncesi Çarpraz Tablosu  

    Pozisyon  Sektör  Çalışma Suresi (Yıl) Ücret  

    
 E. 

Yoğn 

B. 

Yoğn 
Yön T. Kmu Özl T. 1-9  10-19  20 + T. 

1-2 

AÜ 

2-3 

AÜ 

3+ 

AÜ 
T. 

Ç
D

1 

Değer 9 27 17 53 26 27 53 19 19 15 53 25 13 15 53 

B.Değer 10 25,3 17,7 53 27,6 25,4 53 16,3 16,2 21 53 17,6 23 12,4 53 

D. Atık -0,4 0,5 -0,2   -0,5 0,5   0,8 0,9 -1,6   2,3 -2,9 0,9   

Ç
D

2 

Değer 24 68 61 153 87 66 153 49 43 61 153 52 71 30 153 

B.Değer 28,8 73,1 51,1 153 79,6 73,4 153 47,2 46,6 59 153 50,8 66,3 35,9 153 

D. Atık -1,2 -1 2   1,4 -1,4   0,4 -0,7 0,3   0,2 0,9 -1,3   

Ç
D

3 

Değer 19 49 26 94 39 55 94 31 33 30 94 26 43 25 94 

B.Değer 17,7 44,9 31,4 94 48,9 45,1 94 29 28,7 36 94 31,2 40,7 22,1 94 

D. Atık 0,4 0,9 -1,3   -2,2 2,2   0,5 1,1 -1,5   -1,2 0,5 0,8   

Ç
D

4 

Değer 9 9 7 25 19 6 25 3 4 18 25 7 15 3 25 

B.Değer 4,7 11,9 8,3 25 13 12 25 7,7 7,6 9,7 25 8,3 10,8 5,9 25 

D. Atık 2,2 -1,2 -0,6   2,4 -2,4   -2,1 -1,6 3,5   -0,6 1,7 -1,4   

Ç
D

5 

Değer 3 20 7 30 12 18 30 17 6 7 30 12 9 9 30 

B.Değer 5,7 14,3 10 30 15,6 14,4 30 9,2 9,1 12 30 10 13 7 30 

D. Atık -1,3 2,1 -1,2   -1,4 1,4   3,1 -1,3 -1,8   0,8 -1,5 0,9   

Ç
D

6 

Değer 8 24 22 54 25 29 54 19 12 23 54 14 24 16 54 

B.Değer 10,2 25,8 18 54 28,1 25,9 54 16,6 16,5 21 54 17,9 23,4 12,7 54 

D. Atık -0,8 -0,5 1,2   -0,9 0,9   0,7 -1,4 0,6   -1,2 0,2 1,1   

Ç
D

7 

Değer 3 12 8 23 14 9 23 7 7 9 23 8 11 4 23 

B.Değer 4,3 11 7,7 23 12 11 23 7,1 7 8,9 23 7,6 10 5,4 23 

D. Atık -0,7 0,4 0,1   0,9 -0,9   0 0 0   0,2 0,4 -0,7   

Ç
D

8 

Değer 8 9 9 26 14 12 26 6 7 13 26 8 13 5 26 

B.Değer 4,9 12,4 8,7 26 13,5 12,5 26 8 7,9 10 26 8,6 11,3 6,1 26 

D. Atık 1,6 -1,4 0,1   0,2 -0,2   -0,9 -0,4 1,2   -0,3 0,7 -0,5   

Ç
D

9 

Değer 15 32 14 61 32 29 61 15 25 21 61 21 25 15 61 

B.Değer 11,5 29,1 20,4 61 31,8 29,2 61 18,8 18,6 24 61 20,3 26,4 14,3 61 

D. Atık 1,2 0,8 -1,8   0,1 -0,1   -1,1 1,9 -0,7   0,2 -0,4 0,2   

Ç
D

10
 Değer 8 22 14 44 28 16 44 7 14 23 44 13 20 11 44 

B.Değer 8,3 21 14,7 44 22,9 21,1 44 13,6 13,4 17 44 14,6 19,1 10,3 44 

D. Atık -0,1 0,3 -0,2   1,6 -1,6   -2,2 0,2 1,9   -0,5 0,3 0,3   

Ç
D

11
 Değer 4 7 10 21 8 13 21 7 8 6 21 8 9 4 21 

B.Değer 4 10 7 21 10,9 10,1 21 6,5 6,4 8,1 21 7 9,1 4,9 21 

D. Atık 0 -1,3 1,4   -1,3 1,3   0,3 0,8 -1   0,5 0 -0,5   

Cinsiyete göre çalışma düşüncesinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde Tablo 14’te yer alan Ki-Kare 

test sonucunun p=,000 olduğu görülmektedir. Buna göre p değeri 0,05 değerinden küçük olduğu için 

bireylerin cinsiyetine göre çalışma düşüncesinde istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu söylenebilir.  

 
Tablo 14. Cinsiyet ve Çalışma Düşüncesi Ki-Kare Testi 

 Değer sd p. (2-yön) 

Pearson Ki-Kare 35,012a 11 ,000 

Olasılık Oranı 36,088 11 ,000 

N 584   
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Şekil 4. Cinsiyete Göre Çalışma Düşüncesi 

Çalışma düşüncesinin cinsiyete göre nasıl farklılaştığının tespit etmek için Tablo 13’te Cinsiyet ile ilgili 

sütunlardaki düzeltilmiş atık (D. Atık) değeri incelenmiştir. Buna göre düzeltilmiş atık değerinin mutlak 

değeri (0,05 anlamlılık düzeyi için Z tablo değeri) 1,96’nın üzerindeki çalışma düşüncesinde istatistiki olarak 

anlamlı farklılığın olduğu söylenebilir (Serper, 2004: 125).  Bu kapsamda kadınlara göre daha fazla erkeğin, 

çalışmayı lanet (ÇD1), meta (ÇD3), ızdırap (ÇD5) olarak değerlendirdiği, buna karşılık daha fazla kadının 

çalışmayı özgürlük (ÇD2) olarak değerlendirdiği söylenebilir. Şekil 4’te cinsiyete göre çalışma düşüncesinin 

dağılımı görülmektedir. 

Tablo 15 incelendiğinde Pearson Ki-Kare p değeri (,420) ,05’ten büyük olduğundan medeni duruma göre 

çalışma düşüncesinde istatistiki olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir.  

Tablo 15. Medeni Durum ve Çalışma Düşüncesi Ki-Kare Testi 

 Değer sd p (2-yön) 

Pearson Ki-Kare 10,237 10 ,420 

Olasılık Oranı 10,043 10 ,437 

Doğrusal- Doğrusal İlişki ,338 1 ,561 

 N 584   

Bireylerin öğrenim durumlarına göre çalışma düşüncesinde farklılık olup olmadığı incelendiğinde Tablo 

16’daki Pearson Ki-Kare istatistik değerinin (p=,001) ,05 değerinden küçük olduğu görülmektedir. Bu 

durumda bireylerin öğrenim durumlarına çalışma düşüncelerinde farklılık olduğu  söylenebilir. Tablo 13 ve 

Şekil 5 incelendiğinde  önlisans ve daha düşük düzeyde öğrenim düzeyindeki bireylerin beklenenden daha 

fazla düzeyde “Mesleki Vatandaşlık (çalışmayı bir meslek grubuna ait olmanın yolu olarak)” değerlendirdiği 

görülmektedir. Çalışma düşüncesi ile ilgili olarak önlisans mezunlarının beklenenden daha az düzeyde 

çalışmayı ızdırap (ÇD5) ve sosyal ilişki (ÇD7) olarak gördüğü tespit edilmiştir. Öğrenim gruplarına göre 

çalışma düşüncesinde bir diğer farklılık ise, öğrenim düzeyi lisans üstü olan bireylerin beklenenden daha fazla 

düzeyde çalışmayı kişisel tatmin aracı olarak (ÇD6) değerlendirdiği söylenebilir 

Tablo 16. Öğrenim Durum ve Çalışma Düşüncesi Ki-Kare Testi 

 Değer sd p (2-yön) 

Pearson Ki-Kare 46,403 20 ,001 

Olasılık Oranı 51,128 20 ,000 

Doğrusal- Doğrusal İlişki ,165 1 ,685 

 N 584   



M. Özdemir – A. Doğan 13/3 (2021) 2203-2222 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2217 

Şekil 5. Öğrenim Durumuna Göre Çalışma Düşüncesi 

Tablo 17 incelendiğinde, yaş gruplarına göre çalışma düşüncesinde farklılık olduğu (p=,001) görülmektedir. 

Tablo 13 ve Şekil 6 incelendiğinde, 18-34 yaş aralığındaki bireylerin beklenenden daha fazla çalışmayı bir 

maliyet (ÇD5) olarak gördüğü, 35 -44 yaş aralığındaki bireylerin beklenenden daha az düzeyde çalışmayı bir 

meslek grubuna ait olmanın (ÇD4) yolu olarak değerlendirdiği, beklenenden daha fazla olarak çalışmayı 

sosyal bir ilişki (ÇD7) biçiminde değerlendirdiği söylenebilir. 45 yaş ve üzeri grup ise 35-44 yaş grubundan 

farklı olarak beklenenden daha fazla şekilde çalışmayı bir meslek grubuna ait olmanın (ÇD4) ve başkalarına 

hizmet etmenin (yaratıcıya, ülkeye, gruba) aracı (ÇD10) olarak değerlendirmektedir.  

Tablo 17. Yaş Grupları ve Çalışma Düşüncesi Ki-Kare Testi 

 Değer sd p (2-yön) 

Pearson Ki-Kare 46,288 20 ,001 

Olasılık Oranı 46,082 20 ,001 

Doğrusal- Doğrusal İlişki 2,443 1 ,118 

 N 584   

 
Şekil 6. Yaşa Göre Çalışma Düşüncesi 

Bireylerin çalıştıkları pozisyona göre çalışma düşüncesinin farklılaşıp farklılaşmadığı Tablo 18’deki verilere 

göre incelendiğinde Pearson Ki-Kare istatistik değerinin (p=,222) ,05 değerinden büyük olduğu görülmektedir. 
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Buna göre bireylerin, bilgi yoğun, emek yoğun veya yönetici olmalarının çalışma düşünceleri üzerinde 

istatistiki olarak anlamlı bir farklılığa neden olmadığı ifade edilebilir.  

Tablo 18. Pozisyon ve Çalışma Düşüncesi Ki-Kare Testi 

 Değer sd p (2-yön) 

Pearson Ki-Kare 24,480 20 ,222 

Olasılık Oranı 23,751 20 ,253 

Doğrusal- Doğrusal İlişki ,827 1 ,363 

 N 584   

Kamu sektöründe ya da özel sektörde çalışıyor olmaya göre çalışma düşüncesinde farklılık olup olmadığı 

incelendiğinde ise Tablo 19’da görüleceği üzere (p=,043) çalışılan sektöre göre çalışma düşüncesinde istatistiki 

olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Tablo 13 ve Şekil 7’de görüleceği üzere özel 

sektörde çalışanlar beklenenden daha yüksek düzeyde çalışmayı meta (ÇD3) olarak görmekte, beklenenden 

daha az düzeyde çalışmayı bir mesleki vatandaşlık (ÇD4) olarak değerlendirmektedir. Kamu sektöründe 

çalışanlar için ise bu durum tam tersi şekildedir. 

Tablo 19. Çalışılan Sektör ve Çalışma Düşüncesi Ki-Kare Testi 

 Değer sd p (2-yön) 

Pearson Ki-Kare 18,778 10 ,043 

Olasılık Oranı 19,182 10 ,038 

Doğrusal- Doğrusal İlişki ,061 1 ,806 

 N 584   

 

 
Şekil 7. Çalışılan Sektöre Göre Çalışma Düşüncesi 

Tablo 20 incelendiğinde bireylerin deneyim sürelerine göre çalışma düşüncesinde istatistiki olarak anlamlı 

farklılığın olduğu (p=,007) görülmektedir. Tablo 13 ve Şekil 8’de yer alan veriler incelendiğinde ise 1-9 yıl 

arasındaki deneyime sahip bireylerin beklenenden daha az düzeyde çalışmayı mesleki vatandaşlık (ÇD4) 

olarak değerlendirmekte, beklenenden daha fazla biçimde çalışmayı ızdırap (ÇD5) şeklinde 

değerlendirmektedir. Ayrıca 20 yıl ve daha üzerinde deneyime sahip bireyler ise beklenenden daha fazla 

düzeyde çalışmayı mesleki vatandaşlık (ÇD4) olarak değerlendirmektedir.  
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Tablo 20. Deneyim Süresi Grupları ve Çalışma Düşüncesi Ki-Kare Testi 

 Değer sd p (2-yön) 

Pearson Ki-Kare 38,702 20 ,007 

Olasılık Oranı 38,224 20 ,008 

Doğrusal- Doğrusal İlişki 2,650 1 ,104 

 N 584   

 
Şekil 8. Deneyim Süresine Göre Çalışma Düşüncesi 

Bireylerin kazançlarına göre çalışma düşüncelerinde farklılık olup olmadığı incelendiğinde ise Tablo 21’de 

görüleceği üzere (p=,485) bireylerin aylık ücret gruplarına göre çalışma düşüncelerinde istatistiki olarak 

anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir.  

 
Tablo 21. Aylık Ücret Grupları ve Çalışma Düşüncesi Ki-Kare Testi 

 Değer sd p (2-yön) 

Pearson Ki-Kare 19,571 20 ,485 

Olasılık Oranı 20,344 20 ,437 

Doğrusal- Doğrusal İlişki ,236 1 ,627 

 N 584   

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında bireylerin çalışma düşüncelerine göre işe tutkunluk düzeylerinde farklılık olup 

olmadığı incelendiğinde, genel olarak çalışmayı lanet, meta ve ızdırap olarak değerlendiren bireylerin işe 

tutkunluklarının ve dinçlik düzeylerinin çalışmayı özgürlük, kimlik ve hizmet olarak değerlendirenlere 

kıyasla istatistiki olarak anlamlı bir biçimde daha düşük olduğu görülmüştür.  

Çalışmayı başkalarına bakma, kimlik, hizmet ve özgürlük olarak değerlendirenlerin adanma düzeyleri 

çalışmayı lanet, ızdırap ve meta olarak görenlere göre daha yüksektir. Bu noktada adanma boyutunda işe 

tutkunluğun geneli ve dinçlik boyutundan farklı olarak başkalarına bakma düşüncesine sahip bireylerin 

adanma düzeylerinin çalışmayı lanet, meta ve ızdırap olarak görenlerden anlamlı bir şekilde yüksek olduğu 

söylenebilir.  

Çalışmadaki ilgi çeken bulgulardan biri de yoğunlaşma boyutunda sadece çalışmayı özgürlük olarak 

görenlerin çalışmayı meta ve lanet olarak görenlerden anlamlı bir şekilde yüksek olmasıdır. Çalışmayı, 

mesleki vatandaşlık, sosyal ilişki, başkalarına bakma, kişisel tatmin olarak değerlendiren bireylerin işe 

tutkunluk düzeyleri diğer gruplardan istatistiki olarak anlamlı bir şekilde farklılık göstermemektedir.  

Bu çalışmada bireylerin cinsiyet, öğrenim durumu, yaş, deneyim süresi, çalıştığı sektöre göre çalışma 

düşüncesinde istatistiki olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmişken medeni durum, aylık kazanç ve pozisyona 

göre farklılıklar olmadığı görülmüştür. 



M. Özdemir – A. Doğan 13/3 (2021) 2203-2222 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2220 

Çalışma düşüncesi, çalışma ile ilgili alternatif perspektiflerden hangisini benimsediğinin ifade edilmesinden 

öte bireylerin işe yönelik özel pratiklere dönüştürdükleri referans çerçeveleri, normlar, değer ve tutumlar 

yoluyla çalışmaya yönelik kavrayış ve deneyimlerini etkin bir biçimde şekillendirmektedir (Budd, 2011:46-

47). Araştırma bulguları Van Wingerden & Van der Stoep (2018: 6) tarafından yapılan çalışma sonuçları ile 

uyumluluk göstermektedir. Buna göre bireyler için anlamlı olan çalışmanın bireylerin performanslarını, işe 

tutkunlukları ve güçlü yönleri aracılığıyla olumlu bir şekilde etkilediği söylenebilir. Söz konusu bulgular 

ışığında çalışma düşüncesinin fiili olarak çalışmanın doğasını şekillendirdiği söylenebilir. Örneğin çalışma 

başkalarına bakmak olarak nitelenirse, bakım işini yapanlar daha büyük saygı görecektir. Dolayıyla örgütlerin 

çalışmaya yönelik farklı yaklaşımları da insan yönetimine ilişkin uygulamalarında önemli farklılıklara neden 

olacaktır. 

Çalışma düşüncesi, bireylerin ve toplumların çalışma koşullarını nasıl değerlendirdiği konusunda önemlidir. 

Eğer birey çalışmayı serbestçe mübadele edebileceği bir meta olarak değerlendiriyorsa, çalışma koşullarını 

beğenmediği işlerden ayrılma konusunda kendisini serbest hissedecektir ve bu görüşe sahip birey için çalışma 

büyük olasılıkla toplumsal bir mesele olarak görülmeyecektir. Çalışmanın bir sosyal ilişki olarak 

değerlendirilmesi durumunda ise çalışma koşulları işveren ve işgörenlerin gücünün bir yansıması olarak 

ortaya çıkar ve taraflar için bir pazarlık konusu haline dönüşür (Budd, 2011: 46-47).  

Çalışma, sadece her birimizin geçimini sağlama yolu değildir, içinde yaşadığımız toplumu oluşturmanın ve 

bizi biz yapmanın temel yoludur. Çalışma bir insan etkinliği olarak bize verilmiş olana hakim olma ve onu 

dönüştürme, bu nedenle kendimizi yaratmanın temel yollarından biridir (Fraser, 1969:7). Bu noktada bu 

çalışma sonuçları bireylerin yaşama ve işe yönelik yeni ve farklı anlamlar geliştirmelerinde, iş tatmini, iş-

yaşam doyumunun artırılması (Alarcon & Edwards, 2011:297) gibi bireysel faydaların sağlanması amacıyla 

örgüt yöneticileri tarafından değerlendirilebilir. Aynı zamanda işe tutkunluk ile motivasyon, örgütsel bağlılık, 

örgütsel vatandaşlık davranışları (Bakker & Albrecht, 2018:8) arasındaki ilişkiler göz önünde 

bulundurulduğunda bu çalışmanın sonuçları örgütsel gelişim çalışmalarında kullanılabilir.  

Bu çalışmada kamu ve özel sektörde çalışan bireylerin çalışmaya bakışları ve işe tutkunluk düzeyleri 

incelenmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda belli bir ücret karşılığında bir işverene bağlı olarak çalışmamakla 

birlikte girişimcilik, esnaflık gibi faaliyetlerde bulunarak gelir elde eden bireylerin çalışma düşünceleri ve işe 

tutkunluk düzeyleri incelenerek söz konusu faktörler arasında farklılık olup olmadığı incelenebilir. Ayrıca 

çalışma düşüncesi ile çalışan performansı, örgütsel bağlılık ve iş tatmini gibi örgütsel davranışlarla ilişkisinin 

incelenmesi çalışma düşüncesinin etkisinin belirlenmesi açısından önemli katkılar sağlayabilir. 

Bireyler günlük yaşamlarında çalışma hakkında düşünürken zorluk, korku, tatmin veya pek çok farklı duygu 

yaşayabilir. Ancak çalışma bireylerin yaşantısında bir iki kelime ile kavramlaştırılamayacak kadar dinamik ve 

karmaşıktır. Çalışmanın çeşitli kavramlaştırmalarının tamamlayıcı olduğu analizler geliştirilerek, çalışmanın 

gerçek genişliği ve derin önemini yansıtan bakış açıları oluşturulmalıdır (Budd, 2013: 65).  Bu araştırmada 

bireylerin çalışma düşüncelerini tespit etmek için kullanılan 10 tanımın yeterli olmaması durumunda diğer 

seçeneği de ölçeğe dahil edilmiştir. 584 katılımcıdan sadece 21’i diğer seçeneğini işaretlemiştir. Buradan 

hareketle çalışma düşüncesine ilişkin ölçekte kullanılan tanımlamaların katılımcıların büyük bir bölümünün 

düşüncesine karşılık geldiği söylenebilir.  

Çalışma düşüncesinde diğer seçeneğini seçen 21 katılımcının yapmış oldukları açıklamalar incelendiğinde bir 

kısmının aslında ölçekte yer alan ifadelerle çok uyumlu olduğu (örneğin, “Çalışma zenginlerin daha fazla 

kazanmaları için fakirlerin yaptığı modern köleliktir.”, “Çalışma özgürlüktür kimseye muhtaç olmamaktır”) 

görülmüştür. 21 katılımcının verdiği cevapların büyük kısmının birden fazla seçeneği içerecek şekilde 

yazıldığı, ölçekte yer almayan bir kavramsallaştırmaya atıfta bulunmadığı görülmüştür. Bu noktada bundan 

sonraki araştırmalarda bireylerin çalışma düşüncesinin tespit edilmesinde bu ölçeğin kullanmasının uygun 

olacağı ancak ölçeğin uygulanmasında katılımcıların birden fazla seçeneği seçmesi veya sıralama yapması ya 

da her bir çalışma tanımına ilişkin likert tipi değerlendirme yapması istenilebilir. Böylece bireylerin çalışma 

düşüncelerine yönelik olarak korelasyon, regresyon analizleri gibi istatistiki analizler yapmak mümkün 

olacağından, çalışma düşüncesinin önemi ve sonuçlarına ilişkin daha derinlikli bilgiler elde edilebilir.   
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç –   Bu araştırmanın amacı, hastaların hizmet kalitesi algılarının belirlenmesi ve algılanan hizmet 

kalitesi boyutlarının kurumsal imaj üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir.  

Tasarım/Yöntem/Yaklaşım –  Araştırmanın evrenini bir kamu hastanesinde tedavi gören hastalar 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, bir kamu hastanesinde tesadüfi örnekleme yöntemiyle 

seçilen ve yatarak tedavi hizmeti alan hastalardan oluşmaktadır. Önerilen kavramsal modelde; 

araştırmanın bağımsız değişkenlerinden hizmet kalitesi ve araştırmanın bağımlı değişkenlerinden 

kurumsal imaj yer almaktadır.  Araştırmada verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21 (Statistical Package 

for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Öncelikle araştırmada tanımlayıcı istatistiksel analizler 

yapılmıştır. Hizmet kalitesi ve kurumsal imaj ölçeğinin yapısal geçerliliğini belirlemek amacıyla 

“Açımlayıcı Faktör Analizi” uygulanmıştır. Ayrıca hizmet kalitesi alt boyutları ile kurumsal imaj 

arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. 

Bulgular –   Araştırma sonuçlarına göre hastalar, hastane çalışanlarının güven verdiğini ve hastanenin iyi 

bir imaj oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan faktör analizinde, her bir faktörün özdeğer faktör yükü 

değeri 0,40’ın altında olan sorular çalışmadan çıkartılmıştır. Bunun sonucunda hizmet kalitesi beş boyut 

yerine üç boyut (fiziksel unsurlar, güven ve empati) altında incelenmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına 

göre, hizmet kalitesinin alt boyutları ile kurumsal imaj arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki 

tespit edilmiştir. Yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise, güven faktörünün kurumsal imajı 

en fazla etkileyen alt boyut olduğu saptanmıştır.  

Tartışma –  Alanyazında hizmet kalitesi ile kurumsal imaj arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda ulusal 

ve uluslararası çalışma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda hizmet kalitesi ile kurumsal imaj arasında 

pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Alanyazın araştırma sonuçları bu çalışmanın sonuçları 

ile benzerlik göstermektedir. Diğer çalışmalardan farklı olarak hizmet kalitesi faktörü; fiziksel unsurlar, 

güven ve empati olmak üzere üç boyut altında incelenmiştir. 
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Purpose – The aim of this study is to determine the service quality perceptions of the patients and to 

determine the effect of the perceived service quality dimensions on the corporate image. 

Design/methodology/approach –  The survey form prepared for this objective has been carried out in a 

public hospital. The target population of the study consists of inpatients. The sample of the research 

consists of patients selected by random sampling method in a public hospital and getting inpatient 

services. In the proposed conceptual model; service quality is included as one of the independent variables 

of the research and corporate image as one of the dependent variables. SPSS 21 (Statistical Package for 

Social Sciences) packaged software has been used for the statistical analysis of the data. To specify the 

structural validity of the service quality and corporate image scale, " Exploratory Factor Analysis" has 

been performed. Moreover, correlation and multiple regression analysis have been used to test the 

relationship between sub-dimensions of service quality and corporate image 

Findings –  According to the results of the study, the patients stated that the hospital staff members made 

them feel confident and the hospital created a good image. Service quality according to factor analysis 

results; consists of three sub-dimensions: physical factors, confidence, and empathy. A positively oriented 

and moderate level relationship has been found between the sub-dimensions of service quality and 

corporate image, according to the results of correlation analysis In conclusion, it has been noted that the 

confidence factor is the sub-dimension highly affecting the corporate image according to the results of 

multiple regression analysis. 
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Discussion –  In the literature, many domestic and foreign studies have been conducted that examine the 

relationship between service quality and corporate image. In the researches, a positive and significant 

relationship between service quality and corporate image has been determined. The research results of 

the literature are similar to the results of this study. However, different results have been obtained in 

terms of the dimensions of service quality. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde insanlar her zamankinden daha yüksek oranda sağlığına önem vermekte ve sağlık kurumlarının 

genel hizmet kalitesini ve tıbbi tedavi yöntemlerini takip etmektedir (Shieh vd. 2010:278). Bu durum sağlık 

kurumlarının daha nitelikli ve üstün sağlık hizmeti sunma zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Aynı 

zamanda sağlık kurumlarının hizmet performansını iyileştirmek, hastaların arzu ve isteklerini yeterli düzeyde 

karşılamak ve sunulan hizmetlerin nasıl algılandığını ölçmek için gerekli değerlendirmeleri yapmaları 

gerekmektedir (İzci ve Saydan, 2013:205; Oral ve Yüksel, 2006:33). Sağlık hizmetlerinin kalitesinin 

artırılmasında kullanılan yöntemler içerisinde; hastaların ihtiyaçlarının düzenli olarak takip edilmesi, gerekli 

tıbbi bakım hizmetlerinin ve sağlık hizmetine ulaşılabilirliğin sağlanması, doğru teşhis ve tedavinin 

uygulanması, hastaların izlenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok yöntem bulunmaktadır (Shieh vd. 

2010:278; Oral ve Yüksel, 2006:33).   

Sağlık sektörü diğer sektörlerde olduğu gibi günümüz rekabet koşullarından etkilenmektedir. Sektör içinde 

yoğun rekabetin yaşanmasında, özel hastanelerin sayısının artması önemli bir faktör olarak 

değerlendirilmektedir. Aynı zamanda sağlık sektöründe değer ifade eden unsur insan hayatıdır. Bu açıdan 

sağlık kurumlarının insan hayatını rekabetten önce önemsenmesi gereken bir unsur olarak değerlendirmesi 

gerekmektedir. Bu çerçevede, sağlık sektörünün özellikle insan kaynaklarının kalitesinin ve niteliğinin 

artırılması, günümüz şartlarına uygun modern fiziksel unsurlara ve ekipmanlara sahip olması ve olumlu bir 

imaja sahip olması sağlık kurumlarının öncelikli tercih edilmesinde önem arz etmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, hastaların hizmet kalitesi algılarının belirlenmesi ve algılanan hizmet kalitesi 

boyutlarının kurumsal imaj üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Araştırmada ilk olarak hizmet kalitesi  ve 

kurumsal imaj kavramları ele alınmıştır. Çalışmada kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve alanyazın 

çalışmalarına yer verilmiştir. Son olarak bir kamu hastanesinde yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen 

veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sağlık sektörü; sağlığa doğrudan ve dolaylı katkı sağlayan, sağlığa ilişkin her türlü mal ve hizmet üretimini 

gerçekleştiren, sistem ve alt sistemlerin bileşiminden oluşan genel ve kapsayıcı bir kavramdır (Sargutan, 2005). 

Sağlık kurumları, insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun sağlık statüsünü yükseltmek için 

faaliyet gösteren (Rahman vd. 2007:38), eğitim, araştırma faaliyetleri ile sağlık sistemini aktif olarak 

destekleyen kuruluşlardır (McKee, 2002).  

Hizmet, müşteri ile hizmet sunumunu gerçekleştiren kişi veya kurumun karşılıklı iletişim kurmasını 

gerektiren sosyal bir faaliyettir (Tarım, 2002:17). Aynı zamanda fiziksel olmayan bir özelliğe sahip olan, üretim 

ve tüketimin önemli ölçüde aynı anda gerçekleştiği bir faaliyet olarak nitelendirilmektedir. Hizmet kalitesi 

kavramı akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Hizmet kalitesi, belirli bir 

hizmetin değerlendirilmesi sürecinin sonucu, müşterilerin mal ve hizmetlerden beklentileri ile algılamalarının 

karşılaştırılması ile ortaya çıkmaktadır (Gronroos, 1984:37,38). İlk olarak Parasuraman vd. (1985) hizmet 

kalitesinin belirleyicilerini on boyutta değerlendirmişlerdir. Bu kriterler içerisinde; fiziksel özellikler, 

güvenilirlik, sorumluluk, heveslilik, yeterlilik, nezaket, erişim, iletişim, güvenlik ve empati yer almıştır. 

Parasuraman vd. (1988) yaptıkları diğer bir araştırmada hizmet kalitesinin belirleyicilerini on boyuttan beş 

boyuta indirgemişlerdir. Bu kriterler ise; fiziksel özellikler (tangibles), heveslilik (responsiveness),  güvenilirlik 

(reliability), güven (assurance) ve empatiden (empathy) oluşmuştur. Aynı zamanda hizmet kalitesi, aynı 

sektörde faaliyet gösteren işletmelerin rekabetinde önemli bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Hizmet 

kalitesinin belirli periyotlarla ölçülmesi hastaneler açısından önem arz etmektedir. Birden fazla alt boyutu olan 

hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik alanyazında  çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Günümüze kadar 

yapılan çalışmalar sağlık, bankacılık ve sigortacılık, turizm gibi birçok hizmet sektöründe gerçekleştirilmiştir 

(Çağlıyan, 2017:255). 
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Kurumsal imaj, müşterilerin işletmeyi nasıl algıladıklarının bir sonucudur (Gronroos, 1984:39). Bir 

organizasyona dair sahip olunan anlık zihinsel bir tablodur (Gray ve Balmer, 1998:697). Diğer bir tanımda 

kurumsal imaj, hedef kitle tarafından bir kurumun nasıl bilindiğine, tanındığına veya algılandığına ilişkin 

değerlendirmeler bütünüdür (Çetin ve Tekiner, 2015:419). Kurumsal imaj, tüketicilerin zihninde iletişim ve 

deneyim vasıtasıyla yerleşir ve verilen hizmetten memnun kalan müşterilerin firmaya yönelik davranışları 

gelişir (Wallin ve Lindestad, 1998). Sağlık kurumlarında kurumsal imaj ise, hastaların sağlık kurumu ile ilgili 

düşünceleri, inanışları ve izlenimlerinin toplamı olarak ifade edilmektedir (Bayın ve Önder, 2014:143). Bir 

hastanenin olumlu bir kurumsal imaja sahip olması, hedef kitle tarafından daha çok tanınmasını ve 

rakiplerinden kolaylıkla ayırt edilebilmesini sağlamaktadır (Ayten ve Zağlı, 2019). 

Alanyazında hizmet kalitesi ile kurumsal imaj arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda ulusal ve uluslararası 

çalışma bulunmaktadır (Chien ve Chi, 2019; Wu vd., 2015; Liat vd., 2014; Geraldine ve David, 2013; Jiewanto 

vd., 2012; Eroğluer, 2013; İzci ve Saydan, 2013; Kandampully vd., 2011). Chien ve Chi (2019) yaptıkları 

araştırmada, hizmet kalitesinin kurumsal imaj üzerindeki etkisini test etmişlerdir. Araştırma sonucunda, 

hizmet kalitesinin kurumsal imaj üzerinde önemli bir etkisinin olduğu saptanmıştır. İzci ve Saydan (2013) 

yaptıkları araştırmada, algılanan hizmet kalitesinin hasta memnuniyeti ve kurum imajı algısı ile sadakat 

üzerindeki etkisi belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, algılanan hizmet kalitesinin; müşteri 

tatmini, algılanan imaj üzerinde belirleyici olduğu ve sadakat davranışının öncüllerini şekillendirdiği 

saptanmıştır. Diğer taraftan alanyazında hizmet kalitesi ve alt boyutları ile  kurumsal imaj ve alt boyutları 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Yangınlar ve Tuna, 2020;  Kalyoncuoğlu ve 

Faiz, 2016;  Aksoy ve Bayramoğlu, 2012;  Eroğluer, 2013;  Karapınar ve Akgül, 2015). Yangınlar ve Tuna (2020) 

havayolu işletmelerinde yaptıkları araştırmada, hizmet kalitesi alt boyutlarından güven ve empati ile 

kurumsal imaj arasında pozitif yönlü bir ilişki saptamışlardır. Karapınar ve Akgül (2015) yaptıkları araştırma 

sonucunda, okul öncesi eğitim kurumlarında algılanan hizmet kalitesi ve algılanan kurum imajının birbirlerini 

olumlu yönde etkilediklerini saptamışlardır. Ayrıca araştırma sonucunda, algılanan kurum imajının 

güvenilirlik ve empati faktörlerinden olumlu yönde etkilendiğini tespit etmişlerdir. Eroğluer (2013) yaptığı 

araştırmada, hizmet kalitesi boyutlarından fiziksel varlıklar ve güvenin kurumsal imaj üzerinde etkili olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.  

3. YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmanın amacı, bir kamu hastanesinde hastaların hizmet kalitesi algılarının belirlenmesi ve algılanan 

hizmet kalitesi boyutlarının kurumsal imaj üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Araştırma modelinde 

hizmet kalitesi ve alt boyutları bağımsız değişken, kurumsal imaj bağımlı değişken olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırma modeli Şekil 1’de verilmiştir. 

H₁: Algılanan hizmet kalitesinin fiziksel unsurlar boyutu kurumsal imajı pozitif yönde etkilemektedir. 

H₂: Algılanan hizmet kalitesinin güven boyutu kurumsal imajı pozitif yönde etkilemektedir. 

H₃: Algılanan hizmet kalitesinin empati boyutu kurumsal imajı pozitif yönde etkilemektedir. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Alan araştırması 2019 yılı Nisan ayında  Isparta’da bir kamu hastanesinde, yatarak tedavi hizmeti alan hastalar 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini kamu hastanesinde yatan tüm hastalar oluşturmaktadır.  

Hastane 755 toplam yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Araştırmanın yapıldığı iki günlük tarih 

aralığında hastanenin teorik kapasitesi 1510 yatak/hasta olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın örneklemini ise 

kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 308 hasta oluşturmaktadır. Örneklem hacminin hesaplanmasında 

aşağıdaki formül kullanılmıştır: 

n₀=(t²xs²)/d²                                                   n= n₀/(1+ n₀/N)                                               

Araştırma örnekleminin hesaplanmasında; araştırma evreni = 1510 yatak/hasta (N=1510) %95 (alfa 0,05 için z 

tablosu değeri (t) =1,96) standart sapma değeri 0,5 (s) olarak alınmıştır.  Beşli likert ölçeği ile kabul edilebilir 

sapma tolerans değeri 0,05 (d) olarak kabul edilmiştir. Bu veriler ışığında örneklem hacmi (n) aşağıda 

verilmiştir (Gürbüz ve Şahin,2014): 

n₀=(1,96 ²x0,5 ²)/0,05 ² = 384,16    n=384,16/1+384,16/1510 = 306,25 hasta/yatak 

3.3. Veri Toplama Aracı veya Veri Seti 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anket 

çalışması hastalara gönüllülük esasına göre ve kendilerinden izin alınarak gerçekleştirilmiştir.   

Alanyazında hizmet kalitesinin ölçülmesinde  farklı ölçekler  kullanılmıştır.  Bu ölçekler içerisinde en çok 

kullanılanları “Grönroos Algılanan Hizmet Kalitesi Modeli, Servqual ve Servperf Modelleri”dir 

(Kalyoncuoğlu ve Faiz, 2016:71). Bu çalışmada hizmet kalitesini ölçmek amacıyla Cronin ve Taylor (1992) 

tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Kurumsal imajı ölçmek amacıyla Park (2007) tarafından 

hazırlanan ölçekten yararlanılmıştır. Hizmet kalitesi ölçeğinin “Cronbach Alpha Katsayısı=0,945” ve kurumsal 

imaj ölçeğinin “Cronbach Alpha Katsayısı=0,803” olarak hesaplanmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Anket uygulamasına başlamadan önce 30 hasta ile pilot araştırma (ön test) yapılmıştır. Verilerin analizinde 

SPSS 21 (Statistical Package for Social Sciences) paket programından faydalanılmıştır. Kolmogorov-Smirnov 

testi sonucunda verilerin anlamlılık değerlerinin tümünün (p>0,05) 0,05’den büyük olduğu tespit edilmiştir.  

Öncelikle araştırmada tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmıştır. Hizmet kalitesi ve kurumsal imaj ölçeğinin 

yapısal geçerliliğini belirlemek amacıyla “Açımlayıcı Faktör Analizi” uygulanmıştır. Ayrıca hizmet kalitesi alt 

boyutları ile kurumsal imaj arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla korelasyon ve çoklu regresyon 

analizlerinden yararlanılmıştır. 

4. BULGULAR 

Bu bölümde, deneklerden toplanan verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular yer almaktadır. Hizmet 

kalitesi ve kurumsal imaja ilişkin tanımlayıcı istatistiklerde, kurumsal imaj ( 4,08 ± 0,91), hizmet kalitesine (4,06 

± 0,94) göre daha yüksek bir ortalamaya sahiptir. En yüksek ortalamaya sahip olan ifadeler içerisinde; hizmet 

kalitesi değişkeninde  “hastane çalışanlarının (doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli) hastalara güven 

vermesi (4,23 ± 0,83)”, kurumsal imaj değişkeninde ise “hastanenin hastalarda iyi bir etki oluşturması  (4,13 

±0,90)” yer almaktadır.  
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Tablo 1. Hizmet Kalitesi Ölçeğine İlişkin Faktör Yükleri 

 Faktör Yükleri Özdeğer Varyans 

Açıklama Oranı 

% 

Hizmet Kalitesi 

Fiziksel Unsurlar  1,101 19,521 

Hastane modern ekipmanlara sahiptir. 0,814   

Hastanenin fiziksel imkanları görsel açıdan göze 

hoş gelir. 
0,870   

Hastanenin araç ve gereçleri yeterli sayıda ve 

farklı tedavi yöntemlerine uygun çeşitliliğe 

sahiptir. 

0,776   

Güven  1,520 23,671 

Hastanenin çalışanları hastaların problemini 

çözmek için samimi çaba harcarlar. 
0,440   

Hastane çalışanları (doktor, hemşire, hastabakıcı 

ve diğer personel ) hastalara güven verir 
0,814   

Hastalar hastane ile ilgili işlemlerde kendilerini 

güvende hissederler. 
0,760   

Hastanenin çalışanları gayet nazik ve kibardır. 0,761   

Hastanenin çalışanları yeterli bilgiye sahiptir. 
0,684   

Empati 
 5,485 24,352 

Hastane her hastaya kişisel ilgi gösterir 0,797   

Hastane hastalarıyla kişisel olarak ilgilenecek 

çalışanlara sahiptir. 
0,817   

Hastane çalışanları hastaların ihtiyaçlarını ve ne 

istediklerini bilir. 
0,836   

Hastane hastaların çıkarlarını her şeyin üstünde 

tutar. 
0,647   

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,883 

Approx. Chi-Square: 1320,357 Barlett’s Test of 

Sphericity: 0,000 

 

Faktör analizi, çok sayıda değişkenin birbirleriyle ilişkisini incelemek üzere, aralarında yüksek korelasyon 

olan değişkenleri  gruplar halinde bir araya getirmek için kullanılan istatistiki bir yöntemdir (Saruhan ve 

Özdemirci, 2005). Tablo 1’de verilerin faktör analizi için uygunluğunu belirlemek üzere “Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) ve Bartlett Test” analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda “KMO”  değeri 0,883  olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca “Barlett Testi” (p=0.000<0.05) önem düzeyinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Herbir faktörün 

özdeğer istatistiği birden büyüktür. Her bir faktörün özdeğer faktör yükü değeri 0,40’ın altında olan sorular 

çalışmadan çıkartılmıştır. Faktör analizi sonucunda, değişkenler üç boyut altında toplanmıştır. Birinci boyut 

toplam varyansın % 19’unu, ikinci boyut toplam varyansın % 23’ünü, üçüncü boyut toplam varyansın % 

24’ünü açıklamaktadır. Birinci boyutta yer alan ifadeler “Fiziksel Unsurlar”, ikinci boyutta yer alan ifadeler 

“Güven”  üçüncü boyutta yer alan ifadeler ise “Empati” olarak isimlendirilmiştir.  
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Tablo 2. Kurumsal İmaj Ölçeğine İlişkin Faktör Yükleri 

 Faktör Yükleri Özdeğer Varyans 

Açıklama Oranı 

% 

Kurumsal İmaj 
 2,154 71,812 

Bu hastane bende her zaman iyi bir izlenim 

oluşturmuştur. 
,865   

Bu hastanenin diğer hastanelere göre daha iyi bir 

imajı vardır. 
,806   

Hastaların zihinlerinde bu hastane ile ilgili 

olumlu bir imaj bulunmaktadır. 
,869   

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0,698 

Approx. Chi-Square: 282,012 Barlett’s Test of 

Sphericity: 0,000 

 

Tablo 2’de yapılan faktör analizi sonucunda “KMO” değeri 0,698 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç 

değişkenlerin faktör analizine elverişli olduğunu göstermektedir. “Barlett Testi” önem düzeyinin anlamlı 

(p=0.000<0.05)  olduğu saptanmıştır. Kurumsal imaj ölçeğine ilişkin elde edilen tek faktörün özdeğer istatistiği  

birden büyüktür. Ayrıca toplam varyansı açıklama oranı %71,812 olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 3. Değişkenler Arasında Çoklu Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Fiziksel Unsurlar Güven Empati Kurumsal İmaj 

Fiziksel Unsurlar 1,000 0,456** 0,433** 0,502** 

Güven 0,456** 1,000 0,638** 0,679** 

Empati 
0,433** 0,638** 1,000 0,611** 

Kurumsal İmaj 
0,502** 0,679** 0,611** 1,000 

** Korelasyonlar 0.01 düzeyinde anlamlı. 

Tablo 3’de hizmet kalitesinin alt boyutları ile kurumsal imaj arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre; hizmet kalitesi alt boyutları ve kurumsal imaj arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

tespit edilmiştir. Ayrıca hizmet kalitesi alt boyutları içerisinde en yüksek ilişkinin güven ile kurumsal imaj 

arasında olduğu saptanmıştır (r=0,679; p=0,000<0,05). 

Tablo 4. Değişkenler Arasında Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

Katsayılar 

t p 

 Beta Std. Hata Beta   

(Sabit) ,187 ,228 - ,817 ,415 

Fiziksel Unsurlar ,177 ,042 ,205 4,173 ,000 

Güven ,492 ,068 ,429 7,284 ,000 

Empati ,286 ,059 ,280 4,827 ,000 

Bağımlı değişken: Kurumsal İmaj, Düzeltilmiş R Square ,585, F: 103,202, Sig 0,000 

Tablo 4’de hizmet kalitesi alt boyutlarının kurumsal imaj üzerindeki etkisini belirlemek üzere çoklu regresyon 

analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre düzeltilmiş “R Square değeri” 0,585’dir. Çoklu regresyon analizi 



İ. Çetintürk 13/3 (2021) 2223-2231 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2229 

sonuçları istatistiksel olarak anlamlıdır (F=103,202, p<0,001). Araştırma sonucunda her üç hipotezin doğruluğu 

kabul edilmiştir. Ayrıca çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre güven faktörünün kurumsal imajı en fazla 

etkileyen alt boyut olduğu saptanmıştır.  

H₁= Algılanan hizmet kalitesinin fiziksel unsurlar boyutu kurumsal imajı pozitif yönde etkilemektedir 

(p=0,000; β=0,177). 

 H₂= Algılanan hizmet kalitesinin güven boyutu kurumsal imajı pozitif yönde etkilemektedir (p=0,000; 

β=0,492).  

H₃= Algılanan hizmet kalitesinin güven boyutu kurumsal imajı pozitif yönde etkilemektedir(p=0,000; β=0,286).  

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Yapılan araştırma sağlık kurumlarında hizmet kalitesinin kurumsal imaj üzerindeki etkisini belirlemeye 

yöneliktir. Verilerin analizinde öncelikle tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmıştır. Ayrıca hizmet kalitesi 

ve kurumsal imaj ölçeğinin yapısal geçerliliğini belirlemek amacıyla “Açımlayıcı Faktör Analizi” 

uygulanmıştır. Hizmet kalitesi alt boyutları ile kurumsal imaj arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla 

“korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden” yararlanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, hastaların beklentilerinin önemli ölçüde karşılandığı, hastaneyle ilgili hizmet kalitesi 

algılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Hastalar hastane çalışanlarının güven verdiğini ve hastanenin iyi bir 

imaj oluşturduğunu ifade etmişlerdir.  

Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre, her bir faktörün özdeğer faktör yükü değeri 0,40’ın altında olan 

sorular çalışmadan çıkartılmıştır. Hizmet kalitesini ölçmeye yönelik kullanılan Cronin ve Taylor (1992) 

ölçeğinde beş boyut bulunmasına rağmen, yapılan faktör analizi sonucunda üç faktör (fiziksel unsurlar, güven 

ve empati)  tespit edilmiştir. Bunun nedeninin ise, ölçeğin uygulandığı alanın farklı olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Sağlık kurumlarında hizmet kalitesini en iyi düzeyde temsil eden boyut ‘empati’ 

boyutudur. Bu boyutu sırasıyla ‘güven’ ve ‘fiziksel unsurlar’ boyutları takip etmektedir. Alanyazında hizmet 

kalitesinin ölçülmesinde benzer sonuçların yanısıra farklı sonuçlar da yer almaktadır (Yangınlar ve Tuna, 

2020; Kalyoncuoğlu ve Faiz, 2016; Karapınar ve Akgül, 2015; Aksoy ve Bayramoğlu, 2012). Araştırmada 

kurumsal imaj ise tek faktör altında değerlendirilmiştir. 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre, hizmet kalitesinin alt boyutları ile kurumsal imaj arasında pozitif yönlü 

ve orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca hizmet kalitesi alt boyutları içerisinde en yüksek ilişkinin 

güven ile kurumsal imaj arasında olduğu saptanmıştır. Son olarak yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına 

göre, güven faktörünün kurumsal imajı en fazla etkileyen alt boyut olduğu tespit edilmiştir. 

Sağlık kurumlarında sunulan hizmet kalitesinin kurumsal imaj üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak 

yapılan araştırma sonuçları alanyazında yer alan çalışmaları desteklemektedir. Alanyazında hizmet kalitesi 

ile kurumsal imaj arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışma yapılmıştır. Yapılan 

çalışmalarda hizmet kalitesi ile kurumsal imaj arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir 

(Chien ve Chi, 2019; Wu vd., 2015; Liat vd., 2014; Geraldine ve David, 2013; Jiewanto vd., 2012; Eroğluer, 2013; 

İzci ve Saydan, 2013; Kandampully vd., 2011). Aynı zamanda hizmet kalitesi ve alt boyutları ile  kurumsal 

imaj ve alt boyutları arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Yangınlar ve Tuna, 

2020;  Kalyoncuoğlu ve Faiz, 2016;  Aksoy ve Bayramoğlu, 2012;  Eroğluer, 2013;  Karapınar ve Akgül, 2015). 

Diğer çalışmalardan farklı olarak  hizmet kalitesi alt boyutlarının araştırmanın uygulandığı alan ve bölgenin 

sosyal, kültürel özelliklerinden dolayı düşük çıktığı düşünülmektedir. Bu çerçevede elde edilen sonuçlar 

alanyazında yer alan önceki çalışmaları desteklemektedir. Fakat hizmet kalitesinin boyutları itibariyle farklı 

sonuçlar elde edilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre hastanenin kurumsal imajını yenilemeye ve hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik 

uygulamalara önem vermesi gerekmektedir. Bu çerçevede hastane yöneticilerine şu önerilerde bulunulabilir: 

➢ Hastanenin günümüz standartlarına uygun, modern fiziksel unsurlara ve ekipmanlara sahip olması 

hastaların kuruma yönelik değerlendirmelerini olumlu yönde etkilemektedir. 

➢ Hastane yöneticilerinin  fiziksel unsurların yanısıra fiziksel olmayan unsurlara da (güven, empati vd.) 

önem vermesi, sağlık kurumlarının öncelikli tercih edilmesinde önem arz etmektedir.  
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➢ İnsan kaynaklarının hastalara güven vermesi, kişisel olarak ilgi göstermesi ve hastaların 

problemlerinin çözümüne yönelik çaba harcaması kurumun imajına olumlu yönde katkı 

sağlayacaktır.  

➢ Hastalar hastane çalışanları tarafından önemsenmek istemektedir. Hastane yöneticilerinin her bir 

hastaya değer atfedecek uygulamalara yer vermesi gerekmektedir. 

Alan araştırması bir kamu hastanesinde yatarak tedavi hizmeti alan hastalar üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Alan araştırmasının bir kamu hastanesinde ve yatarak tedavi hizmeti alan hastalar üzerinde gerçekleştirilmesi 

araştırmanın kısıtları içerisinde yer almaktadır. Bundan sonra yapılacak olan araştırmalar kamu 

hastanelerinin yanısıra özel hastanelerde de uygulanabilir. Aynı zamanda hastanelerde hizmet kalitesinin 

ölçülmesinde farklı bölge, kültür, yaşam tarzları dikkate alınarak farklı ölçekler geliştirilebilir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Günümüzde tüketiciyi hızlı anlamanın yollarından biri, onların ürün ya da hizmetler ile ilgili geri 

bildirimlerini hızlı ve doğru biçimde analiz etmektir. Bu anlamda geribildirimlerin içindeki duygunun 

bilgisayar temelli tekniklerle anlaşılması izlenecek yollardan biridir. Bu çalışmada, otel müşterilerinin geri 

bildirimlerinde gizli olan duyguların otelden aldıkları hizmete dair derecelemeleriyle örtüşme düzeyi 

araştırılmıştır. 

Yöntem – Araştırmada kullanılan yöntem makine öğrenmesi temelli duygu analizidir. Kullanılan veri 

seti, çevrimiçi bir rezervasyon sitesinden web kazıma yöntemiyle çekilen ve Antalya’da yer alan 164 otele 

ilişkin müşteri yorumlarından oluşmaktadır. Veri setindeki yorumların müşteriler tarafından yorumlara 

eklenilen beğeni dereceleri ile uyumluluğu; Lojistik Regresyon, Rastgele Orman (RF), Karar Ağacı 

(CART), K-En Yakın Komşu (KNN), Destek Vektör Makinaları (SVM), Doğrusal Diskriminant Analizi 

(LDA) ve Naïve Bayes (NB) olmak üzere yedi farklı makine öğrenme algoritmasının kullanıldığı ikili 

duygu sınıflandırma yöntemi ile test edilmiştir. Test sonucunda elde edilen karmaşıklık matrislerinin 

oluşturulmasıyla model başarım ölçütleri hesaplanmıştır. Duygu sınıflandırmasının başarıyla 

yapılmasının yanı sıra elde edilen modellerin performansları karşılaştırılarak görselleştirilmiştir.  

Bulgular – Denetimli duygu sınıflandırmada kullanılan algoritmaların ortalama sınıflandırma başarısı 

%81,30 olarak hesaplanırken, bunların içerisinde en başarılı sonuç üreten algoritmanın Lojistik Regresyon 

(%87,99) olduğu anlaşılmıştır. Kullanılan yöntemler başarı sırası ile Lojistik Regresyon (%87,99), Destek 

Vektör Makinaları (%86,84), Doğrusal Diskriminant Analizi (%86,24), Naïve Bayes (%82,66), Rastgele 

Orman (%82,00), Karar Ağaçları (%76,92) ve K-En Yakın Komşu (%63,91) şeklinde sıralanmıştır.   

Tartışma – Çalışmada uygulanan modelin, literatürle paralel olarak, otel işletmelerinin yöneticilerinin 

hızlı, tutarlı ve maliyet etkin pazarlama kararları almalarında bir araç olarak kullanılabileceği ve otel 

işletmeleri adına katma değer üretilebileceği öne sürülmüştür. Çalışmanın gerek konaklama 

işletmelerinin paydaşlarına gerekse bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara destek sağlayacağı 

düşünülmektedir. Dahası, bu çalışmada Türkiye’nin ya da daha küresel turizm memnuniyeti yerine 

Antalya ilindeki otel hizmetlerinden duyulan memnuniyet incelenmiştir. Bu çalışma, Türkiye’deki gerek 

farklı minimal lokasyonlar gerekse daha büyük bölgesel incelemeler için benzer çalışmalar ile 

genişletilebilecektir. Daha ileride yapılacak çalışmalarda farklı dil kütüphaneleri kullanarak da çok dilli 

uygulamaların gerçekleştirilebilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca metinsel ifadelerin konaklama işletmeleri 

açısından başarılı ve hızlı bir şekilde çözümlenebileceğinin kanıtlanmasının yanı sıra maliyet, zaman ve 

işgücü kazancının oluşacağı ön görülmüştür. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  
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Purpose – Today, one of the ways to quickly understand the consumer is to analyse their feedbacks about 

the products or services of the business quickly and accurately. In this sense, understanding the sentiment 

in the feedback with computer-based techniques is one of the ways to be followed. Overlapping level 

between the sentiments hidden in the feedbacks of hotel customers and their ratings regarding the service 

they received from the hotel have been examined in this study. 

Design/methodology/approach – The method used in the research is machine learning-based sentiment 

analysis. The data set used consists of customer comments on 164 hotels in Antalya, extracted from an 

about:blank
about:blank
about:blank
https://orcid.org/0000-0002-8634-8643
https://orcid.org/0000-0003-2387-4053
https://orcid.org/0000-0001-6811-706X


M. F. Tuna – O. Kaynar – M. Ş. Akdoğan 13/3 (2021) 2232-2241 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2233 

Received 22 April 2021 

Revised 8 July   2021 

Accepted 16 July 2021 

 

Article Classification:  

Research Article  

 

online booking site via web scraping method. Compatibility of the comments in the data set with the 

ratings added to the comments by the customers was tested with a binary sentiment classification via 

seven different machine learning algorithms including Logistic Regression (LR), Random Forest (RF), 

CART Decision Tree (CART), K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machines (SVM), Lineer 

Discriminant Analysis (LDA), Naïve Bayes (NB). 

Findings – While the average classification success of the algorithms used in supervised sentiment 

classification was calculated as 81.3%, it was understood that the algorithm produced the most successful 

results among them was Logistic Regression (87.9%). The methods used in this study were lined up as LR 

(%87,99), SVM (%86,84), LDA (%86,24), NB (%82,66), RF (%82,00), CART (%76,92) and KNN (%63,91).  

Discussion – It has been suggested that the model applied in the study, in parallel with the literature, can 

be used as a tool for hotel managers to make fast, consistent and cost-effective marketing decisions, and 

that added value can be produced for hotel businesses. It is thought that the study will provide support 

to both the stakeholders of the accommodation businesses and the researchers who will work on this 

subject. Moreover, satisfaction with hotel services located in Antalya province instead of international or 

global tourism satisfaction were investigated in the study. This study can be extended with similar studies 

for both different minimal locations and larger regions in Turkey. In future studies, it will be possible to 

realize multilingual applications by using different language libraries. In addition, it is foreseen that the 

textual expressions can be successfully and quickly resolved in terms of accommodation businesses, as 

well as cost, time and labour savings. 

1. Giriş 

Müşterilerle karşılıklı fayda temeline dayanan ilişkilerin kurulması ve sürdürülebilmesi adına, müşterilerden 

gelen geri bildirimlerin hızlı ve etkili biçimde değerlendirilerek müşteriye kısa bir süre içinde dönüş yapılması 

gerekmektedir. Müşteri sadakatini sağlayabilmenin ilk ve en önemli koşulu, müşterilerin anlaşılması ve 

onlardan gelen anlık geri bildirimlerin teknolojik imkânların el verdiği en hızlı biçimde yanıtlanmasıdır 

(Omisakin vd., 2020:3). Geri bildirim hızının artırılması, müşterilerden elde edilecek çeşitli verilerin doğru ve 

istikrarlı biçimde analiz edilmesi ve bu verilerden elde edilecek bilgilerin doğru biçimde kullanılmasını 

gerektirmektedir.  Bu süreçte verimliliğin sağlanması ise bilişim teknolojisinin etkin biçimde kullanılmasını 

ve standardının sürekli yükseltilmesini zorunlu hale getirecektir.  

Tüketicilerden geri bildirim almanın eskiye nazaran kolaylaştığı bir gerçektir. Nitekim tüketiciler günümüzde 

yaygın biçimde “dijital iletişim mecraları” olarak adlandırılabilecek çevrimiçi birçok platform vasıtasıyla 

herhangi bir konudaki fikrini özgürce paylaşabilmektedir. İnsanların satın aldıkları ürün ve hizmetler 

hakkındaki olumlu olumsuz kişisel düşünceleri artık sadece firma ile tüketici arasında kalmamakta, sosyal 

medya üzerinden de paylaşılmaktadır (Güran vd., 2014:87). Paylaşılan fikirler gündemdeki bir olay ya da 

siyasi bir gelişme ile alakalı olabileceği gibi bir markanın ürün ya da hizmeti ile ilgili de olabilmektedir. Bunun 

dışında tüketiciler, bahsedilen dijital mecraları (sosyal medya, blog, tartışma forumu) kullanan ve etkileşimde 

bulunabildikleri diğer bireylerle yoğun bir fikir paylaşımına girişmektedirler. İşletmeler bu etkileşimi ve hızını 

bildiklerinden ötürü, bahsedilen mecralarda yer alacak tek bir paylaşımın bile es geçilmeden önem taşıdığını 

algılamıştır. Buna bağlı olarak tüketicilerin onların görüşlerini değerlendirmek ve hatta görüşün de altında 

yatan gizli düşüncenin ne olduğunu bilmek zorunlu hâle gelmiştir. Zaltman ve Zaltman (2008:6) tarafından 

da ifade edildiği üzere artık “tüketiciden gelen yüzeysel düşüncelerin altını kurcalamak” gerekmektedir. 

Burada ortaya çıkan tek sorun, yığın veri kümeleri içinde tıpkı samanlıkta iğne arar gibi büyük etkilere 

varabilen küçük etkileşim kıvılcımları aramak değildir. Yorumların nicel olmayışları, klasik analitik 

yöntemlerin çaresiz kalmasına da sebep olmaktadır.  Çeşitli sektörden birçok işletme, tüketicilerinin 

düşüncelerini derinlemesine araştırmak için bilişimin sunduğu avantajlardan ve fırsatlardan yararlanmaya 

odaklanmıştır. Dahası bu çerçevede teknolojinin, özellikle de bilişimin sunduğu imkânlardan faydalanma 

eğilimi, birçok işletme için kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çalışmanın ikinci bölümünde çevrimiçi rezervasyon 

siteleri ve duygu analizi kavramları anlatılırken, üçüncü bölümde duygu analizinde gerekli olan adımlar ve 

kullanılan yöntemlerden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise, analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Son bölüm 

olan sonuç ve tartışma bölümünde, elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalar ile kıyaslanmıştır. Aynı 

zamanda başka çalışmacılar için öneriler yer almaktadır. 

2. Teorik Çerçeve 

2.1. Çevrimiçi Rezervasyon Siteleri 

Rezervasyon kolaylığı, tüm dünya çapında faaliyet gösteren rezervasyon sitelerinin faaliyete geçmesinden 

sonra otel işletmelerinin tercih edilmesinde daha da aranılır bir kriter hâline gelmiştir (Shuai vd., 2018:1171). 
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Nitekim rezervasyon siteleri, arama kriterlerinin daraltılabilmesine ve konaklama alternatiflerinin etkin 

biçimde karşılaştırılabilmesine olanak tanımıştır. Otel işletmeleri de bu sitelerin faaliyetlerinden iki yönde 

ciddi fayda sağlamışlardır. Bunlardan biri, otel işletmesi ile ilgili konaklama imkânlarını müşterilerin sorun 

yaşamadan öğrenebilmesidir. Bu aynı zamanda otel işletmesinin müşterilerle çevrimiçi iletişim kurması 

zorunlu bir birim oluşturma gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. İkincisi ise otel müşterilerinin konaklama 

deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerini doğrudan elde edilebilmesidir. Bu yönüyle rezervasyon siteleri, otel 

işletmeleri için bir müşteri geri bildirimi platformu olarak da işlev görmektedir.  

2.2. Duygu Analizi 

Dijital mecralarda yer alan yorumların sayı olarak çok fazla olması ve sürekli yenilerinin ekleniyor olması, 

aynı anda birden çok yorumu inceleyip özetleyebilecek metotlara yönelim sağlanmasına neden olmuştur. Bu 

metotlardan duygu analizi, metin madenciliğinin alt bileşenlerinden biri olup, bir metnin tamamı ya da bir 

kısmı içindeki duygunun bilgisayar temelli tekniklerle anlaşılması esasına dayanmaktadır (Han vd., 2011:512). 

Duygu analizinde izlenilen temel adımlar şu şekilde özetlenebilir: 

 

 

Şekil 1. Duygu Analizinde Kullanılan Adım ve Tekniklere Genel Bakış (Moraes vd., 2013: 623) 

 

Duygu analizleri metinsel veriler üzerinde aşağıdaki amaçları yerine getirmek üzere kullanılmaktadır (Kaynar 

vd., 2016:235):  

• Duygu ve görüşlerin sınıflandırılması 

• Öznelliğin sınıflandırılması 

• Alaycılık ve ironin tespit edilmesi 

• Metin türü ve yazarının tespiti 

• SPAM ve sahte yorumların tespiti 

• Görüş ve yorumların ortaya çıkarılması 

• Görüş ve yorumların özetlenmesi 

Duygu analizi ile yapılan çalışmalar incelendiğinde, çeşitli dillere özgü karakteristik dil kütüphaneleri 

(Türkçe, Arapça, Çince, vs.) geliştirilene kadar, duygu analizi ile ilgili yapılan çalışmaların bir süre 

İngilizcedeki yorumlardan elde edilen veri setleri üzerinde yapıldığı göze çarpmaktadır. Literatürde dikkat 

çeken başka bir nokta, duygu analizi çalışmalarında hem ikili (pozitif ve negatif), hem de üçlü (pozitif, negatif 

ve nötr) duygu sınıflandırmalarının bulunmasıdır.  

Çevrimiçi rezervasyon sitelerinden edinilen tüketici yorumlarının içerdiği duyguların, yorumlara eklenen 

derecelendirmelerle uyumluluğunun araştırıldığı çalışmalar bulunmaktadır . Bu çalışmalardan Wang vd. 

(2010) tarafından yapılan çalışmada, çevrimiçi rezervasyon sitesinde yer alan otellere ilişkin müşteri 

derecelemeleri, otel yorumlarına uygulanan duygu analizlerinin sonuçlarını doğrulamak için kullanmışlardır. 

Kullandıkları LRR (Gizli Derecelendirme Regresyonu) modelinin en iyi sonucu (%89,60) ürettiğini ifade 

etmişlerdir. Raut ve Londhe (2014) tarafından yapılan çalışmada da TripAdvisor.com sitesinden elde edilen 

1000 olumlu ve 1000 olumsuz otel yorum üzerinde duygu analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada eğitim ve test 

verileri yarı yarıya ayrılmış, analizlerde ön etiketlemesi yapılmış hazır bir veri seti kullanılmıştır. Çalışmada 
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NB (Naïve Bayes), SVM (Destek Vektör Makineleri), CART (Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı) algoritmaları 

ile SentiWordNet yönteminin performansları karşılaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen doğruluk değerleri 

sırasıyla %88,00; %83,50; %78,40 ve %87,60 şeklinde olmuştur. 

2015-2020 yıllarında yapılan çalışmalarda, bu çalışmada yer alan yöntemlerin kullanıldığı örnekler görmek 

mümkündür. Oğul ve Ercan (2016), Booking.com ve TripAdvisor.com çevrimiçi rezervasyon sitelerinden 

toplamış oldukları 331 adet veri üzerinde makine öğrenmesi yöntemiyle duygu analizi gerçekleştirmişlerdir. 

RF (Rastgele Orman), NB ve SVM (Destek Vektör Makinaları) algoritmalarının sonuçlarının karşılaştırıldığı 

çalışmada en yüksek performansı veren algoritmanın RF olduğu (%89,00) tespit edilmiştir. Perikos ve 

Hatzilygeroudis (2017), otel hizmeti alan ve çevrimiçi bir rezervasyon sitesinden elde ettikleri oluşan veri 

setine makine öğrenmesi yöntemiyle duygu analizi uygulamışlardır. NB, ME (maksimum entropi), SVM ve 

Ensemble (Topluluk) algoritmalarının kullanıldığı ve ortalama başarının %82,25 olduğu ifade edilen 

çalışmada, en iyi sonucu %86,00 başarı performansına sahip olan Ensemble algoritması yardımıyla elde 

ettiklerini duyurmuşlardır. Yin vd. (2017) Hiyerarşik Mimari (HM) ve SVM algoritmalarını kullanarak 

TripAdvisor.com ve BeerAdvocate.com sitelerinden elde ettikleri verilere makine öğrenmesi yöntemiyle 

duygu analizi uygulamışlardır. Sınıflandırmaların ortalama model başarı değerlerini HM ve SVM 

algoritmaları için sırasıyla %61,05 ve %84,59 şeklinde olmuştur. Al-Smadi vd., (2018), otel müşterilerine ilişkin 

çevrimiçi Arapça yorumları içeren hazır veri setine makine öğrenmesi yöntemiyle duygu analizi 

uygulamışlardır. SVM, KNN (K-En Yakın Komşuluk), Karar Ağacı, Bayes ağları ve NB algoritmalarıyla 

yapılan denetimli sınıflandırma testleri sonucunda %93,40 tahmin performansı ile SVM en başarılı sonuçları 

üreten sınıflandırıcı olarak seçilmiştir. Shuai vd. (2018) çalışmalarında Doc2Vec adı verilen yöntem yardımıyla 

web ortamından çektikleri 11.600 adet yorum içinden seçilen 6000 Çince otel yorumuna makine öğrenmesi 

temelli duygu analizi uygulamışlardır. SVM, LR (Lojistik Regresyon) ve NB algoritmalarının kullanıldığı 

çalışmada elde edilen doğruluk değerleri sırasıyla %84,30; %81,00 ve %74,40 şeklinde hesaplanmıştır. 

2019-2020 yıllarında yapılan çalışmalar incelendiğinde; Guerreiro ve Rita (2020) çalışmalarında 661 farklı 

şehirdeki 47263 farklı lokantaya yapılmış olan 1.112.708 adet yorum üzerine duygu analizi uygulamışlardır. 

LR, CART ve RF algoritmalarının kullanıldığı çalışmada elde edilen doğruluk değerleri sırasıyla %66,86; 

%66,05 ve %66,83 şeklinde hesaplanmıştır. Sridharan vd. (2020) çalışmalarında duygu analizinin çözümlemesi 

için kullanılan RF algoritmasının performansındaki gelişmeyi incelemişlerdir. Buldukları sonuç, veri setindeki 

eleman sayısının artması sonucunda RF performansının artacağı şeklindedir. Analizde kullanılan ağaç 

sayısının artması ile temel olarak aldıkları %85,60’lık başarı oranı %90,69’a çıkmıştır. 

2021 yılında yayınlanan ve özellikle bu çalışma ile alakalı olan benzer çalışmalarda da hem kullanılan 

yöntemler hem de sonuçlar açısından benzerlikler gözlenmektedir. Allam vd. (2021), atılan 12548 Twitter 

gönderisi içinden rasgele seçilen 3000 yorum üzerine makine öğrenmesi temelli duygu analizi uygulanmıştır. 

Çalışmada kullanılan dil Arapça olarak seçilmiştir. SVM, LR, NB ve CNB (Complementary Naive Bayes) 

algoritmalarıyla yapılan analiz sonucunda ulaşılan sonuçlar sırasıyla %85,55, %65,89, %78,92 ve %83,47 olarak 

hesaplanmıştır. Budhi vd. (2021), duygu analizi ile berber, kafe, bar restoran vb. yerel işletmeler için yapılan 

Yelp yorumlarını incelemişlerdir. Çalışmalarında kullandıkları metin ifadeleri sonradan aynı kişilerce verilen 

5’li likert tipi ifadeler ile doğrulayan yazarlar tarafından, bu şekilde 4,1 milyon yorum analiz edilmiştir. Birçok 

farklı sınıflandırma algoritması kullanılan çalışmada, bu çalışma ile alakalı olarak RF, SVM ve LR algoritmaları 

ortak noktadır. Elde edilen sonuçlar sırasıyla %87,95, %90,57 ve %91,16 olarak hesaplanmıştır. Kinyua vd. 

(2021), çalışmalarında dönemin ABD başkanı Trump’ın Twitter sayfasında paylaştığı gönderileri Dow Jones 

(INDU) ve S&P 500 (SPX) borsalarındaki dalgalanmalar ile kıyaslamışlardır. Çalışmada RF, CART ve LR 

algoritmaları toplam 11343 yorumu analiz etmek için kullanılmıştır. Twitter gönderilerinin INDU 

borsasındaki dalgalanma ile uygunluğu sırasıyla %98,00; %94,00 ve %99,00 ve SPX borsasındaki dalgalanma 

ile uygunluğu sırasıyla %92,00; %90,00 ve %91,00 olarak hesaplanmıştır. Luo (2021), farklı boyutları olan üç 

farklı veri seti duygu analizi çalışması yapmıştır. Analiz aşamasında SVM, NB ve LR algoritmalarının 

kullanıldığı çalışmada, veri setlerindeki başarı ortalaması sırasıyla %76,00; %26,00 ve %71,00 hesaplanmıştır. 

Bu çalışmada, otel müşterilerinin geri bildirimlerinde gizli olan duyguların, otelden aldıkları hizmete dair 

derecelemeleriyle örtüşme düzeyi araştırılmıştır. Bu amaçla, TripAdvisor.com sitesindeki Antalya ilinde yer 

alan otel işletmelerine yönelik çekilen yorumların içerdiği duyguların, müşteriler tarafından yorumlara 

eklenilen beğeni dereceleri ile uyumluluğu test edilmiştir. Çalışmada yedi farklı makine öğrenme 

algoritmasının kullanıldığı ikili duygu sınıflandırma yöntemi uygulanmış ve elde sonuçların başarı 

performansları karşılaştırılmıştır.  
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3. Yöntem 

3.1. Verilerin Hazırlanması 

Çalışmanın verileri, 1 Kasım 2017 ve 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında TripAdvisor.com çevrimiçi rezervasyon 

sitesinden çekilen ve Antalya ili sınırları içinde yer alan toplam 164 adet otelin müşterilerine ait yorumlardan 

oluşmaktadır. 21.190 yorum arasından seçilen 3570 pozitif ve 3547 negatif olmak üzere toplam 7117 müşteri 

yorumu veri setine dahil edilmiştir. Verilerin çevrimiçi rezervasyon sitesinden çekilmesinde açık kaynak 

kodlu Python yazılımı ile yazılıma ait Spyder kütüphanesi ve Anaconda platformlarından faydalanılmıştır. 

3.2. Verilerin Ön İşlenmesi  

Araştırmadaki ham veriler analiz öncesinde ilk olarak etkisiz kelimelerden (bağlaç, vb.) ve noktalama 

işaretlerinden ayrıştırılarak yalın metin derlemi elde edilmiştir. Ardından kelimeler morfolojik köklerine 

ayrılmış yani ‘stem’ edilmiştir. NZemberek adı verilen Türkçe açık kaynak kodlu doğal dil işleme 

kütüphanesinden yararlanarak tamamlanan morfolojik kök çıkarımı sürecinin ardından n-gram yöntemi 

uygulanarak kelime çantası (bag-of-words) yapısı elde edilmiştir. 

3.3. Metin İfadelerinin Sayısallaştırılması 

Ön etiketleme işlemi gerçekleştirilen yorumlardan 3 puan ve altındakiler negatif ve 4 puan ve üzerinde olanlar 

pozitif olarak etiketlenmiştir. Ardından verilerin vektör uzay modellemesine geçilmiştir. Metin temelli verinin 

sayısal veriye dönüştürülmesini sağlayan bu aşamada, yaygın bilinen Terim Frekansı-Ters Doküman Frekansı 

(TF-IDF) yöntemi kullanılmıştır. TF-IDF, bir kelimenin bir metindeki geçme sıklığını ve dolayısıyla metindeki 

göreceli önemini sayısal olarak ifade etmeyi sağlayan frekans değerine karşılık gelmektedir (Leskovec vd., 

2014:14). Metin verilerinin sayısallaştırılması ile nicel hâle getirilen verilerin makine öğrenmesi ile analizine 

geçilmiştir.  

3.4. Deneylerde Kullanılan Duygu Sınıflandırma Yöntemi 

Araştırmadaki tüm deneyler Python yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneylerde duygu analizi 

yaklaşımlarından makine öğrenmesi yaklaşımı tercih edilmiştir.  Duygu analizinde kullanılan diğer 

yaklaşımlar ve bu araştırmada kullanılan makine öğrenmesi yaklaşımının detayları Şekil 2’de görülmektedir.  

 

Şekil 2. Araştırmada Kullanılan Duygu Analizi Yaklaşımı ve Algoritmalar 

Şekil 2’de görüldüğü üzere, araştırmada denetimli bir makine öğrenme yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın 

denetimli olmasının sebebi, yorumlardan elde edilen duyguların doğrulanması için müşteriler tarafından 

yorumlara eklenen ön etiketlenmiş derecelemelerin kullanılmasıdır. Denetimli makine öğrenmesinde, Wainer 

(2016:8) tarafından ikili sınıflandırmalar için önerilen 14 makine öğrenme algoritması arasından seçilen yedi 

sınıflandırma algoritması (Lojistik Regresyon, Random Forest, CART Sınıflandırıcı, K-En Yakın Komşu, 

Destek Vektör Makineleri, Doğrusal Diskriminant Analiz Sınıflandırıcısı ve Naïve Bayes) kullanılmıştır  
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4. Bulgular  

Sınıflama performansını karşılaştırmak için kullanılan metrikler; doğruluk (Accuracy), kesinlik (Precision), 

duyarlılık (Recall) ve F ölçümü değerleridir. Bu metrikler ve matematiksel formülleri aşağıda verilmiştir:  

→Doğruluk (Accuracy): Sınıflandırma işleminde en çok kullanılan ölçümdür. Doğru olarak sınıflandırılmış 

örneklerin toplam örnek sayısına oranıdır ve aşağıdaki formülle ifade edilmektedir: 

��ğ�����= ��+��
��+��+��+��

         (1) 

→Kesinlik (Precision): Sınıflandırıcı sonucunun kesinlik derecesini verir. Pozitif olarak etiketlenen örneklerin 

sayısının pozitif olarak sınıflandırılmış toplam örneklere oranıdır ve aşağıdaki gibi formüle edilmektedir:  

��������= ��
��+��

         (2) 

→Duyarlılık (Recall): Gözlem ve tahmin ölçümlerinin her ikisinde de pozitif olarak etiketlenmiş örneklerin, 

gerçekten pozitif olan örneklerin toplam sayısına oranıdır ve aşağıdaki gibi formüle edilmektedir: 

����������= ��
��+��

         (3) 

→F-Ölçümü: F Ölçümü, kesinlik ve duyarlılık metrikleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Sistemin, kesinlik 

veya duyarlılık yönüne doğru optimize edilmesinde kullanılmaktadır ve aşağıdaki gibi formüle edilmektedir: 

�= 2∗����������∗��������
��������+����������

        (4) 

Bu çalışmada gerçekleştirilen makine öğrenmesinin sonucunda elde edilen her bir yönteme ait karmaşıklık 

matrisleri Tablo 1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1.  Her Bir Yöntem İçin Elde Edilen Karmaşıklık Matrisleri 

  

Eğitim (%90) Test (%10) Tümü 

Gözlenen Gözlenen Gözlenen 

Poz. Neg. Poz. Neg. Poz. Neg. 

L
R

 

T
ah

m
in

 

Poz. 2850 362 317 40 3167 402 

Neg. 416 2777 46 309 462 3085 

R
F

 

T
ah

m
in

 

Poz. 2489 723 277 80 2766 803 

Neg. 370 2822 41 314 411 3136 

C
A

R
T

 

T
ah

m
in

 

Poz. 2495 717 277 80 2772 797 

Neg. 780 2412 87 268 867 2680 

K
N

N
 

T
ah

m
in

 

Poz. 1838 1374 204 153 2042 1527 

Neg. 701 2491 78 277 779 2768 

S
V

M
 

T
ah

m
in

 

Poz. 2813 400 313 44 3125 444 

Neg. 453 2740 50 304 503 3044 

L
D

A
 

T
ah

m
in

 

Poz. 2812 401 312 45 3124 445 

Neg. 497 2696 55 300 552 2995 

N
B

 

T
ah

m
in

 

Poz. 2894 318 322 35 3216 353 

Neg. 896 2296 100 255 996 2551 

TP ve TN değerlerinin sırasıyla veri setine dâhil edilen pozitif ve negatif olan yorum sayılarına yakınlaşırken, 

FN ve FP değerlerinin gözlem sayısına göre daha az olduğu tablodan anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 

sınıflandırıcının tahmin yeteneğinin gerçek değerler ile uyumunun arttığı gözlemlenmektedir. Yukarıdaki 
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açıklanan sonuç değerleri ve bu sonuç değerlerinin değerlendirme kriterleri olduğu yöntemler aşağıda Tablo 

2’de verilmektedir:  

Tablo 2.  Duygu Analizi Sonucunda Elde Edilen Performans Değerleri 

  

YÖNTEM Doğruluk  Kesinlik Duyarlılık F-Ölçümü 

E
Ğ

İT
İM

 

LR 0,87853 0,87263 0,88730 0,87990 

RF 0,82933 0,87058 0,77491 0,81996 

CART 0,76624 0,76183 0,77677 0,76923 

KNN 0,67598 0,72391 0,57223 0,63919 

SVM 0,86684 0,86130 0,87551 0,86834 

LDA 0,85982 0,84980 0,87519 0,86231 

NB 0,81043 0,76359 0,90100 0,82662 

T
E

S
T

 

LR 0,87921 0,87328 0,88796 0,88056 

RF 0,83006 0,87107 0,77591 0,82074 

CART 0,76545 0,76099 0,77591 0,76838 

KNN 0,67556 0,72340 0,57143 0,63850 

SVM 0,86779 0,86226 0,87675 0,86944 

LDA 0,85955 0,85014 0,87395 0,86188 

NB 0,81039 0,76303 0,90196 0,82670 

T
Ü

M
Ü

 

LR 0,87858 0,87269 0,88736 0,87997 

RF 0,82940 0,87063 0,77501 0,82004 

CART 0,76616 0,76175 0,77669 0,76915 

KNN 0,67594 0,72386 0,57215 0,63912 

SVM 0,86692 0,86136 0,87560 0,86842 

LDA 0,85989 0,84984 0,87532 0,86239 

NB 0,81043 0,76353 0,90109 0,82663 

Belirtilen dört kritere göre (doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F Ölçümü) hesaplanan başarı oranları, tüm 

yöntemlerde görüldüğü üzere genel olarak %80’in üzerindedir. Dolayısıyla seçilen yöntemlerin duygu 

analizini hesaplamada başarılı olduğu ortaya konulmuştur. Kullanılan yöntemlerin başarı ölçümlerinin 

grafiği Şekil 3’te gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 3. Yöntemlere Göre Model Başarım Ölçümleri 
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Bu değişkenlere bakıldığında, her ölçüt için LR yönteminin daha yüksek performanslı sonuçlar ürettiği 

görülmektedir. Gerek sonuçların kesinliği gerek duyarlılığı gerekse bu ölçütler arasındaki optimizasyonun (F 

ölçümü) yüksekliği açısından LR yönteminin, SVM ve LDA yöntemlerine göre nispeten üstün olduğu 

görülmektedir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada TripAdvisor.com sitesinden elde edilen otel müşteri yorumlarını içeren bir veri setine yedi 

makine öğrenme algoritmalarından (Lojistik Regresyon, Random Forest, CART Sınıflandırıcı, K-En Yakın 

Komşu, Destek Vektör Makineleri, Doğrusal Diskriminant Analiz Sınıflandırıcısı ve Naïve Bayes) 

yararlanılarak duygu analizi uygulanmıştır.  

Çalışmada kullanılan bu sınıflandırıcıların performans karşılaştırması model başarım ölçütlerine göre 

kıyaslanmıştır. Literatür incelemesinde sunulan tüm çalışmalarda NB analizi uygulanmıştır. Bu analiz 

sonucunda Raut ve Londhe (2014) %88,00; Oğul ve Ercan (2016) %84,00; Perikos ve Hatzilygeroudis (2017) 

%85,00; Al-Smadi vd. (2018) %94,10; Shuai vd. (2018) %73,42; Allam vd. (2021) %78,10 ve Luo (2021) %26,00 

başarıya ulaşmışken; bu çalışmada %81 başarıya ulaşılmıştır. Diğerlerine göre daha üstün başarı gösteren Al-

Smadi vd. (2018) çalışmalarında kendi ülkelerindeki alfabeler üzerine görüntü işleme uygularken, diğer 

çalışmalarda ise engram kullanılması aradaki farkı ortaya çıkarmıştır. Buradan yola çıkarak NB yönteminin 

görüntü işleme uygulamasında daha başarılı sonuçlar elde edebileceği sonucuna varılabilmektedir. Görüntü 

işleme ile birleştirilen bir diğer yöntem Al-Smadi vd. (2018) tarafından SVM yöntemi olduğu görülmüştür. 

SVM ile sonuç elde edilen Al-Smadi vd. (2018) çalışmasında başarı oranı %95,40 olarak hesaplanmış iken, 

engramın kullanıldığı bu çalışmada %86,84; Raut ve Londhe (2014) %83,50; Oğul ve Ercan (2016) %70,00; 

Perikos ve Hatzilygeroudis (2017) %85,00; Shuai vd. (2018) %79,50; Allam vd. (2021) %85,55; Budhi vd. (2021) 

%90,57 ve Luo (2021) %76,00 başarıya ulaşmıştır. Bu analiz sonucunda da görüntü işlemenin engram 

kullanmaya göre daha başarılı sonuç elde ettiği görülmektedir. Ancak “SVM analizi görüntü işlemede daha 

başarılıdır” yargısına tek bir çalışma ile ulaşılamayacağı belirtilmelidir. 

Yöntem karşılaştırmasında kullanılan bir diğer yöntem olan LR analizini kullanan Shuai vd. (2018) %79,60; 

Guerreiro ve Rita (2020) %66,86; Budhi vd. (2021) %90,90; Kinyua vd. (2021) %95,00 ve Luo (2021) %71,00 

başarı elde etmişken; bu çalışmada ise %87,99 başarıya ulaşılmıştır. Her ne kadar birebir aynı yöntem olmasa 

da, temel aldığı istatistiksel yapı gereği Wang vd. (2010) kullandığı LRR analizi bu çalışmada belirtilmiştir ve 

regresyon temelli olan bu analiz sonucunda başarı oranı %86 olarak gözlenmiştir. CART algoritmasının 

kullanıldığı Raut ve Londhe (2014) %78,40; Guerreiro ve Rita (2020) %66,05; Allam vd. (2021) %65,89; Kinyua 

(2021) %92,00 başarı elde etmişken; bu çalışmada ise aynı teknik ile %76,92 başarı elde edilmiştir. Bir diğer 

sınıflandırma algortiması olan RF analizi ile yapılan çalışmalarda Oğul ve Ercan (2016) %89,00; Guerreiro ve 

Rita (2020) %66,83; Sridharan vd. (2020) %90,69; Budhi vd. (2021) %87,54 ve Kinyua (2021) %95,00 başarıya 

ulaşmışken ve bu çalışmada %82,00 başarı elde edilmiştir.  

Latin alfabesi üzerine çözümlemelerin, bu diller dışındaki alfabelerin kullanıldığı araştırmalara göre daha 

fazla olması yöntem açısından görüntü ve n-gram ayrımını doğurmuştur. Bu çalışmada da tercih edilen n-

gram kullanımıyla kelime işleme sonuçlarının, konaklama işletmeleri açısından başarılı bir şekilde 

çözümlenebileceği hem literatürde incelenen araştırmacılar tarafından hem de bu çalışmada kanıtlanmıştır.  

İşletmelerin gerek müşteri memnuniyet düzeyleri gerekse işletme içi süreç iyileştirmeleri hakkında daha 

istikrarlı kararlar alabilmeleri ve değişen piyasa koşullarına göre daha çevik hareket edebilmeleri 

mümkündür. Duygu analizi yardımıyla; okuma, anlama ve yorumlama adımları son derece hızlı bir şekilde 

aşılabilmektedir. Bahsi geçen bu üç adımın gerçekleştirilebilmesi için tahsis edilen zaman ve personel, duygu 

analizinin kullanılmadığı durumlarda işletme için yüksek bir maliyettir. Dolayısıyla yığın müşteri 

yorumlarındaki karmaşanın kişilerin öznel algılarına dayandırılarak yorumlanmasındansa makine öğrenimi 

yöntemiyle duygu analizinin gerçekleştirilmesi, daha doğru ve daha yansız sonuçlar elde edilmesine imkân 

tanımaktadır. Aynı zamanda analiz süreçlerinin kısalığı ile maliyet, zaman ve işgücü kazancının elde edildiği 

ortadadır.  

Bu çalışma sadece Türkçe dilinde yazılmış olan yorumları ele almaktadır. Bu çalışmayı farklı dillerde, farklı 

kütüphaneler eklenerek yapmak da ilerleyen çalışmalarda mümkün olabilecektir. Böylelikle yapılan 

yorumların hem farklı kültürlerdeki algılanışını hem de konaklama tesislerinin uluslararası memnuniyet 
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düzeylerini ortaya çıkarmak mümkün olacaktır. Her ne kadar konaklama sektöründe kullanılmış olsa da farklı 

niteliklerdeki birçok sektörde de müşteri geri dönüşleri ile ortaya çıkan metinsel veri yığınlarının, etkili ve 

köklü pazarlama kararlarının alınabilmesi adına analizinin yapılabilmesi mümkündür. Gerek müşteriler 

gerekse işletme sahipleri açısından tespit edilen eksik noktaların iyileştirme çalışmaları ile sürece yansıtılması 

duygu analizinin bir getirisi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu çalışma metin madenciliğinin pazarlama 

kapsamında kullanılması yönünde ileride yapılacak çalışmalara rehberlik edeceği düşünülmektedir. 
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Amaç –  Bu çalışmanın amacı, Avrupa’da lider konumda olan havayolu işletmelerinin Covid-19 öncesi ve 

Covid-19 sürecindeki finansal performanslarının kıyaslanarak değerlendirilmesidir.  

Yöntem –  Çalışmada, 2019 yılında yolcu sayısı açısından Avrupa’da ilk 10’da yer alan 7 havayolu 

işletmesinin 2019 yılının ikinci çeyreği, 2019 yılının dördüncü çeyreği ve 2020 yılının ikinci çeyreğindeki 

finansal performansları dikkate alınmıştır. Performans değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, 

havayolu işletmelerinin yayınladığı finansal raporlardan elde edilen veriler aracılığıyla hesaplanan, 

literatürde sıklıkla kullanılan finansal oranlar, her bir dönem ve her bir işletme için hesaplanmıştır.  Daha 

sonra, elde edilen finansal oranlar yardımıyla TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution) yöntemi kullanılarak havayolu işletmelerinin her bir dönem için finansal performansları 

analiz edilmiştir. 

Bulgular –  TOPSIS analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, havayolu işletmelerinin 2019 yılının 

ikinci çeyreğindeki finansal performansları sırasıyla; Pegasus Havayolları (PGS), International Airlines 

Group (IAG), Aeroflot Havayolları (AFL), Norwegian Havayolları (NAX), Air France-KLM Grup (AFR-

KLM), Türk Havayolları (THY) ve Lufthansa Havayolları (DLH) olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının 

dördüncü çeyreğinde havayolu işletmelerinin finansal performansları sırasıyla; AFR-KLM, DLH, AFL, 

THY, IAG, PGS ve NAX olarak tespit edilmiştir. 2020'nin ikinci çeyreğine bakıldığında ise finansal 

performans sıralaması; NAX, PGS, THY, AFL, AFR-KLM, IAG ve DLH olarak tespit edilmiştir. 

Tartışma – Çalışma sonucunda havayolu işletmelerinin finansal performanslarının değerlendirilen üç 

dönem için farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  
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Purpose – The purpose of this study is to compare and evaluate the financial performances of the leading 

airline companies in Europe before and during the Covid-19 process. 

Design/methodology/approach –  In the study, the financial performances of 7 airline companies in the 

top 10 in Europe in terms of number of passengers in 2019, the second quarter of 2019, the fourth quarter 

of 2019 and the second quarter of 2020 were taken into consideration. Financial ratios, which are 

frequently used in the literature, calculated through the data obtained from the financial reports published 

by airline companies to be used in performance evaluation, are calculated for each period and each airline. 

Then, with the help of the obtained financial ratios, the financial performances of airline companies for 

each period were analyzed using the TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution) method. 

Findings –  According to the findings obtained as a result of the TOPSIS analysis, the financial 

performances of airline companies in the second quarter of 2019, respectively; Pegasus Airlines (PGS), 

International Airlines Group (IAG), Aeroflot Airlines (AFL), Norwegian Airlines (NAX), Air France-KLM 

Group (AFR-KLM), Turkish Airlines (THY) and Lufthansa Airlines (DLH). In the fourth quarter of 2019, 

the financial performances of airline companies, respectively; AFR-KLM, DLH, AFL, THY, IAG, PGS and 

NAX. In the second quarter of 2020, the financial performance ranking;  NAX, PGS, THY, AFL, AFR-KLM, 

IAG and DLH. 

Discussion –  As a result of the study, it was seen that the financial performances of airline companies 

differed for the three periods evaluated. 
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1. Giriş 

Havacılık endüstrisi, küresel ekonomik büyümeye katkı sağlayan önemli sektörlerden biri haline gelmiş ve 

havacılık endüstrisinin ekonomik ve operasyonel döngüleri, dünya ekonomik iklimiyle yakından bağlantılı 

olarak görülmektedir. Dünya ekonomisindeki büyüme yavaşladığında, hava trafiğine ve hava taşımacılığına 

olan talebin artışı da yavaşlamaktadır. Bu nedenle, hava taşımacılığı talebinde beklenenden daha düşük bir 

büyüme; atıl kapasite ve daha düşük verim anlamına gelecektir. Ekonomik gerilemeye, havayolu sektörünü 

olumsuz yönde etkileyebilecek dış faktörler de eşlik ederse hava taşımacılığı talebine olan olumsuz etki daha 

derin ve daha uzun süre hissedilecektir (Serrano ve Kazda, 2020: 1; Doganis, 2006: 5). 

2019 yılının Aralık ayında, Covid-19 salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış, ardından hızla 

dünyanın her yerine yayılmış, uluslararası düzeyde can kaybına ve birçok sektörde durgunluğa neden 

olmuştur (Dondurucu ve Çetinkaya, 2020: 328). Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, hastalığın daha hızlı 

yayılmasını önlemek için seyahat yasakları, kısıtlamalar ve karantina önlemleri uygulamış ve ulusal sağlık 

sisteminin etkinliğini korumak için sosyal mesafe önlemleri benimsemiştir. Söz konusu tedbirlerin etkisiyle, 

Covid-19 salgını dünya çapındaki havayolları için eşi görülmemiş bir krize sebep olmuştur (Albers ve 

Rundshagen, 2020: 1). 

Genel olarak, küresel piyasalardaki değişiklikler ve finansal krizler, beraberinde getirdikleri belirsizlik ve 

istikrarsızlık problemlerinin etkisiyle, karmaşık finansal karar alma süreçlerinde etkinliğin önemini 

arttırmaktadır (Avcı ve Çınaroğlu, 2018: 317). Bununla birlikte, iş başarısı için performans ölçümü, iş 

ortamında küreselleşmenin ve artan rekabetin bir sonucudur. Performans ölçümü stratejik karar vericiler için 

geleneksel olarak önemlidir (Tunay ve Akhisar, 2015: 251). Günümüzün rekabetçi ortamında birçok kuruluş 

kıyaslamanın daha iyi performans ve rekabet avantajı elde etme kararlılığı için stratejik önem taşıdığını kabul 

etmiştir (Sun, 2010: 7745). 

Günümüzün rekabetçi dünya ekonomisinde, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek, sadece 

yöneticiler, alacaklılar ve mevcut / potansiyel yatırımcılar için değil, aynı sektörde yer alan şirketler için de 

büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin performans değerlendirmesi genellikle finansal analizler kapsamında 

yapılmaktadır. Finansal performans kavramı, getiri, verimlilik, çıktı ve ekonomik büyüme gibi farklı anlamlar 

altında ele alındığından, performans değerlendirme sürecinde finansal oranların kullanılması hem şirketler 

hem de ilgili sektörler için uygun olabilir. Gelir tablosu ve bilançolarda yer alan verilerden elde edilen finansal 

oranlar, şirketlerin performans ve finansal varlıklarının belirlenmesinde önemli ölçüm araçları olarak kabul 

edilmektedir (Yalçın vd., 2012: 350). 

Genel olarak, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) metodolojileri, ekonomik karar problemlerinin 

karmaşıklığına ve iş kararları için finansal analizin sağlamlığına çok uygundur (Tunay ve Akhisar, 2015: 251). 

Çok kriterli karar verme uygulamalarının temel amacı; birbiriyle çelişen alternatifler, faaliyetler, seçenekler ya 

da adaylar arasından birçok özelliği, amacı ya da kriteri birlikte dikkate alarak optimum seçimi yapabilmektir. 

Çok kriterli karar verme teknikleri, işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesinde yaygın 

olarak kullanılan yöntemlerden biridir. ÇKKV yöntemleri, işletmelerin başarı sıralamasının yapılabilmesi için 

elverişli yöntemler olarak değerlendirilmektedir (Macit ve Gedik Göçer, 2020: 908). 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa’da faaliyet gösteren havayolu işletmelerinin 2019-2020 dönemindeki finansal 

performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden biri olan TOPSIS (Technique for Order Preference 

by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılarak, kıyaslama yoluyla değerlendirilmesidir. Çalışmanın 

devamında öncelikle, TOPSIS yöntemi ile finansal performans değerlendirilmesine yönelik daha önce yapılan 

çalışmaların yer aldığı literatür incelemesi gerçekleştirilmektedir. Ardından araştırmanın amacı, yöntemi ve 

bulgularına yer verilmektedir. Çalışmanın son kısmı olan sonuç ve tartışma kısmında ise, elde edilen 

bulgularla ilgili genel bir değerlendirme yapılmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde TOPSIS yönteminin farklı sektörlerin finansal performanslarının 

değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Feng ve Wang (2000), finansal oranları 

dikkate alarak havayolları için bir performans değerlendirme süreci oluşturmuşlardır. Çalışmada, Fielding 

vd. tarafından oluşturulan bir kavramsal çerçeveyi havayolu işletmelerinin hem ulaşım hem de finans 

yönlerini içeren performans göstergelerinin oluşturulmasına yönelik olarak yeniden geliştirmişlerdir. 
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Performans göstergelerinin seçiminde gri ilişki analizi ve havayollarının performanslarının 

değerlendirilmesinde TOPSIS yönteminden yararlanmışlardır. Çalışmada belirlenen performans göstergeleri 

ile Tayvan'ın beş büyük havayolu işletmesinin 1997 yılında yayınladıkları finansal veriler aracılığıyla bir 

performans değerlendirme uygulaması gerçekleştirmiş ve sonuç olarak finansal oranlar dikkate alındığında 

havayolları için performans değerlendirmesinin daha kapsamlı olabileceği kanısına varmışlardır. 

Akkaya (2004), havayolu işletmelerinin performanslarının doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için bir yol 

haritası oluşturmuştur. Çalışmada, üretim, pazarlama ve faaliyet olarak adlandırılan üç temel başlık altında 

63 rasyo belirlenmiş ve gri ilişki analizi yardımıyla analizde kullanılacak performans göstergelerinin 

belirlenebilmesi amacıyla her grubu temsil edecek şekilde 13 rasyoya indirilmiştir.  Belirlenen 13 rasyo 

Türkiye’de faaliyet gösteren XYZ havayolu işletmesinin 2002 yılında yayınladığı finansal veriler aracılığıyla 

belirlenerek söz konusu havayolu şirketinin finansal performansı TOPSIS yöntemi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, geliştirilen model ve analiz yönteminin birden fazla havayolu 

işletmesinin karşılaştırılmasında daha çarpıcı sonuçlar vereceği kanısına varılmıştır. 

Wang (2008), Tayvan'ın önde gelen üç havayolu şirketinin 2001-2005 yıllarındaki finansal performansını 

değerlendirmiştir. Çalışmada performans değerlendirmesi yapmak için öncelikle 21 finansal performans 

göstergesi belirlenmiş, ardından sektör uzmanlarından gelen geri bildirimler aracılığıyla gri ilişki analizi 

yöntemi kullanılarak performans göstergesi sayısı 12’ye indirilmiştir. Söz konusu havayolu işletmelerinin 

ilgili dönemdeki finansal performanslarının değerlendirilmesinde Bulanık TOPSIS yönteminden 

faydalanılmıştır.  

Kıran Bulgurcu (2012), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) yer alan on üç teknoloji firmasının 

finansal performansını ölçmek ve karşılaştırmak için çok kriterli bir karar verme modeli önerisi sunmuştur. 

Çalışmada, on üç teknoloji firmasının 2009-2011 dönemi finansal performansları on finansal oran kullanılarak 

TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, TOPSIS ve Piyasa Değeri sıralama 

sonuçları, Türkiye'de 2009, 2010 ve 2011 için teknoloji firmalarının benzer sıralama sonuçlarına sahip olmadığı 

kanısına varılmıştır. 

Yılmaz ve Konyar (2012), İMKB’de yer alan dokuz konaklama işletmesinin finansal performanslarını TOPSIS 

yöntemi ile değerlendirmişlerdir. Çalışmalarında işletmelerin mali tablolarından dört dönem (2008-2011 arası) 

verileri toplanarak literatürde sıkça kullanılan on iki finansal oranı kullanarak TOPSIS yöntemi ile finansal 

performansları değerlendirilmiştir.  

Yalçın vd. (2012), Türk imalat sanayilerinin finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla yeni bir 

finansal performans değerlendirme yaklaşımı önermişlerdir. Çalışmada, muhasebe tabanlı finansal 

performans ve değer tabanlı finansal performans ana ve alt kriterlerine dayalı olarak hiyerarşik bir finansal 

performans değerlendirme modeli yapılandırılmıştır. Performans değerlendirme analizinde kullanılacak 

kriterlerin ağırlıklarını belirlemek için bulanık AHP yöntemi kullanılmıştır. Firmaların 2007 yılındaki finansal 

performansları, finansal tablolardan elde edilen veriler aracılığıyla TOPSIS ve VIKOR yöntemleri kullanılarak 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, önerilen yöntemle elde edilen sıralama 

sonuçlarının, şirketlerin kendi sektör sıralamalarıyla hemen hemen aynı olduğu kanısına varılmıştır. 

Ömürbek ve Kınay (2013), Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören bir havayolu işletmesi (ABC) ile Frankfurt 

Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören başka bir havayolu işletmesinin (XYZ) 2012 yılındaki finansal 

performanslarını TOPSIS yönetimini kullanarak değerlendirmişlerdir. Çalışmada performans değerlendirme 

kriterleri olarak, cari oran, likidite oranı, nakit oran, finansal kaldıraç oranı, faaliyet karlılığı, net karlılık, öz 

sermaye karlılığı ve yolcu doluluk oranı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ABC’nin performansının XYZ’ye 

göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Okay ve Köse (2015), İMKB’de yer alan aracı kurumların finansal performanslarını TOPSIS yöntemini 

kullanarak analiz etmişlerdir. Çalışmada beş aracı kurumun 2011-2014 dönemi finansal performansları, 

uzman görüşlerinden yararlanılarak seçilen ve firmaların mali tabloları aracılığıyla hesaplanan on finansal 

performans kriteri aracılığıyla, TOPSIS yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Gündoğdu (2015), 2003-2013 yılları arasında Türkiye'de kurulan yabancı bankaların finansal performansının 

ölçümünü TOPSIS yöntemi ile gerçekleştirmiştir. Çalışmalarında toplam 10 bankanın 2003-2013 dönemindeki 
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finansal performansı, belirlenen 16 performans kriteri aracılığıyla TOPSIS yöntemi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan performans kriterleri eşit olarak ağırlıklandırılmıştır.  

Tunay ve Akhisar (2015), Türkiye'deki özel bankaların 2009-2013 yılları arasındaki performanslarını, sermaye 

oranlarını AHP yöntemi ile ağırlıklandırdıktan sonra TOPSIS yöntemine göre derecelendirmişlerdir. Çalışma 

sonucunda, özel bankaların performansları ve sektör paylarının incelenen dönem aralığında değişmediğini 

gözlemlemişlerdir. 

Çam vd. (2015), Borsa İstanbul'da halka açık tekstil firmalarının finansal performansları 2010-2013 

dönemlerindeki finansal oranları kullanarak TOPSIS yöntemi ile analiz etmişlerdir. Finansal performans 

ölçümü için hesaplanan oranlar TOPSIS yöntemi ile tek puana dönüştürülmüş ve firmalar 

derecelendirilmiştir. Daha sonra TOPSIS yöntemi ile yapılan sıralama ve firmaların geleneksel performans 

göstergeleri (varlık kârlılığı, özkaynak kârlılığı, satış kârlılığı ve pazar değeri) üzerinden yapılan sıralama 

karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda TOPSIS performans puanlarının terim içerisinde değişkenlik 

gösterdiği ve geleneksel performans ölçümü ile yapılan sıralamalarla eşleşmediği kanısına varmışlardır. 

Oral (2016), Türkiye'de faaliyet gösteren özel sermayeli mevduat bankalarının 2012-2014 yılı finansal 

performansını TOPSIS yöntemini kullanarak değerlendirmiştir. Çalışma kapsamında yapılan analizde, 

literatürde en sık kullanılan kriterlerden yararlanılarak bu kriterlere eşit ağırlık verilerek performans puanları 

elde edilmiştir. Akgün ve Temür (2016), Borsa İstanbul ulaştırma endeksine kayıtlı 2 havayolu taşımacılığı 

şirketinin 6 yıllık (2010-2015) finansal performansını TOPSIS yöntemini kullanarak değerlendirmişlerdir. 

Çalışmada şirketlerin finansal oranları hesaplanmış, hesaplanan oranlar TOPSIS yöntemi kullanılarak genel 

şirket performansını gösteren tek bir puana çevrilmiş ve elde edilen sonuçlar arasında karşılaştırma 

yapılmıştır.   

Ünlü vd. (2017), BIST 30 endeksinde yer alan işletmelerden Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi 

kapsamında olan ve olmayan işletmelerin performanslarını değerlendirmişlerdir. İşletmelerin finansal 

performans ölçümünde geleneksel performans ölçütleri ile değere dayalı performans ölçütleri birlikte 

kullanılmıştır. Çalışmada yer alan performans ölçütlerinin ağırlıklandırılmasında CRITIC objektif kriter 

ağırlıklandırma yöntemi ve performans ölçümünde ise TOPSIS yönteminden faydalanmışlardır. 

Çalışmalarında BIST 30 endeksindeki 22 işletmenin (10 işletme kurumsal yönetim endeksindedir) 2014 

yılındaki performans ölçütlerine ait veriler kullanılarak ve işletmelerin performans değerlendirmesiyle elde 

edilen sonuçlar ile kurumsal yönetim endeksindeki durumları ilişkilendirilmiştir. Çalışma sonucunda, 

kurumsal yönetim endeksinde yer alan ve almayan BIST 30 işletmeleri arasında finansal performans ve 

hissedar değeri yaratma açısından bir farklılık olmadığını tespit etmişlerdir. 

Balcı (2017), 2014-2015 yılları arasında Sayıştay Denetim Raporlarında yer alan 27 devlet üniversitesi 

hastanesinin finansal performanslarını sekiz finansal oranı dikkate alarak incelemiştir. Çalışma sonucunda, 

en iyi ve en kötü performansa sahip hastanelerin sıralamasının her yıl önemli ölçüde değiştiğini 

gözlemleyerek, Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nin söz konusu dönemde en yüksek performansa sahip 

hastanelerden biri ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nin en düşük performansa sahip üç hastaneden biri 

olduğu kanısına varmıştır. 

Perçin ve Aldalou (2018), havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarını 

bütünleşik Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS yöntemlerini kullanarak değerlendirmişlerdir. Çalışmada, ödeme 

gücü, faaliyet ve karlılık oran analizi, kriterlerin ve alt-kriterlerin ağırlıklarını saptamak için Bulanık AHP, 

alternatifleri sıralamak için Bulanık TOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan 

finansal analiz modelini BIST’te yer alan havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelere uygulayarak, 

Pegasus Havayolları’nın finansal performansının Türk Havayolları'na göre daha iyi olduğu sonucuna 

varmışlardır.  

Üçüncü vd. (2018), Borsa İstanbul’da yer alan kağıt sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal 

performanslarını TOPSIS yöntemi aracılığıyla değerlendirerek sıralamalarını yapmışlardır. Çalışmada BIST’te 

yer alan ve kağıt sektöründe faaliyet gösteren 7 işletmenin 2016 yılına ait verilerinden yararlanılarak 10 

finansal oran elde edilmiş ve elde edilen oranlar TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmiştir.  

Avcı ve Çınaroğlu (2018), Avrupa’da faaliyet gösteren 5 havayolu şirketinin (Türk Havayolları, Lufthansa, 

EasyJet, Air France-KLM ve Rynair) 2012-2016 dönemi finansal performanslarına göre sıralamalarını 
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yapmışlardır. Çalışmaya dahil olan havayolu şirketlerinin finansal verilerinin 5 yıllık ortalamalarını alarak,  

AHP ve TOPSİS yöntemleri aracılığıyla performans karşılaştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 

yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu dönemde finansal performans açısından ilk sırada Rynair, son 

sırada ise Lufthansa Havayolları’nın bulunduğu sonucuna varmışlardır.  

İncelenen çalışmalar göz önüne alındığında, ilgili literatürde işletmelerin finansal performans 

değerlendirmeleri için TOPSIS yönteminin yaygın olarak kullanıldığı görülse de, incelenen çalışmalar 

arasında kriz döneminde gerçekleştirilen bir çalışmanın mevcut olmadığı görülmektedir. Bu çalışma ile ilgili 

boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Örneklem 

Covid-19 krizinin, dünya genelinde özellikle havayolu işletmeleri için meydana getirdiği benzeri görülmemiş 

kriz etkisinden yola çıkılarak, bu çalışmada, Avrupa’da faaliyet gösteren yedi havayolu işletmesinin Covid-

19 krizi öncesi ve Covid-19 krizi sürecindeki finansal performansları karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. 

Araştırmada havayolu işletmelerinin yayınladığı finansal raporlardan elde edilen ikincil veriler kullanılmış 

ve nicel araştırma modelinden yararlanılmıştır. Araştırmaya 2019 yılı yolcu sıralamasında Avrupa’da ilk onda 

yer alan yedi havayolu işletmesi dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen havayolu işletmeleri Şekil 1’de 

gösterilmektedir. Söz konusu sıralamada yer alan Ryan Air, EasyJet ve Wizz Air şirketlerinin finansal veri 

yayınlama dönemleri diğer havayolu işletmeleriyle farklılık gösterdiğinden, tutarlı bir kıyaslama elde 

edilemeyeceği için araştırmaya dahil edilememişlerdir.   

Şekil 1: Yolcu Sayısına Göre 2019'da Avrupa'nın Önde Gelen Havayolları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Statistica, 2019 

Çalışmada analize dahil edilen havayolu işletmeleri Lufthansa Group (DLH), International Airlines Group 

(IAG), Air France-KLM (AFR-KLM), Türk Havayolları (THY), Aeroflot (AFL), Norwegian Airlines (NAX) ve 

Pegasus Havayolları (PGS)’dır. 

3.2. Veri Toplama Aracı ve Veri Seti 

Çalışmada havayolu işletmelerinin finansal performanslarının değerlendirilebilmesi için finansal oranlardan 

yararlanılmaktadır. Çalışma kapsamında değerlendirilmek üzere, literatürde performans değerlendirmesinde 

sıklıkla kullanılan likidite oranları (L1, L2, L3), mali yapı oranları (M1, M2, M3), karlılık oranları (K1, K2, K3, 

K4) ve faaliyet oranları (F1, F2, F3) kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan oranlar, oranların hesaplama 

yöntemleri ve oranların ağırlıklandırılması Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1: Finansal Performans Göstergeleri 
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Likidite oranları, işletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ve net çalışma sermayesinin yeterli olup 

olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır. Likidite oranları içinde yer alan cari oran, işletmenin kısa vadeli 

borçlarını ödedikten sonra günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanabileceği dönen varlık 

büyüklüğünü göstermektedir. Cari oranın genel olarak olması 2 olması gerektiği kabul görmüştür. Likidite 

oranları içinde yer alan bir diğer oran olan asit-test oranı, cari oranın tamamlayıcısı olarak değerlendirilerek 

cari oranın daha sağlıklı yorumlanmasına katkı sağlamaktadır. Asit test oranı için genel kabul gören değer 1 

olmakla birlikte, bu değer işletmenin kısa vadeli borçlarının tümünün nakit ve hızlı bir şekilde paraya 

çevrilebilen varlıklarla karşılanabileceğini gösterdiğinden genelde yeterli görülmektedir.  Likidite oranları 

içinde yer alan son oran olan nakit oranı ise işletmenin stoklarının elden çıkarılmadığı ve alacaklarının da 

tahsil edilmediği durumda kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ortaya koymaktadır. Nakit oranı, 

işletmenin kısa vadeli borçlarını elindeki mevcut hazır değerler ile ne ölçüde ödeyebileceğini göstermektedir. 

Nakit oranın genel olarak 0,2 olması gerektiği kabul görmüştür (Akça ve İkinci, 2014: 114-115). 

Mali yapı oranları, bir şirketin mali yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün bir göstergesidir. Mali yapı 

oranları içinde yer alan finansal kaldıraç oranı, yabancı kaynaklarla finanse edilen varlıkların yüzdesini temsil 

eder. Daha yüksek bir oran, işletmenin tehlikeli bir şekilde finanse edildiğini gösterir. Mali yapı oranının % 50 

olması gerektiği genel olarak kabul görmüştür. Mali yapı oranlarından öz sermaye oranı, şirketin varlıklarını 

finanse eden ortakların veya işletme sahiplerinin yüzdesini temsil eder. Yüksek bir oran, şirketin daha yüksek 

bir ödeme gücüne sahip olduğunu gösterir, bu da şirketin kredi değerini arttırabilir ve şirketi beklenmedik 

sorunlardan koruyabilir. Bu değerin de % 50 olması beklenmektedir. Mali yapı oranları içinde değerlendirilen 

öz sermaye çarpanı, şirketin borçları ile özkaynakları arasındaki ilişkiyi gösterir ve oranın 1 olması beklenir  

(Akça ve İkinci, 2014: 116-117; Gümüş ve Bolel, 2017: 90). 

Karlılık oranları, işletmelerin karlılık seviyelerini göstermektedir. Faaliyet karlılığı bir işletmenin esas 

faaliyetinden ne ölçüde karlı olduğunu ifade etmektedir. Net karlılık oranı, işletme faaliyetlerinin net 

verimliliği ile uygulanan çeşitli yönetim politikaları ve kararlarının sonuçları konusunda bilgi vermektedir. 

Özsermaye karlılık oranı, mali rantabilite olarak da adlandırılmaktadır ve işletme sahip ve ortakları tarafından 

sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını göstermektedir. Aktif karlılığı ise varlıkların işletmede 

Oran Sınıfı Oran Adı Kod Hesaplama Formülü Ağırlık 
Likidite 

Oranları 

Cari Oran  L1 Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 

0,0833 0,25 

Asit Test Oranı  L2 (Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli 

Yabancı Kaynaklar 

0,0833 

Nakit Oranı  L3 Nakit ve Benzerleri / Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 

0,0833 

Mali Yapı 

Oranları 

Finansal Kaldıraç 

Oranı  

M1 Toplam Borçlar / Toplam Aktifler 0,0833 0,25 

Öz Sermaye 

Çarpanı  

M2 Özsermaye / Toplam Borçlar 0,0833 

Öz Sermaye Oranı  M3 Özsermaye / Toplam Aktifler 0,0833 

Karlılık 

Oranları 

Faaliyet Karlılığı 

Oranı  

K1 Faaliyet Karı / Net Satışlar 0,0625 0,25 

Net Karlılık Oranı  K2 Net Kar / Net Satışlar 0,0625 

Öz Sermaye 

Karlılık Oranı  

K3 Net Kar / Özsermaye 0,0625 

Aktif Karlılık 

Oranı  

K4 Net Kar / Toplam Aktifler 0,0625 

Faaliyet 

Oranları 

Aktif Devir Hızı  F1 Net Satışlar / Toplam Aktifler 0,0833 0,25 

Öz Sermaye Devir 

Hızı  

F2 Net Satışlar /Özsermaye 0,0833 

Yolcu Doluluk 

Oranı  

F3 Ücretli Yolcu Kilometre / Arz Edilen 

Koltuk Kilometre 

0,0833 
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verimli kullanılma ölçüsünü göstermektedir. İşletmelerin karlılık değerlerinin olabildiğince yüksek değerde 

olması beklenmektedir. 

Faaliyet oranları, kaynakların işletme tarafından en iyi şekilde nasıl kullanıldığını gösteren oranlardır. (Abbas, 

2019: 49). Faaliyet oranlarından aktif devir hızı, bir işletmede aktif kullanımının bir ölçüsüdür ve yüksek değer 

alması işletmenin tam kapasiteye yakın olarak çalıştığını göstermektedir. Havayolu işletmeleri gibi varlık 

yoğun işletmeler genellikle daha düşük aktif devir hızı oranlarına sahiptirler (Turhan, 2020: 23). Öz sermaye 

devir hızı, öz sermayenin verimli kullanılıp kullanılmadığını göstermektedir ve oranın büyük olması 

işletmenin öz sermayesini etkin kullandığını veya öz sermayenin az olduğunu, finansmanda yabancı 

kaynaklardan geniş ölçüde yararlandığını göstermektedir (Tayyar vd., 2014: 26). Yolcu doluluk oranı ise, 

havayolu işletmelerinin temel ürünü olan koltuk kapasitelerini ne derece etkin kullandığını göstermektedir. 

Havayolu işletmeleri genel olarak bu oranı olabildiğince maksimum seviyede tutmaya çalışırlar. Yolcu 

doluluk oranları yolcu taşımacılığı yapan havayolu işletmelerinin performanslarının belirlenmesinde dikkat 

edilmesi gereken önemli bir operasyonel ölçüttür (Turhan, 2020: 29). 

Çalışmada kullanılan finansal oranların hesaplanması için çalışma kapsamında değerlendirilen havayolu 

işletmelerinin 2019 yılının ikinci (2Ç) ve dördüncü çeyreğinde (4Ç) ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde 

yayınladıkları finansal tablolardan yararlanılmıştır. Finansal oranların ağırlıklandırılması ise eşit olarak 

yapılmıştır. 

4. TOPSIS Analizi ve Bulgular 

TOPSIS, Hwang ve Yoon (1981) tarafından en iyi alternatifi belirlemek için önerilen bir çok kriterli karar verme 

tekniğidir (Tzeng ve Huang, 2011: 69). TOPSIS, seçilen göstergenin ideal çözüme en kısa, en kötü çözüme en 

uzak mesafeye sahip olması gerektiği kavramına dayanmaktadır. TOPSIS, karar matrisindeki her bir 

özniteliğin tekdüze artan veya monoton biçimde azalan fayda aldığını varsaymaktadır. Diğer bir deyişle, 

nitelik sonuçları ne kadar büyükse, "fayda" kriterleri için tercih o kadar büyük ve "maliyet" kriterleri için tercih 

o kadar az olmaktadır. Tüm kriterlerin her zaman eşit önemde olduğu varsayılamayacağından, yöntem 

kullanılırken performans kriterlerinin önem derecesine göre ağırlıklandırılması gerekmektedir (Hwang ve 

Yoon, 1981: 128). 

TOPSIS yöntemi ile analiz yapılmadan önce finansal performans göstergelerinin de mevcut olduğu bir karar 

matrisi oluşturulmaktadır. Çalışmada öncelikle havayolu işletmelerinin 2019 dönemi ikinci ve dördüncü 

çeyrek ve 2020 dönemi ikinci çeyrek raporlarından elde edilen verilerle hesaplanan finansal oranların 

bulunduğu bir karar matrisi oluşturulmuştur. Oluşturulan karar matrisi Tablo 2’de gösterilmektedir.  

Tablo 2: Karar Matrisi 

Havayolu Dönem 
Performans Göstergeleri 

L1 L2 L3 M1 M2 M3 K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 

PGS 

2019 2Ç 1,166 1,151 0,596 0,789 0,267 0,211 0,079 0,025 0,028 0,006 0,234 1,112 0,89 

2019 4Ç 1,278 1,262 0,879 0,746 0,340 0,254 0,187 0,121 0,250 0,063 0,524 2,064 0,86 

2020 2Ç 0,954 0,942 0,598 0,817 0,224 0,183 -0,505 -0,655 -0,281 -0,051 0,078 0,429 0,86 

THY 

2019 2Ç 0,768 0,728 0,217 0,749 0,335 0,251 -0,020 -0,034 -0,035 -0,009 0,258 1,029 0,8 

2019 4Ç 0,800 0,751 0,348 0,722 0,384 0,278 0,079 0,060 0,115 0,032 0,535 1,927 0,82 

2020 2Ç 0,644 0,594 0,272 0,759 0,317 0,241 -0,129 -0,190 -0,110 -0,026 0,139 0,576 0,76 

IAG 

2019 2Ç 0,846 0,812 0,324 0,818 0,223 0,182 0,091 0,067 0,122 0,022 0,333 1,828 0,83 

2019 4Ç 0,889 0,844 0,319 0,807 0,239 0,193 0,102 0,067 0,251 0,048 0,719 3,735 0,85 

2020 2Ç 0,682 0,651 0,354 0,976 0,025 0,024 -0,763 -0,720 -4,848 -0,119 0,165 6,736 0,74 

AFR-

KLM 

2019 2Ç 0,677 0,626 0,319 0,948 0,055 0,052 0,010 -0,017 -0,142 -0,007 0,425 8,153 0,89 

2019 4Ç 0,675 0,617 0,294 0,925 0,081 0,075 0,037 0,011 0,127 0,010 0,885 11,826 0,87 

2020 2Ç 0,581 0,535 0,336 1,087 -0,080 -0,087 -0,516 -0,712 -1,733 -0,151 0,212 -2,433 0,37 

AFL 

2019 2Ç 0,599 0,541 0,147 1,028 -0,027 -0,028 0,047 0,120 -1,351 0,038 0,319 -11,294 0,8 

2019 4Ç 0,619 0,553 0,054 0,998 0,002 0,002 0,089 0,020 6,929 0,014 0,726 347,631 0,82 

2020 2Ç 0,527 0,467 0,137 1,106 -0,096 -0,106 -0,309 -0,708 -1,019 -0,108 0,153 -1,440 0,52 
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DLH 

2019 2Ç 0,644 0,589 0,055 0,787 0,270 0,213 0,019 -0,007 -0,013 -0,003 0,404 1,900 0,81 

2019 4Ç 0,706 0,645 0,089 0,760 0,317 0,240 0,034 0,037 0,058 0,014 0,381 1,587 0,83 

2020 2Ç 0,539 0,485 0,072 0,857 0,167 0,143 0,000 -0,434 -0,634 -0,091 0,209 1,462 0,72 

NAX 

2019 2Ç 0,520 0,515 0,053 0,968 0,047 0,046 -0,041 -0,070 -0,341 -0,016 0,223 4,891 0,88 

2019 4Ç 0,608 0,601 0,129 0,952 0,036 0,034 0,020 -0,037 -0,556 -0,019 0,510 15,048 0,87 

2020 2Ç 0,611 0,604 0,244 0,854 0,171 0,146 -0,711 -0,761 -0,443 -0,065 0,085 0,583 0,78 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra TOPSIS analizi 6 adımda gerçekleştirilmektedir (Hwang ve Yoon, 1981, 

s. 128). 

1 .Adım: TOPSIS analizinde ilk adım normalleştirilmiş karar matrisinin oluşturulmasıdır. Bu adımda, çeşitli 

öznitelik boyutlarının boyutsuz özniteliklere dönüştürülmeye çalışılarak özniteliklerin birlikte düzenlenmesi 

sağlanmaktadır. Sonuç olarak, her özellik aynı vektör birim uzunluğuna sahip olacaktır. Normalize edilmiş 

karar matrisindeki değerler aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.  

Normalleştirilmiş karar matrisi R ise aşağıdaki gibi oluşturulur: 

  

(1) 

 

                                                                            

                                                                             (2) 

 

Çalışmada elde edilen karar matrisinden yola çıkılarak oluşturulan normalize edilmiş karar matrisi Tablo 

3’te gösterilmektedir.  

Tablo 3: Normalize Edilmiş Karar Matrisi 

Havayolu Dönem Performans Göstergeleri 

L1 L2 L3 M1 M2 M3 K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 

PGS 

2019 2Ç 0,858 0,869 1,678 1,267 3,748 4,748 12,583 40,285 36,213 171,946 4,268 0,899 1,124 

2019 4Ç 0,783 0,792 1,138 1,340 2,942 3,942 5,347 8,261 4,003 15,780 1,910 0,485 1,163 

2020 2Ç 1,049 1,062 1,672 1,224 4,466 5,466 -1,982 -1,528 -3,561 -19,463 12,740 2,331 1,163 

THY 

2019 2Ç 1,302 1,374 4,600 1,335 2,989 3,989 -49,992 -29,305 -28,488 -

113,635 

3,878 0,972 1,250 

2019 4Ç 1,250 1,331 2,874 1,384 2,602 3,602 12,635 16,788 8,711 31,376 1,869 0,519 1,220 

2020 2Ç 1,552 1,685 3,679 1,317 3,150 4,150 -7,769 -5,251 -9,116 -37,832 7,205 1,736 1,316 

IAG 

2019 2Ç 1,182 1,231 3,086 1,223 4,482 5,482 10,983 14,921 8,164 44,752 2,999 0,547 1,205 

2019 4Ç 1,125 1,185 3,138 1,239 4,191 5,191 9,761 14,872 3,982 20,671 1,390 0,268 1,176 

2020 2Ç 1,465 1,536 2,829 1,025 39,892 40,892 -1,310 -1,389 -0,206 -8,434 6,070 0,148 1,351 

AFR-

KLM 

2019 2Ç 1,477 1,597 3,134 1,055 18,203 19,203 99,715 -57,358 -7,035 -

135,097 

2,355 0,123 1,124 

2019 4Ç 1,481 1,621 3,405 1,081 12,369 13,369 26,919 92,792 7,846 104,898 1,130 0,085 1,149 

2020 2Ç 1,722 1,868 2,980 0,920 -12,499 -11,499 -1,939 -1,404 -0,577 -6,636 4,727 -0,411 2,703 

AFL 

2019 2Ç 1,670 1,847 6,808 0,973 -36,425 -35,425 21,305 8,360 -0,740 26,222 3,137 -0,089 1,250 

2019 4Ç 1,617 1,808 18,429 1,002 477,625 478,625 11,175 50,169 0,144 69,073 1,377 0,003 1,220 

2020 2Ç 1,898 2,141 7,276 0,904 -10,406 -9,406 -3,238 -1,413 -0,982 -9,232 6,533 -0,695 1,923 

DLH 

2019 2Ç 1,553 1,697 18,205 1,270 3,702 4,702 52,936 -

150,138 

-79,017 -

371,500 

2,474 0,526 1,235 

2019 4Ç 1,417 1,551 11,298 1,317 3,159 4,159 29,804 27,350 17,237 71,696 2,621 0,630 1,205 

2020 2Ç 1,854 2,062 13,969 1,167 5,995 6,995 -

2534,976 

-2,304 -1,576 -11,028 4,785 0,684 1,389 

NAX 

2019 2Ç 1,924 1,943 18,891 1,033 21,263 21,964 -24,137 -14,342 -2,933 -64,410 4,491 0,204 1,136 

2019 4Ç 1,645 1,665 7,761 1,051 28,081 29,507 50,843 -27,047 -1,797 -53,038 1,961 0,066 1,149 

2020 2Ç 1,636 1,657 4,093 1,171 5,856 6,856 -1,406 -1,314 -2,255 -15,460 11,767 1,716 1,282 
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2. Adım: Analizin ikinci adımı ağırlıklı normalleştirilmiş karar matrisinin oluşturulmasıdır. Bu adımda, bir 

dizi "n" ağırlık w = (w1, w2, ..........., wj, ..........., wn) karar matrisine yerleştirilir. Bu matris, matris R'nin her bir 

sütunu, ilişkili ağırlığı wj ile çarpılarak hesaplanabilir. Normalize matrisi V ile ifade edilir ve aşağıdaki şekilde 

oluşturulmaktadır. 

                                                  (3) 

   

 

                                                                                                                                                    (4) 

 

 

 

Çalışma kapsamında oluşturulan ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi Tablo 4’te gösterilmektedir.  

Tablo 4: Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi 

Havayolu Dönem Performans Göstergeleri 
        

L1 L2 L3 M1 M2 M3 K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 

PGS 

2019 2Ç 0,071 0,072 0,140 0,106 0,312 0,396 0,786 2,518 2,263 10,747 0,356 0,075 0,094 

2019 4Ç 0,065 0,066 0,095 0,112 0,245 0,328 0,334 0,516 0,250 0,986 0,159 0,040 0,097 

2020 2Ç 0,087 0,088 0,139 0,102 0,372 0,455 -0,124 -0,095 -0,223 -1,216 1,061 0,194 0,097 

THY 

2019 2Ç 0,108 0,114 0,383 0,111 0,249 0,332 -3,124 -1,832 -1,780 -7,102 0,323 0,081 0,104 

2019 4Ç 0,104 0,111 0,239 0,115 0,217 0,300 0,790 1,049 0,544 1,961 0,156 0,043 0,102 

2020 2Ç 0,129 0,140 0,306 0,110 0,262 0,346 -0,486 -0,328 -0,570 -2,364 0,600 0,145 0,110 

IAG 

2019 2Ç 0,098 0,103 0,257 0,102 0,373 0,457 0,686 0,933 0,510 2,797 0,250 0,046 0,100 

2019 4Ç 0,094 0,099 0,261 0,103 0,349 0,432 0,610 0,930 0,249 1,292 0,116 0,022 0,098 

2020 2Ç 0,122 0,128 0,236 0,085 3,323 3,406 -0,082 -0,087 -0,013 -0,527 0,506 0,012 0,113 

AFR-

KLM 

2019 2Ç 0,123 0,133 0,261 0,088 1,516 1,600 6,232 -3,585 -0,440 -8,444 0,196 0,010 0,094 

2019 4Ç 0,123 0,135 0,284 0,090 1,030 1,114 1,682 5,799 0,490 6,556 0,094 0,007 0,096 

2020 2Ç 0,143 0,156 0,248 0,077 -1,041 -0,958 -0,121 -0,088 -0,036 -0,415 0,394 -0,034 0,225 

AFL 

2019 2Ç 0,139 0,154 0,567 0,081 -3,034 -2,951 1,332 0,522 -0,046 1,639 0,261 -0,007 0,104 

2019 4Ç 0,135 0,151 1,535 0,083 39,786 39,869 0,698 3,136 0,009 4,317 0,115 0,000 0,102 

2020 2Ç 0,158 0,178 0,606 0,075 -0,867 -0,784 -0,202 -0,088 -0,061 -0,577 0,544 -0,058 0,160 

DLH 

2019 2Ç 0,129 0,141 1,516 0,106 0,308 0,392 3,309 -9,384 -4,939 -23,219 0,206 0,044 0,103 

2019 4Ç 0,118 0,129 0,941 0,110 0,263 0,346 1,863 1,709 1,077 4,481 0,218 0,052 0,100 

2020 2Ç 0,154 0,172 1,164 0,097 0,499 0,583 -158,436 -0,144 -0,099 -0,689 0,399 0,057 0,116 

NAX 

2019 2Ç 0,160 0,162 1,574 0,086 1,771 1,830 -1,509 -0,896 -0,183 -4,026 0,374 0,017 0,095 

2019 4Ç 0,137 0,139 0,647 0,088 2,339 2,458 3,178 -1,690 -0,112 -3,315 0,163 0,006 0,096 

2020 2Ç 0,136 0,138 0,341 0,098 0,488 0,571 -0,088 -0,082 -0,141 -0,966 0,980 0,143 0,107 
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3. Adım: İdeal ve negatif ideal çözüm değerlerinin belirlenmesidir. İki yapay alternatif A+ ve A* olarak şu 

şekilde hesaplanabilir: 

  

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      (5) 

                               

 

                                     J = {j = 1,2, ..., n | j fayda kriterleriyle ilişkili}                   (6) 

        J` = {j 1,2, ..., n | j maliyet kriterleriyle ilişkili} 

4. Adım: Bu adımda pozitif ve negatif ideal çözüm değerlerine uzaklık değerleri hesaplanmaktadır. Her 

alternatifin pozitif ideal uzaklık değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

                                                                                                      

                                                                                                          (7) 

 

Benzer şekilde, negatif ideal değere uzaklık aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

 

                                                                                                       (8) 

 

5. Adım: Analizin beşinci adımında ideal çözüme göreceli yakınlık değeri hesaplanmaktadır. Ai'nin A*'ya göre 

göreceli yakınlığı şu şekilde tanımlanmaktadır: 

                                                                                                                           

                                                                                                                                  (9) 

 

Ai = A ise Ci* = 1 ve Ai = A- ise Ci* 0 olacaktır. Bununla birlikte,  Ci*, 1'e yaklaştıkça alternatif bir Ai, A*'ya 

daha yakın olacaktır. 

Çalışmada ideal pozitif ve negatif uzaklıklar belirlendikten sonra ideal çözüme pozitif uzaklık (Si+) ve negatif 

uzaklık (Si-) değerleri ve ardından ideal çözüme göreceli yakınlık değeri (Ci+) belirlenmiştir. Elde edilen 

değerler dönemlere göre Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5: İdeal Çözüme Pozitif ve Negatif Uzaklık ve Göreceli Yakınlık Değerleri 

Dönem 2019 2Ç 2019 4Ç 2020 2Ç 

Havayolları Si + Si - Ci + Si + Si - Ci + Si + Si - Ci + 

PGS 5,906 37,214 0,863 8,549 4,849 0,362 2,398 158,331 0,985 

THY 21,131 18,665 0,469 7,407 6,001 0,448 3,088 157,962 0,981 

IAG 10,224 29,167 0,740 7,985 5,325 0,400 4,321 158,486 0,973 

AFR-KLM 20,464 20,029 0,495 2,724 12,533 0,821 3,337 158,328 0,979 

AFL 12,206 27,569 0,693 55,497 56,703 0,505 3,150 158,246 0,980 

DLH 36,910 8,102 0,180 5,323 8,765 0,622 158,373 2,981 0,018 

NAX 17,444 22,665 0,565 12,852 4,191 0,246 2,238 158,371 0,986 
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6. Adım: Analizin son aşamasında bir dizi alternatif Ci+ 'nin azalan değerine göre sıralanmaktadır. Çalışma 

kapsamında değerlendirilen havayolu işletmelerinin dönemsel sıralaması Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6: Havayolu İşletmelerinin Finansal Performanslarının Dönemlere Göre Sıralaması 

Sıralama 2019 2Ç 2019 4Ç 2020 2Ç 

1 PGS AFR-KLM NAX 

2 IAG DLH PGS 

3 AFL AFL THY 

4 NAX THY AFL 

5 AFR-KLM IAG AFR-KLM 

6 THY PGS IAG 

7 DLH NAX DLH 

Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara göre 2019 yılının ikinci çeyreğinde havayolu işletmelerinin finansal 

performansları sırasıyla;  PGS, IAG, AFL, NAX, AFR-KLM, THY ve DLH şeklindedir. 

2019 yılının dördüncü çeyreğinde havayolu işletmelerinin finansal performansları ise sırasıyla AFR-KLM, 

DLH, AFL, THY, IAG, PGS ve NAX şeklinde tespit edilmiştir. 

2020 yılının ikinci çeyreğine bakıldığında ise finansal performans sıralaması; NAX, PGS, THY, AFL, AFR-

KLM, IAG ve DLH şeklindedir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada Avrupa’nın önde gelen havayolu işletmelerinin Covid-19 öncesi ve Covid-19 sürecindeki 

finansal performansları kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Çalışmada performans değerlendirme kriteri olarak, 

söz konusu havayolu işletmelerinin 2019 yılının ikinci ve dördüncü çeyreği ile 2020 yılının ikinci çeyreğinde 

yayınladıkları finansal raporlardan elde edilen veriler aracılığıyla hesaplanan finansal oranlar TOPSIS 

yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışma kapsamında yapılan analiz sonucunda havayolu işletmelerinin söz konusu üç döneme ait 

sıralamaları ayrı ayrı elde edilmiştir.  Analiz sonucunda 2019 yılının ikinci çeyreğinde finansal performans 

açısından birinci sırada PGS, ikinci sırada IAG, üçüncü sırada AFL, dördüncü sırada NAX, beşinci sırada AFR-

KLM, altıncı sırada THY ve son ve yedinci sırada DLH’nin yer aldığı görülmektedir. 

2019 yılının dördüncü çeyreğine bakıldığında sıralamanın farklılaştığı görülmüştür. 2019 yılının ikinci 

çeyreğinde ise finansal performans açısından birinci sırada AFR-KLM, ikinci sırada DLH, üçüncü sırada AFL, 

dördüncü sırada THY, beşinci sırada IAG, altıncı sırada PGS ve son ve yedinci sırada NAX yer almaktadır.  

2020 yılının ikinci çeyreğine bakıldığında ise sıralamanın yine farklılaştığı tespit edilmiştir, finansal 

performans açısından birinci sırada NAX, ikinci sırada PGS, üçüncü sırada THY, dördüncü sırada AFL, beşinci 

sırada AFR-KLM, altıncı sırada IAG ve son sırada DLH’nin yer aldığı görülmektedir. 

Çalışma sonucunda havayolu işletmelerinin performanslarının değerlendirilen üç dönem için farklılık 

gösterdiği görülmektedir. 2019 yılının ikinci çeyreğinde performans sıralaması açısından ilk sırada Pegasus 

Havayolları yer alırken, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde şirket altıncı sıraya gerilemiş ve 2020 yılının ikinci 

çeyreğinde tekrar ikinci sıraya yükselmiştir. 

2019 yılı ikinci çeyrek verilerine göre finansal performans açısından ikinci sırada yer alan IAG, 2019 yılının 

dördüncü çeyreğinde beşinci sıraya gerilemiş ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde altıncı sıraya gerilemiştir. 2019 

yılı ikinci çeyreğinde üçüncü sırada yer alan Aeroflot, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde konumunu koruyarak 

üçüncü sırada kalmış ancak 2020 yılının ikinci çeyreğinde dördüncü sıraya gerilemiştir. 

2019 yılı ikinci çeyreğinde dördüncü sırada yer alan Norwegian Airways, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde 

yedinci sıraya gerilemiş ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde ilk sıraya yükselmiştir. Air France – KLM 2019 yılının 

ikinci çeyreğinde beşinci sırada yer alırken, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde birinci sıraya yükselmiş ve 2020 

yılının ikinci çeyreğinde beşinci sıraya gerilemiştir. 

Türk Havayolları 2019 yılının ikinci çeyreğinde altıncı sırada yer alırken, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde 

dördüncü sıraya yükselmiş ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde üçüncü sıraya yükselmiştir. 2019 yılının ikinci 
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çeyreğinde son sırada yer alan Lufthansa Havayolları, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ikinci sıraya 

yükselmiş ancak 2020 yılının ikinci çeyreğinde tekrar son sıraya gerilemiştir. 

Covid-19 krizi dünya genelinde benzeri görülmemiş etkiler yaratmış ve bu etkiler özellikle havayolu 

işletmeleri açısından derinden hissedilmiştir. Bu bağlamda, Covid-19 krizi sürecinde havayolu işletmelerinin 

finansal performanslarının değerlendirilmesi önem kazanmıştır. Konu ile ilgili literatürde, Covid-19 öncesi ve 

Covid-19 sürecinde Avrupa’da faaliyet gösteren havayolu işletmelerinin performanslarının TOPSIS yöntemi 

ile değerlendirilmesine odaklanan bir çalışmanın mevcut olmadığı görüldüğünden, bu çalışma ile literatürde 

yer alan boşluğun doldurulması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular birden fazla dönem 

için havayolu işletmelerinin performans sıralamasını sunduğundan, hem söz konusu havayolu işletmelerinin 

finansal performanslarına göre sektördeki konumlarını görebilmeleri açısından hem de karar vericiler için 

faydalı sonuçlar sunan bir çalışma olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışmada, havayolu işletmelerinin finansal performansları 2019 yılının ikinci çeyreği, 2019 yılının 

dördüncü çeyreği ve 2020 yılının ikinci çeyreğindeki finansal veriler dikkate alınarak analiz edilmiştir. Gelecek 

çalışmalar 2020 yıl sonu verilerine odaklanarak analiz gerçekleştirebilir veya devam eden süreçte 2021 yılı 

verilerini de dahil ederek karşılaştırmalı sonuçlara ulaşabilirler. Bununla birlikte, bu çalışmada literatürde 

sıklıkla kullanılan finansal oranlar analize dahil edilmiştir. Sonraki çalışmalar için havayolu işletmelerinin 

finansal performanslarının yanı sıra operasyonel performanslarına da odaklanan kargo trafiği, uçuş sayısı gibi 

diğer oranlar da analize dahil edilerek daha kapsamlı sonuçlara ulaşılabilir. 
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Amaç –  Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgını sırasında ortaya çıkan algılanan tehdit, algılanan ciddiyet 

ve kendini izole etme niyetinin dürtüsel satın alma üzerindeki etkilerini belirlemektir. Ek olarak, algılanan 

ciddiyet ve kendini izole etme niyetinin bu ilişkiler üzerindeki aracılık etkilerini seri aracılık modeli 

üzerinden tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

Tasarım/Yöntem/Yaklaşım –  Veri toplama aracı olarak online anket, örnekleme yöntemi olarak kolayda ve 

kartopu örnekleme kullanılmıştır.  4 Ocak-15 Ocak 2021 tarihleri arasındaki veri toplama sürecinde 403 

katılımcı verisi elde edilmiştir. Veri analizinde SPSS 24, AMOS 24 ve PROCESS 3.1 makro uzantısı 

kullanılmıştır. Araştırma modeli, koruma motivasyonu teorisine dayandırılmıştır. Analiz yöntemlerinde 

tanımlayıcı istatistikler, doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, geçerlilik analizleri ve seri aracılık 

analizi kullanılmıştır.  

Bulgular –  Araştırma bulgularında, algılanan tehdidin (β=0,283*), algılanan ciddiyetin  (β=0,365*) ve 

kendini izole etme niyetinin (β=0,434*) dürtüsel satın alma üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Aracılık etkileri (dolaylı etki) değerlendirildiğinde ise algılanan tehdidin dürtüsel satın alma 

üzerindeki etkisinde algılanan ciddiyetin aracı etkisi olduğu (β=0,246**), kendini izole etme niyetinin aracı 

etkiye sahip olduğu (β=0,099*), kendini izole etme niyetinin algılanan ciddiyet aracılığıyla birlikte aracı 

etkiye sahip olduğu (β=0,139**), belirlenmiştir.  

Tartışma –  Araştırma bulguları doğrultusunda dürtüsel satın alma üzerinde en etkili boyut kendini izole 

etme niyeti olarak ortaya çıkmıştır. Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma üzerindeki etkisinde algılanan 

ciddiyetin aracı etkisi daha büyüktür. Kendini izole etme niyetinin aracı etkisi, algılanan ciddiyetin etkisiyle 

birlikte gerçekleşmesi durumunda artmaktadır. Elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla paralellik 

göstermektedir. 
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Purpose –  The purpose of this study is to determine the effects of perceived threat, perceived severity, and 

self-isolation intention on impulsive buying during the COVID-19 pandemic. Additionally, it aims to 

determine the mediating effects of perceived severity and self-isolation intention on these relationships 

through the serial mediation model. 

Design/Method/Approach –  Online questionnaire form was used as data collection tool, and convenience 

and snowball sampling were used as sampling methods. During the data collection process between 

January 4 and January 15, 2021, data for 403 participants were obtained. SPSS 24, AMOS 24 and PROCESS 

3.1 macro were used in data analysis. The research model is based on the protection motivation theory. 

Descriptive statistics, confirmatory factor analysis, reliability/validity analysis and serial mediation analysis 

were used in analysis methods. 

Findings –  In the research findings, it was determined that perceived threat (β=0.283*), perceived severity 

(β=0.365*) and self-isolation intention (β=0.434*) had a direct effect on impulsive buying. When the 

mediation effects (indirect effect) are examined it has been determined that the perceived severity has a 

mediating effect (β=0.246**), self-isolation intention has a mediating effect (β=0.099*) and also self-isolation 

intention has a mediating effect (β=0.139**) through the perceived severity together in the effect of the 

perceived threat on impulsive buying. 

Discussion –  In line with the research findings, the most effective dimension on impulsive buying emerged 

as self-isolation intention. The mediating effect of perceived severity is greater in the effect of perceived 

threat on impulsive buying. The mediating effect of self-isolation intention is increased when it occurs with 

the effect of perceived severity. The results obtained are in parallel with the studies in the literature. 

mailto:msaglam@ticaret.edu.tr
mailto:basak.tavman@isikun.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0002-1909-4284
http://www.orcid.org/0000-0002-2544-9467


M. Sağlam – E. B. Tavman 13/3 (2021) 2256-2271 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2257 

1. Giriş 

COVID-19 salgını bireylerin hayatlarını değiştirerek, günlük yaşamda değişikliklere neden olmuştur.  COVID-

19'un uzun vadeli etkileri henüz belirlenmemiş olmasına rağmen perakendecilik üzerindeki etkisi önem 

taşımaktadır (Roggeveen ve Sethuraman, 2020). COVID-19 salgınında gözlemlenen dikkate değer bir durum, 

bireylerin COVID-19 salgını sırasında ihtiyaçları dışında ürün satın almaları veya stoklama davranışlarıdır 

(Huang ve Zhao, 2020; Sim vd., 2020; Wang vd., 2020).  

COVID-19 salgını sırasında temel ihtiyaç ürünleri ve hijyen ürünleri gibi perakende ürünlerin satışında gözle 

görülür bir artış olmuştur (Roggeveen ve Sethuraman, 2020). Önceki araştırmalar, müşterilerin satın alma 

kararlarının ürün çeşitlerinden, fiyat indirimlerinden, görsel sunumlardan ve ambalaj şekillerinden 

etkilendiğini ortaya koymuştur (Gundlach vd., 2011; Grewal vd., 2018; Chen vd., 2020; Mead vd., 2020). Ancak 

COVID-19'un yarattığı panik ve belirsizlik nedeniyle herhangi bir tanıtım çabası olmadan dürtüsel satın 

almanın neden arttığına dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Beatty ve Ferrell (1998)’e göre, 

perakendecilerin dürtüsel satın almayı tetikleyebilecek faktörleri ve dürtüsel satın alma davranışını nasıl 

yönetebileceklerini bulmaları oldukça önemlidir. Bu nedenle, mevcut çalışma, perakendeciler için dürtüsel 

satın almanın sonuçlarını ve dürtüsel satın alma sürecini yönetmeye yönelik önerileri sunmayı 

amaçlamaktadır. 

Mevcut çalışmanın amacı, COVID-19 salgını sırasında ortaya çıkan algılanan tehdit, algılanan ciddiyet ve 

kendini izole etme niyetinin dürtüsel satın alma üzerindeki etkilerini belirlemektir. Ek olarak, algılanan 

ciddiyet ve kendini izole etme niyetinin bu ilişkiler üzerindeki aracılık etkilerini seri aracılık modeli üzerinden 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. Oluşturulan araştırma modeli koruma motivasyonu teorisine dayandırılmıştır. 

Çalışma, pazarlamacıların ve perakende yöneticilerinin gelecekte COVID-19 veya benzeri salgın 

durumlarında dürtüsel satın alma olgusunu daha iyi anlamak, yönetimsel içgörüler sağlamak ve yeni 

stratejiler geliştirmeleri açısından önem taşımaktadır. 

2. Teorik Altyapı ve Kavramsal Çerçeve 
2.1. Koruma Motivasyonu Teorisi 

Koruma Motivasyonu Teorisi (Protection Motivation Theory) sağlığı tehdit eden durumlarda bireysel 

düzeydeki davranışsal tepkileri açıklamakta (Rogers, 1975), kendini izole etme gibi koruyucu önlemlerin, 

algılanan tehdit ile başa çıkma değerlendirmesinin bir sonucu olduğunu öne sürmektedir (Laato vd., 2020:3). 

Teori, bir hastalık durumunda bireylerin kendilerini izole etmeleri gibi koruyucu sağlık önlemlerini 

benimsemelerinin motivasyonel nedenlerini ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır.  

Önceki çalışmalar, koruma motivasyonu teorisi bağlamında salgın hastalıklar esnasındaki koruyucu sağlık 

davranışlarını araştırmıştır (Sadique, vd., 2007; Jiang vd., 2009; Bish ve Michie, 2010; Sharifirad ve 

Yarmohammadi, 2014). Jiang vd. (2009), koruma motivasyonu teorisini kullanarak SARS hastalığı esnasında 

ortaya çıkan önleyici davranışlar hakkında bir çalışma yürütmüş ve algılanan tehdidin hastalığı önleyici 

davranışlar üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Koruma motivasyonu teorisi COVID-19 pandemisi 

bağlamında da kullanılmıştır. Farooq vd. (2020), COVID-19 döneminde kişilerin koruma motivasyonunun 

arttığını ve salgını önleyici davranışların benimsendiğini tespit etmişlerdir. Bireyler tehdidin büyüklüğüne ve 

ciddiyetine bağlı olarak uygun olmayan davranışlarda bulunmaktan kaçınmaktadırlar. Benzer şekilde Laato 

vd. (2020) ve Farooq vd. (2021), bireylerin COVID-19 döneminde kalabalık ortamlardan kaçınarak kendilerini 

izole ettiklerini ortaya koymuşlardır. 

2.2. Algılanan Tehdit 

Algılanan tehdit, yüksek düzeyde endişe ile ilişkilendirilmektedir (Berenbaum, Thompson ve Bredemeier, 

2007). Endişe sürecini başlatan tehdit algısıdır (Borkovec, Alcaine ve Behar, 2004). Wen vd. (2009), bir sağlık 

krizi sırasında bireylerin risk ve tehdit algısının arttığını belirtmektedir. Hastalık tehdidiyle ilgili belirsizlik 

altındaki bireyler, hastalığın algılanan tehdidinin yüksek olmasından dolayı tehdit azaltma stratejileriyle ilgili 

davranışlar sergilerler (Hogg ve Mullin, 1999; Van den Bos, 2001; Yuen vd., 2020). Tipik olarak, bireyler 

özellikle salgın koşullarında tehdide karşı aşırı ve dürtüsel davranışlara yönelme eğilimindedir. Örneğin, 

temel malların stoklanması, COVID-19 salgınının erken aşamalarında ülkelerin çoğunluğu için en yaygın 

sorun olmuştur (Wong, Leo ve Tan, 2020). Hastalık durumunda, tehdit algılaması, savunmasızlık, bulaşma 

olasılığı ve enfeksiyon durumunda hastalığın ürettiği riskler gibi bir dizi faktörden etkilenmektedir (Pérez-
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Fuentes vd., 2020). COVID-19 vakasında, tehdit algısı bireylerin COVID-19'un yaşamlarında olumsuz 

sonuçlara neden olabilecek istenmeyen sonuçlarına dair algıları ile ilgilidir. 

Bir sağlık krizi sırasında, bireyler durumla ilgili risk algısı oluşturmaktadırlar (Wen vd., 2019). Bir kişi 

tarafından algılanan riskin derecesi, salgın tehdidine ilişkin değerlendirmesiyle belirlenmektedir. Bu nedenle, 

bir hastalığın algılanan tehdidinin yüksek olduğu durumlarda, bireyin hastalığa yakalanma riskini en aza 

indirmek için dürtüsel satın alma olasılığının daha yüksek olacağı düşünülebilir. Bu bakımdan dürtüsel satın 

alma, bireylerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir kendini koruma mekanizması olarak görülmektedir 

(Yuen vd., 2020:7). Mevcut çalışmada, Covid-19 salgınının algılanan tehdidinin, algılanan ciddiyet ve dürtüsel 

satın alma üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. 

2.3. Algılanan Ciddiyet 

Algılanan ciddiyet, sağlık sonuçlarına ilişkin olarak bireyin durumun ciddiyetine ilişkin değerlendirmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Ling, Kothe ve Mullan, 2019). Bir başka deyişle, kişinin yaşamında bir tehdit 

olduğuna inanma derecesidir (Floyd, Prentice‐Dunn ve Rogers, 2000). Algılanan ciddiyet, bireyin sağlık 

bilgisinden etkilenmektedir. Kişi hastalık ile ilgili ne kadar bilgi sahibi ise, hastalık ile ilgili ciddiyet algısı da 

buna göre değişmektedir (Hayden, 2009). 

Algılanan ciddiyet, risk algılarını ve risk algılarını etkileyen güncel teorik modellerdeki (Koruma Motivasyon 

Teorisi, Sağlık İnanç Modeli vb.) ana yapılardan biridir ve bir hastalığın olası sonuçları düşünülerek önlemler 

almak için motivasyon yaratmaktadır (Rogers, 1975). Algılanan ciddiyet ve algılanan tehdit, bireylerin 

davranışlarını değiştirmektedir. Algılanan ciddiyet arttıkça algılanan tehdit artmaktadır (Mukhtar, 2020:29; 

Carico, Sheppard ve Thomas, 2021:1985). Bults vd. (2015), algılanan ciddiyetin, pandemi gibi yaşamı tehdit 

eden hastalıklara karşı önlem alma niyetini önemli ölçüde öngördüğünü tespit etmişlerdir. 

2.4. Kendini İzole Etme Niyeti 

COVID-19'u geçmişte yaşanan salgın hastalıklardan ayıran en önemli özellikler ölçek, etki ve süresidir. 

Bireyler, kamuya açık alanlardan uzak durarak kendilerini izole etme dahil olmak üzere küresel ölçekte 

önleyici tedbirler almaya teşvik edilmiştir (Farooq vd., 2021:2). Dünya Sağlık Örgütü gibi resmi kaynaklar 

bireylere gönüllü olarak kendilerini izole etmelerini tavsiye ederek bu niyeti güçlendirmiştir (Farooq vd., 

2020). Örneğin, COVID-19'u yüksek ölüm oranına sahip ciddi bir hastalık olarak algılayan ve enfekte olma 

olasılıklarının arttığını anlayan bireyler, risklerini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için önleyici 

uygulamaları (sosyal mesafe vb.) benimseme konusunda motive olmaktadırlar. Tehdit değerlendirmesine ek 

olarak, bir bireyin risk önleyici davranışları gerçekleştirme kapasitesinin tahminini ifade eden başa çıkma 

değerlendirmesi de koruma motivasyonunu etkilemektedir (Adunlina vd., 2021). 

COVID-19 hastalığı temas yoluyla bulaştığı için izolasyon önlemleri en çok kullanılan önleyici tedbirler 

arasında yer almaktadır (Farooq vd., 2020). Bu önlemler daha çok izolasyon, karantina ve sosyal mesafedir 

(Wilder-Smith ve Freedman, 2020). Bu çalışmada kendini izole etme niyeti, sosyal ilişkilerde mesafeyi 

koruyarak, sosyal temasların gönüllü olarak azaltılması ve kalabalık ortamlardan kaçınmak anlamında 

kullanılmaktadır. Küresel bir pandemi sırasında bireylerin durumu ne kadar tehlikeli ve ciddi olarak 

algıladıkları, kendini izole etme niyetlerini etkilemektedir (Sharifirad ve Yarmohammadi, 2014).  

2.5. Dürtüsel Satın Alma 

Dürtüsel satın alma, tüketicilerin satın almaya yönelik ani, spontane ve plansız davranışlarını ifade etmektedir 

ve hızlı karar verme ile karakterize edilmektedir (Hoch ve Loewenstein, 1991). Rook (1987:191), dürtüsel satın 

almayı "bir tüketicinin bir şeyi hemen satın almak için ısrarcı ve güçlü şekilde dürtü yaşaması" olarak ifade 

etmiştir. Suryaningsih (2020), dürtüsel satın alımların derin düşünce süreçlerine bağlı olmadığını, belirli bir 

motivasyon nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Addo vd., (2020) ve Ahn ve Kwon, (2020) dürtüsel 

satın almanın kişisel duygulardan etkilenebileceğini tespit etmişlerdir. Dürtüsel tüketim davranışları hem 

SARS salgını sırasında hem de Fukushima nükleer santral sızıntısının bir sonucu olarak gözlemlenmiştir (Qi, 

2015). COVID-19 bağlamında temel ürünlere olan talep, geçici kapanma, tedarik zincirindeki aksamalar ve 

tüketicilerin hissettikleri endişe nedeniyle dürtüsel olarak artmıştır (Addo vd., 2020; Naeem, 2021). 
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3. Hipotez Geliştirme Süreci 

Algılanan ciddiyet, kişinin bir tehdit olduğuna inanma derecesidir (Floyd vd., 2000). Algılanan ciddiyet, 

şiddetli bir salgın sırasında kalabalık ortamlardan kaçınma, enfekte olma endişesi ve ortaya çıkan hastalık 

tehdidi ile ortaya çıkan durumdur. Bu durum algılanan ciddiyetin algılanan tehdit tarafından açıklandığını 

göstermektedir (Timpka, vd., 2014:4). Dolayısıyla sağlık probleminin algılanan tehdidinin algılanan ciddiyet 

üzerinde etkisi bulunmaktadır (Hayden, 2009). Bu bilgiler ışığında algılanan ciddiyetin algılanan tehdit 

üzerinde etkisi olduğu varsayılmaktadır. 

H1: Algılanan tehdidin algılanan ciddiyet üzerinde etkisi vardır. 

Koruma Motivasyonu Teorisi, daha güçlü bir bireysel tehdit değerlendirmesinin doğrudan koruyucu 

önlemlerin alınmasına yol açtığını öne sürmektedir (Rogers, 1975). Williams vd. (2015), algılanan tehdidin 

kendini izole etme niyeti üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bilgiler ışığında algılanan tehdidin 

kendini izole etme niyeti üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. 

H2: Algılanan tehdidin kendini izole etme niyeti üzerinde etkisi vardır. 

Xiong vd. (2020), COVID-19'un, kaygı ve stres ile ilişkili olduğunu kanıtlamıştır. Algılanan tehdit dürtüsel 

satın almaya neden olabilmektedir (Deng vd., 2020). Benzer şekilde Kaur ve Sharma (2020), algılanan tehdidin 

dürtüsel satın alma üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Bu doğrultuda algılanan tehdidin dürtüsel 

satın alma üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. 

H3: Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma üzerinde etkisi vardır. 

Önceki çalışmalar, algılanan ciddiyetin kendini izole etme niyeti üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur 

(Farooq, Laato ve Islam, 2020; Laato vd., 2020). Algılanan ciddiyetin, koruma motivasyonuna yol açan en 

önemli faktör olduğu tespit edilmiştir. (Bish ve Michie, 2010). Algılanan ciddiyetin kendini izole etme niyetiyle 

pozitif ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında algılanan ciddiyetin kendi kendini izole etme niyeti 

üzerinde etkisi olduğu öngörülmektedir. 

H4: Algılanan ciddiyetin kendini izole niyeti üzerinde etkisi vardır. 

Tipik olarak, tüketici davranışı değişikliği, çevresel uyaranlar değiştiğinde meydana gelmektedir. Çok radikal 

ve hızlı çevresel değişim, duygudan etkilenen bir tepkiye yol açmaktadır. Bu durum genellikle makul olanı 

aşan güçlü bir ürün satın alma dürtüsü olarak tanımlanmaktadır (Shou, Xiong ve Shen, 2013). Örneğin, 

Goodwin vd. (2009), domuz gribi salgını nedeniyle yiyecek alımlarının arttığını tespit etmişlerdir. Joshi ve 

Rahman (2015), ortaya çıkan endişenin tüketici davranışı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ortaya 

koymuştur. Li vd. (2020), COVID-19 döneminde tüketicilerin dürtüsel tüketim motivasyonlarını araştırdıkları 

çalışmalarında, algılanan ciddiyetin dürtüsel satın almayı etkilediğini tespit etmişlerdir. Bu nedenle, COVID-

19 salgını durumunda algılanan ciddiyetin dürtüsel satın alma üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. 

H5: Algılanan ciddiyetin dürtüsel satın alma üzerinde etkisi vardır. 

COVID-19 salgını sırasında, kişisel sağlık algılarından bağımsız olarak, hükümetler pandemiyi kontrol altına 

almak için çeşitli kısıtlamalar getirmişlerdir (Parmet ve Sinha, 2020). Gözlemlenen dürtüsel satın almanın 

önemli bir kısmının izolasyona hazırlanmak için yapıldığı tahmin edilmektedir. COVID-19 salgınının ilk 

aşamalarında gözlemlenen tüketici davranışı, bireylerin hijyen ürünleri (el dezenfektanı, maske vb.) satın 

aldıklarını, aynı zamanda izolasyona hazırlık için gereğinden fazla ürün (tuvalet kağıdı ve konserve yiyecek 

vb.) satın aldıklarını göstermektedir. Laato vd. (2020), kendini izole etme niyetinin dürtüsel satın alma 

üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır.  Bu bilgiler doğrultusunda kendini izole etme niyetinin 

dürtüsel satın alma üzerinde etkisi olduğu öngörülmektedir. 

H6: Kendini izole etme niyetinin dürtüsel satın alma üzerinde etkisi vardır. 

Algılanan tehdit, sağlık inanç modeli çerçevesinde algılanan ciddiyet ve algılanan duyarlılık ile ilişkilidir. 

Dolayısıyla algılanan ciddiyet arttıkça algılanan tehdit de artmaktadır (Carico, Sheppard ve Thomas, 2021). 

Algılanan tehdit bireylerin koruyucu önlemler alma motivasyonlarını artırmaktadır (Bish ve Michie, 2010).  

Bu önlemlerden biri de kendini izole etmedir. Algılanan ciddiyet kendini izole etme niyeti üzerinde etkilidir 

(Farooq, Laato ve Islam, 2020; Laato vd., 2020). Yapılan çalışmalarda algılanan ciddiyetin, yaşamı tehdit eden 

akut sağlık sorunları (Ruthig, 2016) ve pandemiler (Bults vd., 2015) gibi hastalıklara karşı bireyin önlem alma 
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niyetini önemli ölçüde etkilediği bulunmuştur. Bireylerin algılanan tehdit derecesi yüksek olduğunda 

kendilerini izole etme niyetleri de artmaktadır. Pandemi gibi salgın hastalık durumlarında kendini izole etme 

niyetinin dürtüsel satın almayı artırdığı ortaya konmuştur (Williams vd., 2015; Laato vd., 2020). Algılanan 

tehdit de dürtüsel satın alma üzerinde etkilidir (Kaur ve Sharma, 2020). Benzer şekilde Laato vd. (2020), 

algılanan ciddiyetin dürtüsel satın alma üzerinde etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Koruma Motivasyonu 

Teorisi, algılanan tehdidin bireylerin koruyucu önlemler almalarına neden olduğunu öne sürmektedir 

(Rogers, 1975). Bu bilgiler ışığında algılanan tehditin dürtüsel satın alma niyeti üzerindeki etkisinde algılanan 

ciddiyetin ve kendini izole etme niyetinin aracı etkisi olduğu öngörülmektedir. 

H7: Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma niyeti üzerindeki etkisinde algılanan ciddiyetin aracı etkisi vardır. 

H8: Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma niyeti üzerindeki etkisinde kendini izole etme niyetinin aracı etkisi 

vardır. 

Algılanan tehdidin artması algılanan ciddiyeti artırmakta, algılanan ciddiyet de kendini izole etme, önlem 

alma ve dürtüsel satın alma niyetini artırmaktadır. Ayrıca hastalık tehdidi artan bireylerin durumun 

ciddiyetine vararak ve koruyucu önlem olarak kendilerini izole edecekleri, satın alma davranışlarında 

kendilerini dış ortamdan korumak, daha fazla bu ortamlarda bulunmamak amacıyla daha fazla satın alma 

gerçekleştireceği ve bu durumun dürtüsel satın almayı artıracağı öngörülmektedir.  

H9: Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma niyeti üzerindeki etkisinde kendini izole etme niyetinin aracılık 

etkisi, algılanan ciddiyet aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

4. Araştırma Metodolojisi  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Mevcut çalışma, COVID-19 pandemisi sırasında ortaya çıkan algılanan tehdit, algılanan ciddiyet ve kendini 

izole etme niyetinin dürtüsel satın alma üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ek olarak, algılanan 

ciddiyet ve kendini izole etme niyetinin bu ilişkiler üzerindeki aracı etkilerini seri aracılık modeli üzerinden 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  

COVID-19 bağlamında tüketici psikolojisi ve dürtüsel satın alma durumu ile ilgili sınırlı sayıda araştırma 

bulunmaktadır. Araştırma bulguları, uygulayıcıların doğal afetler, kriz ve salgın durumlarında dürtüsel satın 

alma davranışının dinamiklerini anlayarak buna uygun iç görüler geliştirilmelerine yol göstermesi ve yeni 

stratejiler geliştirmelerine imkan sağlaması açısından önem taşımaktadır.  

4.2. Ana kütle ve Örneklem 

Çalışmanın ana kütlesini Covid-19 testi yaptırmış ve negatif sonuçlanmış bireyler ile henüz test yaptırmamış 

ama belirtileri taşımayan Türkiye’deki bireyler oluşturmaktadır. Ana kütlenin tümüne ulaşma zorluğu 

nedeniyle, örnekleme yönteminin seçiminde tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden, kolayda ve 

kartopu örnekleme kullanılmıştır.  

Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında, örneklem hata oranının ±0,05 düzeyinde kabul edildiği ve ana 

kütlenin 1 milyon ve üzerinde kişiden oluşması durumunda 384 örneklem sayısının yeterli olacağını belirten 

yaklaşım kullanılmıştır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50). TÜİK tarafından 4 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan 

veriler incelendiğinde Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak belirtilmiştir (www.data.tuik.gov.tr). 

Bu kapsamda değerlendirildiğinde çalışmada yer alan 403 katılımcıya ait veri yeterli kabul edilmiş ve çalışma 

bu veriler üzerinden analiz edilmiştir.  

4.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi 

Araştırmaya veri toplamak için online anket kullanılmıştır ve anket formu Google Forms üzerinden online 

olarak düzenlenmiştir. Oluşturulan anket formunun birinci bölümünde algılanan tehdit (3 ifade), algılanan 

ciddiyet (3 ifade), kendini izole etme niyeti (4 ifade) ve dürtüsel satın alma (6 ifade) ölçek ifadelerine yer 

verilmiştir. İkinci bölümünde ise demografik sorular yer almıştır.  

Veri toplama süreci 4 Ocak- 15 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sağlık bakanlığı verilerine 

göre ilgili tarihler arasında toplam vaka sayısı 131.203, günlük ortalama vaka sayısı 10934, toplam vefat 2345, 

günlük ortalama vefat sayısı 196 kişi olarak gerçekleşmiştir (www.covid19.saglik.gov.tr). Veri toplama 

http://www.data.tuik.gov.tr/
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sürecine başlamadan önce İstanbul Ticaret Üniversitesi Etik Komisyonundan gerekli onay alınmıştır (Sayı: E-

65836846-044-202499) 

4.4. Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada kullanılan tüm ölçekler, Covid-19 bağlamına uyarlanmıştır. Anket formunda yer alan 

ölçeklerden algılanan tehdit için Yang (2012) ve Lin ve Bautista (2016)’nin çalışmaları, algılanan ciddiyet için 

Farooq vd. (2020) ve Ling vd., (2019) çalışmaları esas alınmıştır. Kendini izole etme niyeti için Laato vd., (2020), 

dürtüsel satın alma için Verhagen ve van Dolen (2011)’nin çalışmaları esas alınmıştır. 

4.5. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Literatür taraması ve araştırma amacı kapsamında aşağıda yer alan araştırma modeli oluşturulmuş ve 

hipotezler geliştirilmiştir. 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

H1: Algılanan tehdidin algılanan ciddiyet üzerinde etkisi vardır. 

H2: Algılanan tehdidin kendini izole etme niyeti üzerinde etkisi vardır. 

H3: Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma üzerinde etkisi vardır. 

H4: Algılanan ciddiyetin kendini izole niyeti üzerinde etkisi vardır. 

H5: Algılanan ciddiyetin dürtüsel satın alma üzerinde etkisi vardır. 

H6: Kendini izole etme niyetinin dürtüsel satın alma üzerinde etkisi vardır. 

H7: Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma niyeti üzerindeki etkisinde algılanan ciddiyetin aracı etkisi 

vardır. 

H8: Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma niyeti üzerindeki etkisinde kendini izole etme niyetinin aracı etkisi 

vardır. 

H9: Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma niyeti üzerindeki etkisinde kendini izole etme niyetinin aracılık 

etkisi, algılanan ciddiyet aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

4.6. Veri Analizi  

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24, AMOS 24 ve PROCESS 3.1 makro yazılımı kullanılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi ve güvenilirlik test sonuçlarının hesaplanmasında SPSS, 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ve geçerlilik test değerlerinin incelenmesinde AMOS, araştırma modelinin 

test edilmesinde ise PROCESS makro uzantısı kullanılmıştır. Veri analizine başlamadan önce, örneklemde 

örnek seçim ve yanıt vermeme yanlılığına neden olmamak için ortak yöntem yanlılığı, verilerde uç değerlerin 

tespitine yönelik uç değer analizi ve regresyon temelli model kullanılması nedeniyle regresyon varsayımının 

sağlanması için normallik testi gibi bazı ön analizler gerçekleştirilmiştir.   
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5. Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında veri analizi sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

5.1. Demografik Bulgular 

Tablo 1. Katılımcılara Yönelik Demografik Özellikler 

Cinsiyet n % Medeni durum n % 

Kadın 210 52,1 Bekar 207 51,4 

Erkek 193 47,9 Evli 196 48,6 

Toplam 403 100,0 Toplam 403 100,0 

Yaş n % Çocuğa sahip olma n % 

20 yaş altı 49 12,2 1 60 14,9 

20-24 80 19,8 2 91 22,6 

25-34 100 24,5 3 70 17,4 

35-44 86 21,4 4 ve üzeri 18 4,5 

45-54 41 10,4 Yok 164 40,7 

55-64 22 5,5 Toplam 403 100,0 

65 yaş ve üzeri 25 6,2 Covid 19 test yaptırma durumu n % 

Toplam 403 100,0 Yaptırdım, negatif 145 36,0 

Öğrenim durumu n % Yaptırmadım 258 64,0 

Doktora 19 4,7 Toplam 403 100,0 

İlk ve Ortaöğretim 5 1,2    
Lisans 151 37,5    
Lise 81 20,1    
Önlisans 60 14,9    
Yüksek Lisans 87 21,6    
Toplam 403 100,0    

Araştırma örnekleminde yer alan katılımcıların demografik özelliklerini gösteren Tablo 1 incelendiğinde, 

%52,1 oranla kadın, %47,2 oranla erkek katılımcıların, %51,4 oranla bekar, %48,6 oranla evli katılımcıların 

örneklemde yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların %40,7’sinin çocuk sahibi olmadığı, çocuğu olanların ise 

sırasıyla %22,4’ünün 2, %17,4’ünün 3, %14,9’unun 1 çocuğa sahip oldukları, yaklaşık yarıya yakının 25-44 yaş 

arasında oldukları tespit edilmiştir. Öğrenim durumları incelendiğinde çoğunluğun yarısından fazlasının lise 

ve lisans mezunu oldukları belirlenmiştir. Covid 19 testi yaptırma durumları değerlendirdiğinde, örneklemde 

yer alan katılımcıların %64’ünün test yaptırmadığı, %36’sının test yaptırdığı ve negatif sonuçlandığı 

görülmektedir. 

Demografik bulgular sonrası araştırma veri analizine başlamadan önce, çalışma verilerinden daha sağlıklı 

sonuçlar elde edilmesi düşüncesiyle örnek seçim ve yanıt vermeme yanlılığı, uç değer analizi, ortak yöntem 

yanlılığı ve normallik testi gibi bazı ön analizler gerçekleştirilmiştir.   

5.2. Örnek Seçim ve Yanıt Vermeme Yanlılığı  

Ankete katılım gösteren katılımcıların çevresel bir rahatlık durumunda ankete yanıt verme olasılıklarının, 

katılım göstermeyenlere göre daha yüksek olması ve bu durumun örnek seçim yanlılığına ve veri analizinde 

yukarı yönde sapmalar oluşturması araştırmada örnek seçim ve yanıt vermeme yanlılığının olduğunu 

göstermektedir (Mitchell ve Carson, 1989:277). Bu durumun tespit edilmesi, katılımcı olmayanlara ilişkin 

kuruma yönelik ya da demografik verilerin olmaması nedeniyle zor bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Edwards ve Anderson, 1987). Katılım göstermeyenlerin kurum bilgileri ya da demografik özellikleri olması 

durumunda katılım gösteren ve göstermeyen kişilerin bu verileri karşılaştırılarak örnek seçim ve yanıt 

vermeme yanlılığının tespiti incelenebilmektedir (Whitehead, Groothuis ve Blomquist, 1993).  

Yanıt verme yanlılığı günümüzde daha çok online anket uygulamalarında kullanılmakta ve ankete erken ve 

geç gönderim sağlayan katılımcı verilerinin demografik özellikler, kurum bilgileri ya da kullanılan ölçek 
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verileri üzerinden farklılığı incelenmektedir (Tran, 2013:101). Bu çalışmada da veri toplama sürecinde online 

anket formu kullanılması nedeniyle örnek seçim yanlılığına ve yanıt vermeme yanlılığını ortadan kaldırmak 

için bağımsız örneklem t testi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Örnek Seçim ve Yanıt Vermeme Yanlılığı Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

 Zaman      t    p 

Algılanan Tehdit 
Erken ,766 ,442 

Geç   

Algılanan Ciddiyet 
Erken -,131 ,741 

Geç   

Kendini İzole Etme Niyeti 
Erken -,938 ,349 

Geç   

Dürtüsel Satın Alma 
Erken -1,082 ,280 

Geç   

Tablo 2’deki t testi sonuçları değerlendirildiğinde araştırmada kullanılan tüm ölçekler için katılımcıların erken 

yada geç cevap durumuna göre p değerlerinin 0,05’ten büyük çıkması nedeniyle farklılığın olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

5.3. Uç Değer Analizi  

Araştırma veri setinde yer alacak uç değerler, ileride yapılacak istatistiksel testlerdeki rolü ve etkisi nedeniyle 

analize başlamadan önce araştırılması ve veri setinden çıkarılması gereken değerlerdir (Hair vd., 2014). Uç 

değerlerin incelenmesinde SPSS'de oluşturulan kutu grafiği ve gövde yaprak grafiklerinden 

yararlanılmaktadır. Bu tür grafikler üzerinde katılımcı numarasının yıldız işaretiyle belirtilmesi durumunda 

o katılımcı verilerinin çalışmada uç değer olarak yer aldığı kabul edilmekte ve analizden çıkarılmaktadır 

(Mooi ve Sarstedt, 2011). Analiz sonuçlarında katılımcılar için uç değer tespit edilmemiştir.  

5.4. Ortak Yöntem Yanlılığı Kontrolü 

Araştırma modeline yönelik analizler yapılmadan önce incelenmesi gereken bir diğer durum ortak yöntem 

yanlılığıdır. Ortak yöntem yanlılığı, araştırmada yer alan ölçek ifadelerinin değerlendirilmesi ve ölçülmesinde 

aynı kişiden aynı ölçüm ortamında aynı yöntem kullanıldığında değişkenler arasında ortaya çıkan yapay 

korelasyon miktarıdır ve bu değerin gerçek değerinden düşük ya da yüksek elde edilmesi çalışmada ortak 

yöntem yanlılığı olduğunu göstermektedir (Fiske, 1982). Ortak yöntem yanlılığını incelenmesinde korelasyon 

katsayılarının incelenmesi ve doğrulayıcı faktör analizi yapı geçerliliğinin değerlendirilmesi gibi bazı 

istatistiksel tekniklerden yararlanılmaktadır. Değişkenler arasındaki tüm korelasyon katsayılarının 0.90'dan 

yüksek çıkmadığı ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapı geçerliliğinin kabul edildiği durumlarda ortak yöntem 

yanlılığı olmadığı kabul edilmektedir (Richardson vd., 2009; Podsakoff vd., 2012; Özyılmaz ve Eser, 2013:505; 

Tehseen, Ramayah ve Sajilan, 2017:162). Bu çalışmada yapılan korelasyon analizi sonucu ilişki katsayılarının 

0,90’dan az çıkması ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapı geçerliliğinin sağlanması ortak yöntem yanlılığı 

olmadığını göstermektedir. 

5.5. Normallik Testi 

Araştırmada regresyon temelli PROCESS makro yazılımı kullanımı nedeniyle, regresyon analizinin temel 

varsayımı olan normal dağılıma uygunluk incelenmiştir. Normallik varsayımının incelenmesinde 

Shao(2002)’nun, araştırma anket formunda yer alan tüm ifadelerin basıklık ve çarpıklık katsayılarının +3 ile -

3 değerleri aralığında olması sonucu normallik varsayımının kabul edileceği görüşü benimsenmiştir (Shao, 

2002:424) Hesaplanan katsayılarda tüm ifadelerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin +3 ile -3 katsayıları 

arasında değerler alması sonucu normallik varsayımının sağlandığı tespit edilmiştir. 

5.6. Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik ve Geçerlilik Test Sonuçları 

Araştırma ölçek faktör yapılarının çalışma örneklemi için de doğrulanması ve geçerliliğinin değerlendirilmesi 

amacıyla doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Sonuçların anlamlılığının incelenmesinde uyum iyiliği 

değerleri kullanılmaktadır. Literatürde, bu değerlerden X2/df, TLI, NFI, CFI, RMSEA, SRMR gibi değerlerin 



M. Sağlam – E. B. Tavman 13/3 (2021) 2256-2271 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2264 

sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir (Schermelleh-Engel vd., 2003; Schumacker ve Lomax, 2004). Araştırmada 

yer alan ölçeklerin uyum iyiliği değerleri ve uygun değer aralıkları Tablo 3’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği Değerleri 

Uyum İndeksi Algılanan Tehdit Algılanan Ciddiyet Kendini İzole Etme Dürtüsel Satın Alma 

χ²/df 1,03 1,07 1,74 2,86 

TLI 0,98 1,00 0,97 0,96 

CFI 0,97 0,98 1,00 0,98 

NFI 0,93 0,95 0,95 0,96 

RMSEA 0,02 0,02 0,06 0,05 

SRMR 0,04 0,03  0,06 0,07  

Uyum İndeksi İyi Uyum 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

χ²/df 0 ≤ χ²/df ≤ 2 2 < χ²/df ≤ 5 

TLI 0,97 ≤ TLI ≤ 1,00 0,95 ≤ TLI < 0,97 

CFI 0,97 ≤ CFI ≤ 1,00 0,95 ≤ CFI < 0,97 

NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1,00 0,90 ≤ NFI < 0,95 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 0,05 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 

SRMR 0 ≤ SRMR ≤ 0,05 0,05 < SRMR ≤ 0,10 

Tablo 3, ölçek faktör yapılarının uyum iyiliği katsayılarını ve iyi ve kabul edilebilir derecesine göre değer 

aralıklarını göstermektedir. Değerler incelendiğinde tüm uyum iyiliği değerlerinin belirtilen aralıklarda yer 

aldığı belirlenmiştir.    

Ölçeklerin faktör yapıları doğrulandıktan sonra araştırma hipotezleri test edilmeden önce araştırma 

modelinde yer alan tüm ölçeklerin içsel tutarlılığını belirten güvenilirlik değeri Cronbach alpha (Hair vd., 

2014) ile yapı geçerliliğin incelenmesinde birleşim (composite) geçerlilik (CR) ve ayrışım geçerliliği yerine de 

kullanılan ortalama açıklanan varyans (AVE) değerlerine bakılmaktadır (Chin, Gopal ve Salisbury,1997). Bu 

değerlerden birleşim geçerlilik (composite) değerinin 0,70 ve üzerinde elde edilmesi geçerliliğin sağlandığını 

gösterirken, AVE (average variance extracted) değerinin 0,50’nin üzerinde elde edilmesi yeterli kabul 

edilmektedir (Fornell,  Larcker, 1981; Hair vd., 2014; Yaşlıoğlu, 2017:82). Cronbach alfa güvenilirlik değerinin 

ise 0,70 ve üzeri elde edilmesi güvenilirliğin sağlandığının göstergesidir (Büyüköztürk, 2010: 171). Ayrışım 

geçerliliğinin sağlanabilmesi için ayrıca AVE değerlerinin kareköklerinin, değişkenler arası korelasyon 

katsayılarından yüksek çıkması gerekmektedir (Hair vd., 2014). Modelde yer alan ölçeklerin geçerlilik ve 

güvenilirlik katsayıları ile ayrışım geçerliliği karekök değerleri ve değişkenler arası korelasyon katsayıları 

Tablo 4’de gösterilmiştir.   

Tablo 4. Ölçek Faktör Yapıları Güvenilirlik, Geçerlilik ve Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Cronbach Alfa CR AVE √AVE 1 2 3 4 

Algılanan Tehdit 0,840 0,872 0,773 0,878 1 0,636** 0,331** 0,419* 

Algılanan Ciddiyet 0,812 0,783 0,791 0,889  1 0,393** 0,326* 

Kendini İzole Etme Niyeti 0,874 0,764 0,784 0,885   1 0,562** 

Dürtüsel Satın Alma 0,911 0,791 0,804 0,897    1 

** p 0.01 düzeyinde anlamlı 

*   p 0.05 düzeyinde anlamlı 

Araştırmada yer alan ölçeklerin güvenilirlik, geçerlilik test sonuçları ve korelasyon analizi sonuçlarını 

gösteren Tablo 4 incelendiğinde tüm ölçek yapılarının güvenilir olduğu ve geçerlilik değerlerinin yeterli 

oldukları görülmektedir. Ayrışım geçerliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan AVE değeri karekök 

değerlerinin değişkenler arası korelasyon değerlerinden yüksek çıkması ayrışım geçerliliğinin de sağlandığını 

göstermektedir. Değişkenler arası korelasyon değerlerine bakıldığında tüm korelasyon katsayılarının 0,90 ve 

üzeri çıkmaması, çalışmada ortak yöntem yanlılığının olmadığının göstergesidir. İlişki katsayıları 

değerlendirildiğinde tüm ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde olduğu ortaya çıkmıştır. En 
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güçlü ilişki algılanan tehdit ile algılanan ciddiyet arasında gerçekleşirken, en düşük ilişki algılanan tehdit ve 

kendini izole etme arasında tespit edilmiştir.  

5.7. Araştırma Modeli Hipotez Test Sonuçları 

Araştırma modeli, PROCESS makrosu yardımıyla test edilmiştir (Seri aracılık analizi için 5000 önyüklemeli 

Model 6 kullanılmıştır). Bu aracılık modelinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinde 

✓ birinci aracı değişkenin dolaylı (aracı) etkisi,  

✓ ikinci değişkenin dolaylı (aracı) etkisi ve 

✓ birinci ve ikinci değişkenin dolaylı (aracı) etkisi olmak üzere toplamda üç dolaylı etki test 

edilmektedir (Hayes, 2013).  

Seri aracılık modellerinde amaç, araştırmacının bağımsız değişkenin (X) bağımlı değişken (Y) üzerindeki 

etkisini doğrudan ve dolaylı etkiler olarak araştırırken, bağımsız değişkenin birinci aracı değişken (M1) 

üzerinde etkisi olduğu, bunun da ikinci aracı değişken (M2) üzerinde etkili olduğu ve nihai sonuç olarak 

bağımlı değişken üzerindeki toplam etkilerin birlikte araştırıldığı modellemedir (Hayes, 2013:144). Seri 

aracılık model analizlerinde aracı değişken iki ve daha fazla sayıda olabilmektedir. İki aracı değişkenin olduğu 

modellerde bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni dört yoldan etkilediği düşünülmektedir. Bu etkileşimlerin 

birisi doğrudan diğer üçü dolaylı yollardan gerçekleşmektedir (Hayes, 2013:145). 

Model test sonuçlarında aracı etkilerin ortaya çıkması ve doğrudan, dolaylı ve toplam etkilerin derecesinin 

değerlendirilmesinde Bootstrap güven aralığı değerleri kullanılmaktadır (Reutter ve Bigatti, 2014). Bu 

değerlerin alt ve üst sınır değerlerinin ikisinin birlikte sıfırın altında ya da üstünde çıkması aracı etkilerin ve 

diğer etkileşimlerin derecesinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir (Preacher, Rucker ve 

Hayes, 2007). Bootstrap güven aralığı değerleri yanında t testi p önem değerine bakılarak da etki derecelerinin 

anlamlılığı yorumlanmaktadır. P önem değerinin <0,05 olması, tüm etki derecelerinin anlamlılığını 

göstermektedir (Yavuz ve Sağlam, 2018). 

Araştırma bulgularının tablolar üzerinde daha anlaşılır şekilde ifade edilmesi amacıyla kullanılan 

kısaltmalara Tablo 5’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 5. Araştırma Değişkenleri Kısaltmaları 

Değişkenler 
Kısaltma 

Algılanan Tehdit AT 

Algılanan Ciddiyet AC 

Kendini İzole Etme Niyeti KİN 

Dürtüsel Satın Alma DSA 

Tablo 6. Araştırma Hipotez Test Sonuçları 

Hipotezler  Doğruda

n Etki  

Dolaylı 

Etki  

Toplam 

Etki 

BoLLCI BoULCI Sonuç  

AT→AC  0,673**    0,5931 0,7535 KABUL  

AT→KİN 0,227*    0,0343 0,4196 KABUL  

AT→DSA  0,283*   0,767** 0,1532 0,2098 KABUL  

AC→KİN  0,477**    0,2957 0,6546 KABUL  

AC→DSA  0,365*    0,1094 0,2424 KABUL  

KİN→DSA 0,434*   0,0164 0,1904 KABUL 

AT→AC→DSA   0,246**   0,0710 0,1471 KABUL 

AT→KİN→DSA  0,099*   0,0030 0,5024 KABUL 

AT→AC→ KİN→DSA  0,139**  0,0018 0,0640 KABUL 
** p 0.01 düzeyinde anlamlı 

*   p 0.05 düzeyinde anlamlı 
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Literatürden elde edilen bilgiler ışığında ve araştırma modelinden hareketle hazırlanan araştırma 

hipotezlerinin test sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. Tablodaki değerler incelendiğinde tüm hipotezlerin 

kabul edildiği görülmektedir. Algılanan tehdidin algılanan ciddiyet üzerinde β=0,673**, kendini izole etme 

niyeti üzerinde β=0,227*, dürtüsel satın alma üzerinde β=283* oranında doğrudan etkisi olduğu saptanmıştır. 

Algılanan ciddiyetin kendini izole etme niyeti üzerinde β=0,477**, dürtüsel satın alma üzerinde β=0,365* 

oranında doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir. Kendini izole etme niyetinin ise dürtüsel satın alma üzerinde 

β=0,434** oranında doğrudan etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Aracı etkilere yönelik hipotezler 

değerlendirildiğinde, algılanan tehdidin dürtüsel satın alma üzerindeki etkisinde algılanan ciddiyetin 

β=0,246**, kendini izole etme niyetinin ise β=0,099* oranında aracı (dolaylı) etkiye sahip olduğu ortaya 

çıkmıştır. Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma üzerindeki etkisinde kendini izole etme niyetinin aracı 

etkisinin algılanan ciddiyetle birlikte etkisinin ise β=0,139 oranında gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma üzerindeki toplam etkisi ise β=0,767** oranında ortaya çıkmıştır.   

6. Sonuç, Öneri ve Tartışma 

Bu araştırma, koruma motivasyon teorisi temelinde tüketicilerin Covid 19 salgını döneminde dürtüsel satın 

alma davranışlarının altında yatan faktörleri incelemeyi amaçlamıştır. Seri aracılık modeliyle yapılan analiz 

sonucunda algılanan tehdidin dürtüsel satın alma üzerinde doğrudan, algılanan ciddiyet ve kendini izole 

etme niyetiyle dolaylı etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Covid 19 algılanan tehdidinin algılanan ciddiyeti 

artırdığı, bunun da bireyin kendini izole etme düzeyini artırdığı ve nihayetinde dürtüsel satın alma 

davranışına yol açtığı belirlenmiştir. Algılanan tehdidin dürtüsel satın alma üzerindeki dolaylı etkisinde 

algılanan ciddiyetin aracı etkisinin daha fazla olduğu görülmüştür. Bu sonuç bireylerin Covid 19 salgınına 

yönelik algılanan tehdidin ve ciddiyetin fazla olması durumunda dürtüsel satın alma eğiliminin arttığını, 

algılanan tehdit ve ciddiyetin kendini izole etme davranışına olumlu yönde etkisiyle dürtüsel satın almanın 

daha fazla artacağını göstermektedir. Çalışma bulguları, algılanan tehdidin ve ciddiyetin kendini izole etme 

davranışıyla ilişkisi olduğu ve bunun da dürtüsel satın alma gibi davranışlara yol açacağı fikrini 

desteklemektedir.  

Çalışmadan elde edilen bu sonuçlar önceki araştırmalarla (Williams vd., 2015; Deng vd., 2020; Farooq, Laato 

ve Islam, 2020; Laato, vd., 2020; Li, vd., 2020) paralellik göstermektedir ve bireyin herhangi bir problem ve 

tehditle karşılaşması durumunda kendini koruma motivasyonu temelinde davranışlar sergileyeceğini ifade 

eden koruma motivasyonu teorisine destek sağlamaktadır.  

Araştırma sonuçlarında algılanan tehdidin ve algılanan ciddiyetin kendini izole etme niyetini ve dürtüsel satın 

almayı, algılanan tehdidin algılanan ciddiyeti, kendini izole etme niyetinin de dürtüsel satın almayı olumlu 

yönde etkilediği görülmüştür. Algılanan tehdidin en büyük doğrudan etkisinin algılanan ciddiyet üzerinde 

olduğu, algılanan ciddiyetin ise kendini izole etme niyetinde olduğu belirlenmiştir.  Bu sonuç, temel olarak 

dürtüsel satın alma olgusunun, algılanan Covid 19 tehdidi ve ciddiyeti ile birlikte tüketicilerin kendini dış 

ortamdan koruma, bir daha o ortamda bulunmama düşüncesiyle birlikte kendini izole etme davranışından 

kaynaklandığını göstermektedir. Tüketicilerin kendini izole etme niyetinin de algılanan tehdit ve ciddiyete 

bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Covid 19 salgını sırasında yüksek düzeyde algılanan tehdit ve 

ciddiyete sahip tüketicilerin kendilerini izole etme düşüncesiyle birlikte dürtüsel satın alma olasılıklarının 

daha yüksek olacağı görülmektedir. Çalışma, kaygı, fazla bilgi yükleme (Laato, vd., 2020), sosyal medya 

kullanımı ve zaman ve miktar yönünden kıtlık algısı (Islam, vd., 2020) gibi faktörlerin dürtüsel satın alma 

üzerindeki etkisini ortaya koyan ve SOR (uyarıcı-organizama-tepki) çerçevesinde ele alan çalışmalara ek 

olarak dürtüsel satın alma üzerinde etkisi olan diğer faktörleri koruma motivasyonu temelinde ortaya 

çıkarması, destek sağlaması açısından önemlidir ve çalışmanın bu çalışmalardan farkını ortaya koymaktadır.   

Araştırma bulguları, uygulayıcıların doğal afetler, kriz ve salgın durumlarında dürtüsel satın alma 

davranışının dinamiklerini anlayarak buna uygun iç görüler geliştirilmelerine yol göstermesi ve yeni 

stratejiler geliştirmelerine imkân sağlaması açısından önem taşımaktadır. Pazarlama ve perakende 

yöneticilerinin tüketicileri dürtüsel satın almaya yönelten algılanan tehdit, ciddiyet ve kendini izole etme 

niyeti algısına yönelik uygun alışveriş ortamı oluşturmaları, sosyal mesafe çerçevesinde hizmet sunmaları, 

gerekli paylaşım ve bilgilendirmeleri mağaza içerisinde yapmaları, güven verici mesajlar vermeleri, ürün 

satışlarında tüketici başına miktar kısıtlaması yaparak tehdit, belirsizlik ve panik algısı azaltmaya çalışılmaları 

önemlidir.  
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Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve medya kuruluşlarının sunduğu haber niteliğindeki paylaşımları, 

tüketici üzerindeki algılanan Covid 19 tehdit ve ciddiyet algısını dönem dönem değiştirecek ve tüketici 

dürtüsel satın alma davranışı ve kendini koruma motivasyonu çerçevesinde izole etme niyeti artacaktır. Bu 

nedenle yapılan açıklamaların ve paylaşılan haber niteliklerinin tüketicide panik ve tehdit oluşturacak 

nitelikte olmamasına, temkinli açıklamaların yapılmasına dikkat edilmelidir. Aynı dönemde uygulanan 

sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygun zaman ve çerçevede ele alınması gerekmektedir. Çünkü, bu 

düzenlemeler tüketicilerin algılanan tehdit ve ciddiyet algısı ile kendini bu ortamdan izole etme davranışının 

artmasına ve daha fazla dürtüsel satın alma davranışı sergilemesine neden olabilecektir. Bu süreçte 

tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerel yönetimlerin ve hükümet kurum ve kuruluşlarının devreye 

girmesi, Covid 19 algılanan tehdit ve ciddiyet algısının ve kendini izole etme etme niyetinin azalmasına, 

dürtüsel satın alma davranışının azalmasına neden olabilecektir.  

Mevcut çalışma, tüketicilerin Covid 19 salgın döneminde dürtüsel satın alma davranışlarına neden olacak 

uyaranları incelemesi yanında, birkaç kısıta da sahiptir. Birincisi, çalışma Covid 19 testi negatif çıkmış 

katılımcılar ile test yaptırmamış ve belirtileri taşımayan katılımcılar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular bu 

nedenle genele yorumlanmamalı, bu çerçevede değerlendirilmelidir. Yapılacak diğer çalışmalarda Covid 19 

testi pozitif çıkmış, şu an pozitif vaka vb. ayrımına göre, cinsiyete göre çalışma modeli yenilenerek modeller 

arası karşılaştırma yapılabilir. İkinci kısıt, veri toplama sürecinin 4 Ocak-15 Ocak 2021 tarih aralığında 

toplanmış olmasıdır ve o tarih aralığındaki vaka ve vefat sayılarının toplam nüfusa oranına göre 

değerlendirme yapılması daha uygundur. Bu kapsamda değerlendirildiğinde gelecek araştırmalarda 

çalışmanın boylamsal olarak farklı dönemler itibariyle aralıklı olarak araştırılması gerçekleştirilebilir. 

Araştırma modeline farklı değişkenler eklenerek çalışma genişletilebilir, farklı teorik altyapılar temelinde 

yeniden değerlendirilebilir. Covid 19 pandemisi, yaşanan bir süreç olması nedeniyle bu çalışmadan elde 

edilen bulgular belirlenen tarih aralığında yorumlanırken, ileriki çalışmalarda pandemi sonrası algılanan 

ciddiyetin, algılanan tehdidin ne düzeyde eğilim göstereceği, bu tür etkenlerin tüketicilerin kendini izole etme 

niyetlerinde nasıl etki edeceği ve dürtüsel satın alma davranışlarını benzer şekilde mi etkileyeceği 

araştırılabilir. Gerçekleştirilen aşı çalışmaları sonrası aşı yaptıran ve yaptırmayan tüketicilerde araştırma 

bulguları açısından ne tür değişimler olabileceği yine yeni çalışmalarla araştırılabilir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç –  Mobil alışveriş uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin belirsizlikler, 

tüketicilerin algılanan risk, algılanan güven ve kullanma niyetlerini etkilemektedir. Özellikle, COVID-19 

salgını nedeniyle mobil alışveriş uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen ödemelere ilişkin artan işlem 

hacimleri, tüketicileri daha da kaygılandırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, günümüz dijital çağında 

tüketiciler tarafından sıklıkla kullanılmaya başlanan mobil ödemelere ilişkin, algılanan risk, algılanan 

güven ve kullanma niyetlerini belirlemektir. Ayrıca, katılımcıların bu değişkenlere ilişkin 

değerlendirmeleri, sosyo-demografik özellikleri nezdinde karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Böylelikle, 

COVID-19 salgını katılımcıların mobil ödemelere ilişkin algılarındaki değişimler gözlemlenmiş olacaktır. 

Yöntem –  Araştırma verilerinin toplanmasında, çevrimiçi anket yönteminden faydalanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Türkiye de ikamet eden mobil alışveriş uygulamaları kullanıcıları 

oluşturmaktadır. Örneklem kitlesini, basit (tesadüfi) örnekleme yöntemi ile seçilen, 434 mobil alışveriş 

kullanıcısı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde öncelikle, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 

yapılmıştır. Daha sonra, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Son olarak ise, ANOVA ve 

t-testi analizi uygulanmıştır. 

Bulgular –  Araştırma analizleri neticesinde, algılanan risk, algılanan güven ve kullanma niyetinin; mobil 

ödeme kullanma sıklığı, mobil ödeme sistem tercihi, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve gelir durumuna göre 

farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Tartışma –  Araştırma bulgularına göre, farklı demografik özelliklere sahip kullanıcıların, algılamalarında 

da farklılıklarının olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye’de mobil ödemelere ilişkin 

pazarlama stratejilerin belirlenmesi konusunda; cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim durumu gibi farklılıklara 

sahip kullanıcılar için farklı iletişim yöntemlerinin ve araçlarının kullanılması, işletmeler açısından faydalı 

olacaktır.  

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Perceived Risk 

Perceived Trust 

Intention to Use 

Mobile Payment Systems 

Covid-19 

 

Received 4 May 2021 

Revised 10 September 

2021 

Accepted 15 September 

2021 

 

Article Classification:  

Research Article  

 

Purpose – Uncertainties regarding payment transactions performed through mobile shopping 

applications affect the perceived risk, perceived trust and usage intentions of consumers. In particular, the 

increasing transaction volumes for payments made through mobile shopping applications due to the 

COVID-19 pandemic make consumers even more worried. The purpose of this study is to determine the 

perceived risk, perceived trust and usage intentions regarding mobile payments, which are frequently 

used by consumers in today's digital age. In addition, the evaluations of the participants regarding these 

variables are presented comparatively in terms of their socio-demographic characteristics. Thus, changes 

in participants' perception of mobile payments will be observed during the COVID-19 pandemic.  

Design/Method/Approach –  The online survey method was used to collect the research data. The 

universe of the research consists of mobile shopping applications users residing in Turkey. The sample 

population of the research consists of 434 mobile shopping users selected by simple (random) sampling 
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Discussion –  According to the research findings, it was concluded that users with different demographic 
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1. Giriş 

Dijital platformlarda alışveriş yapabilme imkânı, gelişen teknolojiler sayesinde, mobil cihazlar ile de 

gerçekleştirilmektedir. Mobil cihazlar ile yapılan alışverişlerde, zaman ve mekân baskısı ortadan kalkmıştır 

(Türker ve Okumuş, 2019: 115). Bu durum, mobil cihazlar ile her an her yerden kolaylıkla alışveriş yapabilme 

imkanı getirmiştir. Mobil ticaretin yaygınlaşması, ödeme sistemlerinin de mobil sistemler aracılığıyla 

yapılabilecek sistemlerin gelişmesine neden olmuştur. Mobil ödeme sistemleri ilk kez 1997 yılında, Coca Cola 

otomatları ile hayata geçirilmiştir. Ülkemizde ise mobil ödeme sistemi ilk kez 2012 yılında, İş Bankası 

tarafından kullanılmıştır.  Ürün ve hizmet satın alımlarında, alternatif bir ödeme yöntemi olan mobil 

ödemeler, kullanıcılarına çeşitli ödeme (temassız, karekod, NFC) yöntemleri de sunmaktadır. Mobil 

sistemlerde ödemeler, para veya fonların alıcıdan, satıcıya bir mobil cihaz üzerinden doğrudan veya dolaylı 

olarak aktarılmasıyla gerçekleştirilmektedir (Bozpolat ve Seyhan, 2020: 120).  

Dahlberg vd. (2008)’e göre mobil ödeme, “mallar, hizmetler ve faturaların kablosuz iletişim teknolojileri 

yardımıyla mobil cihazlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanabilmektedir. Mobil ödemeler, 

kullanıcıların konum ve tüketim alışkanlıkları gibi birtakım bilgilerini kullanarak, kişiye özel ve kaliteli hizmet 

verme imkânı tanımaktadır. Böylelikle işletmeler, doğrudan hedef kitleye yönelik daha avantajlı kampanyalar 

gerçekleştirebilmekte ve yeni müşteriler kazanabilmektedir. Tüketicilere ise daha kolay ve hızlı ödeme 

hizmetinin yanı sıra, ürünlere ilişkin fiyat, indirim ve kampanyaları kıyaslama olanağı sunmaktadır (İşler ve 

Gülaç, 2017: 54).  

OECD (2018) verilerine göre Çin, 2018 yılında 1 milyardan fazla 4G kullanıcısına ulaşmıştır. Bu durum Çin'i 

dünyadaki en büyük çevrimiçi nüfus haline getirmiştir.  Çin'deki 4G kullanıcılarındaki artış, Çin'in en önemli 

iki dijital ödeme hizmeti olan; WeChat ve Alipay'de önemli bir büyümeyi tetiklemiştir. Alipay ve WeChat'in 

birleşik ödeme işlemlerinin değeri, dört yıl içinde 20 kat artarak, 2016 yılı itibariyle 2,9 trilyon ABD dolarına 

ulaşmıştır. Çin'deki tüm işlemlerin bir payı olarak mobil ödemeler, 2015'te yaklaşık %17'ye yükselmiştir. 

Çin’deki alışveriş uygulamaları ve dijitalleşmeye dair devlet politikaları, milyonlarca ailenin hayatını 

etkilemektedir. Bu nedenle de özellikle, güven, risk, şeffaflık, katılım ve maliyet tasarrufu konularında 

gelişmeye son derece ihtiyaç duyulmaktadır. COVID-19 salgını ile birlikte ise, e-ticaret ve mobil ticaret tüm 

dünyada büyük bir sıçrama yapmıştır. Bilgi Teknolojileri Kurumu (2015) raporuna göre, Türkiye’de mobil 

ödeme hacmi 2015 yılı sonunda 225,6 milyon TL işlem hacmine erişmiştir. Isaac (2015) tarafından yapılan bir 

araştırmaya göre ise, 2020 yılında mobil ödeme piyasasının pazar büyüklüğünün 2,8 trilyon dolar olacağı 

belirtilmektedir. VISA (2016) raporuna göre, Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında %91 ile en yüksek mobil 

ödeme kullanıcısına sahip ülke konumundadır. 

COVID-19 salgını ile temassız ödeme işlemleri de önem kazanmıştır. COVID-19’un temas ve kâğıt paralar ile 

bulaş riski taşıması nedeniyle, herhangi bir temasa maruz kalmadan sipariş oluşturma ve teslimat sistemleri 

ivme kazanmıştır. Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’ne göre temassız ödemeler, geçen 2019 yılına göre 3 kat 

artmıştır. Yaklaşık iki buçuk milyon adet temassız kart ise ilk defa bu dönemde kullanılmıştır (Akgün vd., 

2020: 444; Değirdöğmez vd., 2010, 130). COVID-19 salgını süresince ülkeler, farklı ödeme yöntemlerini (kredi, 

kartı, EFT/havale, kapıda ödeme vb.) deneyimlemişlerdir.  Netcomm Suiesse (2020)’e göre bu süreçte; Türk 

tüketicilerin %68 oranında kredi kartı, %54 oranında banka kartı ve %31 oranında ise kapıda ödeme seçeneğini 

kullandıkları ortaya konmuştur.  

Algılanan risk, “tüketicilerin satın alacakları ve/veya kullanacakları mamullere yönelik satın alma öncesi 

karşılaştıkları belirsizlik ve bekledikleri zararları” ifade etmektedir (Chen ve He, 2003: 680). Algılanan risk, 

tüketicilerin satın alma kararının sonuçları ile ilgili belirsizliklere sahip olması durumudur. Tüketicilerin 

algıladıkları riskin derecesi, satın alma kararını etkileyen önemli bir unsurdur (Schiffman ve Kanuk, 2000: 

153). Güven ise, “bireyin üstlendiği işlerle, verdiği sözlerle, duyguları ve kendi öz tutarlılığıyla oluşturduğu, 

ürettiği, koruduğu, devam ettirdiği bir şey” olarak tanımlanmaktadır (Solomon ve Flores, 2001: 18). Gefen ve 

Straub (2004)’e göre algılanan güven, “sunulan teknolojiyi sağlayan tarafların, kullanıcıların beklentilerini 

doğru bir şekilde karşılayacaklarına yönelik inançları” olarak tanımlanmaktadır. Özellikle, 1990’lı yıllardan 

itibaren gelişen teknoloji ile birlikte, güven kavramı elektronik ortamlara da taşınmıştır. Pavlou (2003), e-

ticaret gibi belirsizliğin hakim olduğu dijital platformlarda güven algısının, önemli bir faktör olduğunu 

belirtmiştir.   
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Bu araştırma ile tüketicilerin, mobil ödeme sistemlerine ilişkin; algılanan risk, algılanan güven ve kullanma 

niyeti farklılıkları ölçümlenmiştir. Tüketicilerin ilgili değişkenlere dair farklılık düzeyleri ölçümlenirken; 

ödeme sistemleri, kullanma sıklığı, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ve gelir durumu gibi değişkenler ele 

alınmıştır. Bu doğrultuda amaçlanan, günümüz dijital çağında son yıllarda daha da büyüyen mobil alışveriş 

ve ödeme sistemlerine dair tüketicilerin risk, güven ve kullanma niyetlerini belirlemektir. Böylelikle, sürekli 

olarak geliştirilmeye çalışılan mobil ödeme sistemlerine ilişkin bulgular sunulacaktır. 

2. Literatür Taraması 

Dünya ülkelerinin elektronik sistemleri, şeffaflık ve gizlilikten yoksun olduğunda, kullanıcıların mahremiyet 

ve diğer temel haklarının ihlal edilme riski de daha yüksek olmaktadır. COVID-19 salgını ile birleşen bu gibi 

riskler mobil kullanıcıları, güvenlik ve kullanma niyeti konusunda daha da kaygılanmasına neden olmuştur. 

Fakat günümüz koşulları tüm bu risklere rağmen, bu tür teknolojik ödeme sistemlerine adaptasyonu gerekli 

kılmaktadır. Ren ve Tang (2021)’e göre, 2019 yılında Çin'de mobil ödemelerin kullanım oranı %86’ya ulaşarak, 

Çin'i dünyanın en yüksek mobil ödeme penetrasyon oranına sahip ülke haline getirmiştir. Bu bilgilerden 

hareketle literatür incelendiğinde, Zhao ve Bacao (2021) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, COVID-

19 salgını sırasında, tüketicilerin mobil ödemeyi benimseme yolunda; algılanan güven, algılanan gizlilik ve 

davranışsal niyetleri ortaya konmuştur. Çin’de gerçekleştirilen bu araştırmaya göre, COVID-19 salgının 

etkisiyle tüketicilerin ödeme alışkanlıklarının değiştiğini ve mobil ödemeyi benimseme niyetinin de 

güçlendiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, tüketiciler tarafından algılanan faydaların önemli ölçüde sosyal 

etki ve algılanan güveni etkilediği; algılanan güven ve performans beklentisinin ise, tüketicilerin COVID-19 

salgını sırasında mobil ödemeleri kullanma niyetlerini etkilediği belirlenmiştir.  Rafdinal ve Senalasari (2021)’e 

göre ise COVID-19 salgını sırasında algılanan güvenin, algılanan kullanışlılık ve kullanma kolaylığı gibi 

davranışları etkilediği ortaya konmuştur. Ayrıca, algılanan kullanışlılık ve kullanma kolaylığı davranışları da, 

kullanma niyetini etkilediği tespit edilmiştir. 

Literatür incelendiğinde, algılanan riskin genellikle pozitif sonuçlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu 

ifade edilmektedir (Kaplan vd., 1974; Mitchell, 1999; Casidy ve Wymer, 2016). Boholm (1998), teknolojik bir 

uygulamanın veya yeniliklerin, kullanıcının algıladığı riski arttırdığını belirtmektedir. Malhotra vd. (2004) 

tarafından yapılan araştırmada, kişisel bilgilere erişim konusunda duyulan güven algısının, algılanan risk 

üzerinde negatif etkisi olduğu bulgulanmıştır. Forsythe vd. (2003) tarafından yapılan bir diğer araştırmada 

ise, finansal risk, ürün riski ve zaman/uygunluk riski gibi faktörlerin, tüketicilerin online satın alma 

durumunu olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu doğrultuda genel anlamda, elektronik platformlara ve 

teknolojik uygulamalara karşı tüketicilerin, algılanan risk düzeyinin yüksek olduğu ifade edilebilmektedir 

(Ho ve Ng, 1994; Pavlou, 2003). Ayrıca, algılanan risk, elektronik platformlardaki tüketici davranışlarını da, 

olumsuz olarak etkilemektedir (Kim vd., 2008). 

Kim vd. (2010) ve Linck vd. (2007) tarafından yapılan araştırmalarda, mobil ödeme sistemlerinin 

benimsenmesinde en önemli engelin, kişisel verilerin güvenliği konusundaki kaygıların olduğu kanısına 

varılmıştır. Aydın ve Burnaz (2016) yaptıkları araştırma neticesinde, güvenlik kaygılarını ortadan 

kaldırabilecek şekilde bir iletişim faaliyetinin yürütülmesinin, mobil ödeme sistemlerini kullanma niyetini de 

iyileştireceğini vurgulamışlardır. Matemba ve Li (2018) ise algılanan güvenin, teknolojinin kullanma 

kolaylığına ilişkin büyük fayda sağlayacağını belirtmişlerdir. Chellappa (2008), online alışveriş 

platformlarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin, algılanan güveni büyük ölçüde etkilediğini 

bulmuşlardır. Khalilzadeh vd. (2017), mobil ödeme sistemlerinin kullanma niyetinin, algılanan güveni önemli 

ölçüde etkilediği sonucuna varmışlardır. Son olarak, Chung vd. (2010) ise, online alışveriş platformlarında, 

artan yaşın, kullanma niyeti ve algılanan fayda ile negatif ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, Xin vd. 

(2015) ve Yuen (2013) tarafından yapılan araştırmalarda algılanan güven ve algılanan risk, cinsiyete göre 

farklılaşmamaktadır. Bu durumun aksine, Awad ve Ragowsky (2008) tarafından yapılan bir diğer araştırmada 

ise, algılanan güven ve algılanan riskin, cinsiyete göre farklılaştığı soncuna varılmıştır. 

Bélanger ve Carter (2008), güvenin ve risk algılarının, kişinin e-devlet hizmetlerini kullanma istekliliği 

üzerindeki etkisini incelemiş ve güveni olumsuz algılanan riski etkilemek için dışsal bir değişken olarak 

tanımlamıştır.  Kim ve Prabhakar (2000), algılanan risk ve güven arasında önemsiz bir neden-sonuç ilişkisinin 

olabileceğini savunmaktadır. Das ve Teng (2004) ise, güven ve risk faktörlerinin bir dereceye kadar paralel 

olduğunu belirtmiştir. Buradan hareketle, algılanan güvenin, algılanan riskin bir fonksiyonu olduğu da ifade 
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edilebilmektedir (Yousafzai vd., 2003). Kim vd. (2008), algılanan güven ve algılanan riskin satın alma kararları 

üzerindeki etkisi olduğunu doğrulamıştır. Ayrıca, tüketicinin gizlilik ve güvenlik endişeleri, ilgili firmanın 

güven algısı ve itibarı, web sitesinin bilgi kalitesi, online alışveriş tüketicilerinin güvenini güçlü bir şekilde 

etkilemektedir. 

3. Yöntem 

3.1. Örneklem ve Veri Toplama Aracı  

Araştırmanın evrenini, Türkiye’nin belirli şehirlerinde ikamet eden mobil alışveriş uygulamaları kullanıcıları 

oluşturmaktadır. Örneklem kitlesini, basit (tesadüfi) örnekleme yöntemi ile seçilen, 434 mobil alışveriş 

kullanıcısı oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünün %95 güvenirliğe sahip olması için 384 kişiye ulaşılması 

yeterlidir (Baş, 2006: 47). Bu doğrultuda örneklem kitlesi %95 oranında bir güvenirlilikle temsil edebilir 

yeterliliktedir. Araştırmanın veri toplama aracı olarak ise, çevrimiçi anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan ölçekler; Bianchi ve Andrews (2012), Thanh ve Nguyen (2017), Yang vd. (2015) ve Sfenrianto 

(2015)’den alıntılanarak, Türkçeye uyarlanmıştır. Bu ölçekler seçilirken, farklı kültürlerde/sektörlerde 

uygulanmış ve güvenilirlik/geçerliliklerinin test edilmiş olmasına dikkat edilmiştir. Anket formu 

oluşturulurken, beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anket formunda yer alan ifadeler, çift yönlü çeviri 

(İngilizce-Türkçe)’ye tabii tutularak, anlam bütünlüğü sağlanmıştır. Araştırma verileri, 2021 yılının ilk 

çeyreğinde elde edilmiştir. Elektronik ortam üzerinden elde edilen veriler, SPSS ve AMOS programlarına 

aktarılarak analiz edilmiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel kurallara, etik ve alıntı kurallarına 

uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir 

akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.   

3.2. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde ilk olarak; tanımlayıcı ve betimleyici istatistikler ile katılımcılara dair bilgiler 

elde edilmiştir. İkinci aşamada; geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Bu doğrultuda, güvenilirlik 

için Cronbach's Alpha (Cα), geçerlilik için ise Açıklanan Ortalama Varyans (AVE), Birleşik Güvenilirlik (CR), 

Maksimum Paylaşılan Varyansın Karesi (MSV) ve Paylaşılan Varyansın Karesinin Ortalaması (ASV) 

değerlerine bakılmıştır. Daha sonra, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanarak, ölçeğe ilişkin faktör yükleri 

tespit edilmiştir. Araştırmada geçerlilik analizleri ile, değişkenlerin amaca uygun olarak ölçülme derecesini 

tespit etmek; faktör analizi ile ise, ölçeği oluşturan madde ve boyutların ölçek yapısıyla ilişkili olup, olmadığını 

tespit etmek amaçlanmıştır. Son olarak, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ile değişkenler 

arasındaki ilişkiler, ANOVA ve t Test analizlerine tabii tutulmuştur. ANOVA ve t testleri analizleri, normal 

dağıldığı varsayımı altında yapılabilmektedirler. Yapılan analizler neticesinde; çarpıklık ve basıklık değerleri 

+2.0 ile -2.0 aralığında olduğu tespit edilmiştir. George ve Mallery’e (2010) göre basıklık ve çarpıklık 

değerlerinin normal dağılım gösterdiği kabul edilmektedir. Daha sonra ise, katılımcıların risk, güven ve 

kullanma niyetine dair sosyo-demografik açıdan “farklılık” düzeyleri belirlenmiştir. 

3.4. Ölçek ve Hipotezler 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin her birinin daha önce güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiştir. Tablo 1’de 

araştırma kapsamında ölçülmesi planlanan ölçek ve boyutlara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma Ölçekleri 

Ölçek Boyutları 

 

Ölçek Maddeleri Kaynakça 

 

 

 

 

Algılanan Risk 

Mobil ödemelerim sırasında kredi kartı kullanırken, kendimi 

güvende hissetmem, 

 

 

Bianchi ve Andrews 

(2012) 

& 

Thanh ve Nguyen 

(2017) 

Mobil ödemeler sırasında kişisel bilgilerimi paylaşırken, 

kendimi güvende hissetmem, 

Mobil ödemelerin diğer ödeme sistemlerinden daha riskli 

olduğunu söyleyebilirim, 

Mobil ödemeler, dolandırıcılığa veya para kaybına neden 

olabilir, 

 Mobil ödemeler sırasında, rahat hissederim,  
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Algılanan Güven Mobil ödeme sistemlerini kullanırken, kendimi güvende 

hissederim, 

Yang vd. (2015) 

 

 

 

Kullanma Niyeti 

Genel olarak, mobil ödeme sistemlerini kullanmaya 

istekliyimdir, 

 

Yang vd. (2015) 

 Sfenrianto (2015) Herhangi bir ödeme sistemini seçmem gerektiğinde, mobil 

ödemeyi tercih ederim, 

Mobil ödeme sistemlerini kullanmak, eğlencelidir. 

Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezler ile katılımcıların, sosyo-demografik özellikleri, ödeme sistemi 

tercihi ve kullanma sıklıklarına ilişkin; risk, güven ve kullanma niyeti açısından farklılıkları ele alınmıştır. Bu 

doğrultuda katılımcıların, COVID-19 salgını sürecinde mobil ödeme teknolojilerine dair algısal farklılıklarının 

analiz edilebilmesi için 7 temel hipotez geliştirilmiştir. Bu hipotezler, Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Araştırmaya İlişkin Hipotezler 

Araştırma Hipotezleri 

 

H1 

 

H1a: Algılanan risk, cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H1b: Algılanan güven, cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H1c: Kullanma niyeti, cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

 

H2 

 

H2a: Algılanan risk, medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H2b: Algılanan güven, medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H2c: Kullanma niyeti, medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

 

H3 

 

H3a: Algılanan risk, yaş durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H3b: Algılanan güven, yaş durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H3c: Kullanma niyeti, yaş durumuna göre farklılık göstermektedir. 

 

H4 

H4a: Algılanan risk, eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H4b: Algılanan güven, eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H4c: Kullanma niyeti, eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

 

H5 

H5a: Algılanan risk, gelir durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H5b: Algılanan güven, gelir durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H5c: Kullanma niyeti, gelir durumuna göre farklılık göstermektedir. 

 

H6 

H6a: Algılanan risk, ödeme sistemlerine göre farklılık göstermektedir. 

H6b: Algılanan güven, ödeme sistemlerine göre farklılık göstermektedir. 

H6c: Kullanma niyeti, ödeme sistemlerine göre farklılık göstermektedir. 

 

H7 

H7a: Algılanan risk, kullanma sıklığına göre farklılık göstermektedir. 

H7b: Algılanan güven, kullanma sıklığına göre farklılık göstermektedir. 

H7c: Kullanma niyeti, kullanma sıklığına göre farklılık göstermektedir. 

Araştırma hipotezlerinin sınanmasında, ANOVA ve t Test analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ilgili 

hipotezlerden kabul/ret olanlar tespit edilmiştir. 

4. Analiz ve Bulgular 

4.1. Demografik Değişkenler 

Anket uygulaması kapsamında belirlenen örneklem çerçevesinden hareketle 434 katılımcıya ulaşılmıştır. 

Araştırma anketinden elde edilen demografik verilere dair frekans ve yüzde dağılımları, Tablo 3’te 

sunulmuştur.  

Tablo 3. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 

Değişkenler Gruplar N % 

Cinsiyet Kadın 266 61,3 

Erkek 168 38,7 

 

Medeni Durum 

Evli 102 23,5 

Bekar 332 76,5 
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Yaş 

20 ve altı 76 17,5 

21-30 297 68,4 

31-40 51 11,8 

41-50 10 2,3 

 

 

Eğitim Durumu 

İlkokul 14 3,2 

Lise 124 28,6 

Ön Lisans 135 31,1 

Lisans 116 26,7 

Yüksek Lisans 33 7,6 

Doktora 12 2,8 

 

 

Gelir Durumu 

1000TL ve altı 174 40,1 

1001TL-5000TL 196 45,2 

5001TL-8000TL 42 9,6 

8001TL ve üstü 22 5,1 

             Toplam 434 100 

Tablo 3’e göre katılımcılar; cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir ve eğitim durumu göre sınıflandırılmıştır. Buna 

göre, katılımcıların 266’sının (%61,3) kadın ve 168’inin (%38,7) erkek; 102’sinin (%23,5) evli ve 332’sinin (%76,5) 

bekar oldukları görülmektedir. Katılımcıların 76’sının (%17,5) 20 ve altı, 297’sinin (%68,4) 21 ve 30, 51’inin 

(%11,8) 31-40, 10’unun (%2,3) 41-50 arasında yaşa sahip oldukları görülmektedir. Katılımcıların 14’ünün 

(%3,2) ilkokul ve ortaokul, 124’ünün (%28,6) lise, 135’inin (%31,1) ön lisans, 116’sının (%26,7) lisans, 33’ünün 

(%7,6) yüksek lisans, 12’sinin (%2,8) doktora düzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir. Katılımcıların 

174’ünün (%40,1) 1000tl ve altı, 196’sının (%45,2) 1001tl ve 5000tl, 42’sinin (%9,6) 5001tl ve 8000tl, 22’inin (%5,1) 

ise 8001tl ve üstü arasında gelire sahip oldukları görülmektedir. Araştırmaya konu olan tüketicilerin %91’i, 

mobil uygulamalar aracılığı ile alışverişlerini gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Mobil uygulamalar aracılığı 

ile alışveriş yapan tüketicilerin, %45’i, “ayda bir kez”, %24’ü “yılda bir kez”, %17’si ise “iki haftada bir kez” 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Tablo 4’te araştırmaya katılan örneklem kitlesinin, “en sık kullandığınız mobil 

alışveriş uygulaması hangisidir?” ve “mobil alışverişlerinizde genellikle hangi ödeme sistemini tercih 

ediyorsunuz?” sorularına verdikleri yanıtların yüzdelik dilimleri gösterilmektedir. 

Tablo 4. Tercih Edilen Mobil Alışveriş Uygulamaları ve Ödeme Sistemleri 

 

 

Mobil alışveriş uygulamalarını kullanan tüketicilerin, %68’i “trendyol”, %10’u “hepsiburada”, %7’si ise “diğer” 

uygulamaları kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, mobil alışveriş uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen 

ödemelerin, %70’i “kredi kartı”, %26’sı “kapıda ödeme”, %4’ü ise “havale/EFT” yöntemlerini kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle, mobil alışveriş uygulamalarını kullanan tüketicilerin ödemelerini 

büyük oranda, kredi kartı ile gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bunun bir nedeni olarak, örneklem kitlesinin 

ağırlıklı olarak kadınlardan oluşması gösterebilmektedir. Çünkü gerçekleştirilen farklılık analizlerinde 

kadınların, erkeklere nazaran kredi kartı ödemelerine daha fazla güven duydukları ortaya konmuştur.  
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4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Güvenirlik, “bir ölçme aracıyla aynı koşullarda tekrarlanan ölçümlerde elde edilen ölçüm değerlerinin 

kararlılığının bir göstergesi” olarak ifade edilmektedir (Ercan ve Kan, 2004: 212). Bu araştırmada güvenilirlik 

analizi, Cronbach's Alpha (Cα) değerleriyle tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ölçeğin genel değeri, Cα: .906 

olarak tespit edilmiştir. Tekin (1977)’ye göre geçerlik, “bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka 

herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru ölçebilme derecesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Yakınsak 

geçerlilik için açıklanan ortalama varyans (AVE) ve birleşik güvenilirlik (CR) değerlerine; ıraksak geçerlilik 

için ise maksimum paylaşılan varyansın karesi (MSV) ve paylaşılan varyansın karesinin ortalaması (ASV) 

değerlerine bakılmıştır. Ölçeğin genel kümülatif varyans açıklayıcılığı ise 76.841 olarak tespit edilmiştir. Tablo 

5’te araştırma kapsamında kullanılan ölçeklere ilişkin; faktör yükleri, Cα, CR, AVE, MSV ve ASV değerleri 

gösterilmiştir. 

Tablo 5. Ölçeğe İlişkin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 

 

Ölçek Boyutları 

 

Ölçek 

Maddeleri 

 

Faktör 

Yükleri 

 

Cα 

 

CR 

 

AVE 

 

MSV 

 

ASV 

 

Algılanan Risk 

RISK1 ,851  

,870 

 

,873 

 

,634 

 

,422 

 

,265 RISK2 ,855 

RISK3 ,766 

RISK4 ,703 

Algılanan Güven GUVEN1 ,923  

,933 

 

,932 

 

,537 

 

,435 

 

,268 GUVEN2 ,947 

 

Kullanma Niyeti 

 

NIYET1 ,793  

,781 

 

,784 

 

,549 

 

,435 

 

,214 NIYET2 ,715 

NIYET3 ,712 

Büyüköztürk (2015)’e göre Cα değerin 0.70 ve üzerinde olması halinde bir ölçek güvenilir bir ölçek olarak 

değerlendirilir. Fornell ve Larcker (1981)’e göre, AVE değerinin 0.50’nin ve CR değerinin ise 0.70’in üzerinde 

olması gerekmektedir. Iraksak geçerlilikten söz edebilmek için ise MSV<AVE ve ASV<MSV koşullarının 

sağlanması gerekmektedir (Yaşlıoğlu, 2017: 83). Tablo 6’da da görüldüğü üzere ölçeğe ait; Cα, CR, AVE, MSV 

ve ASV değerlerinin tümünün yeterli düzeyde olduğu ifade edilebilmektedir. Bu doğrultuda, ölçeklerin yapı 

ve ayrışma geçerliliğini sağladığı ifade edilebilmektedir. 

Tablo 5’te sunulan her bir maddeye ilişkin faktör yükleri incelendiğinde, faktör yüklerinin 0,703 ile 0,947 

arasında olduğu görülmektedir. George ve Mallery (2010)’a göre faktör yüklerinin 0,50’den yüksek olması 

yeterli olarak kabul edilmektedir. DFA’ya tabii tutulan değişkenlere dair uyum iyiliği değerleri (CMIN/d: 

1.810, NFI: 0.968, CFI: 0.985, GFI: 0.961, RMSEA: 0.061) p=.000 anlamlılık düzeyinde kabul edilebilir 

yeterliliktedir. Ölçeği oluşturan 9 madde ve 3 değişkenin ölçek yapısıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

4.3. ANOVA ve t TEST Analizi 

ANOVA ve t testleri analizleri parametrik test grupları altında yer almaktadır. Bu tür testler sadece 

değişkenlerin normal dağılımı varsayımı altında gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle, analizlerden önce 

değişkenlere ait faktörlerin normalizasyonuna ilişkin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri 

incelenmiştir. Bu değerlere göre, ifadelere ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri +2.0 ile -2.0 aralığındadır. 

George ve Mallery’e (2010) göre basıklık ve çarpıklık değerleri, normal dağılım göstermektedir. Araştırma 

kapsamında gerçekleştirilen bağımsız ikiden az gruplar için t testi; ikiden fazla gruplar için ANOVA analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

4.3.1. t Testi Analizi ve Hipotez Sonuçları 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen bağımsız iki grup için t testi gerçekleştirilmiştir. Grupların 

varyanslarının eşitliğinin test edilmesi gerektiğinden Levene testi sonuçları da incelenmiştir. Tablo 6’da 

cinsiyet ve medeni duruma göre analiz sonuçları gösterilmektedir. 
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Tablo 6. Cinsiyet ve Medeni Duruma İlişkin t Test Analiz Sonuçları 

 

 

 

Değişkenler 

 

Gruplar 

 

 

N 

 
Ortalama 

Levene Testi t Testi  
Hipotez 

Kabul/Ret 
F p t p 

 

 

CİNSİYET 

Algılanan Risk Kadın 266 2,5432  

4,368 

 

,038 

 

2,784 

 

,006 

 

Kabul Erkek 168 2,9256 

Algılanan Güven Kadın 266 2,6955  

5,090 

 

,025 

 

2,814 

 

,005 

 

Kabul Erkek 168 3,1071 

Kullanma Niyeti Kadın 266 2,9424  

,523 

 

,470 

 

1,438 

 

,152 

 

Ret Erkek 168 3,1230 

 

 

 

MEDENİ 

DURUM 

 

Algılanan Risk 

Evli 100 2,6300  

,101 

 

,751 

 

-,492 

 

,623 

 

Ret Bekar 334 2,7096 

 

Algılanan Güven 

Evli 100 2,8400  

,039 

 

,843 

 

-,112 

 

,911 

 

Ret Bekar 334 2,8593 

 

Kullanma Niyeti 

Evli 100 2,9533  

,645 

 

,423 

 

-,525 

 

,600 

 

Ret Bekar 334 3,0299 

Tablo 6’da gösterildiği üzere t testi sonuçlarına göre; algılanan risk (p: 0,006) ve algılanan güven (p: 0,005) 

değişkenleri için kritik değer olan 0,05’den küçük ve anlamlı düzeydedir. Diğer bir ifadeyle, katılımcıların 

algılanan risk ve algılanan güven, değişkenlerine ait değerlendirmelerinin, “cinsiyet” grubuna göre (H1a-H1b) 

anlamlı olarak farklılaştığı ifade edilebilmektedir. Buna göre; kadın katılımcılar, erkek katılımcılara oranla, 

mobil ödeme sistemlerine dair algıladıkları risk (p=,006) daha düşük ve algıladıkları güveni (p=,005) ise daha 

yüksektir. t testi sonuçlarına göre, “medeni hal” grubuna göre ise anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

4.3.2. ANOVA Analizi ve Hipotez Sonuçları 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen bağımsız ikiden fazla gruplar için ANOVA, Tukey testi 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 7’de yaş, eğitim ve gelir durumu değişkenlerine göre ANOVA testi sonuçları 

gösterilmektedir. 

Tablo 7: Yaş, Eğitim ve Gelir Duruma İlişkin ANOVA Analiz Sonuçları 

Demografik 

Değişkenler 

Ölçek 

Boyutları 

 

 

Gruplar 

 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

 

p 

Hipotez 

Kabul/Ret 

 

 

 

YAŞ 

Algılanan 

Risk 

Gruplar Arası 9,960 3,320  

3,427 

 

,018 

 

Kabul Gruplar İçi 206,353 ,969 

Algılanan 

Güven 

Gruplar Arası 7,747 2,582  

2,312 

 

,077 

 

Ret Gruplar İçi 237,930 1,117 

Kullanma 

Niyeti 

Gruplar Arası 2,536 ,845  

1,036 

 

,378 

 

Ret Gruplar İçi 173,875 ,816 

 

 

EĞİTİM 

DURUMU 

Algılanan 

Risk 

Gruplar Arası 11,976 2,395  

2,473 

 

,033 

 

Kabul Gruplar İçi 204,337 ,968 

Algılanan 

Güven 

Gruplar Arası 17,879 3,576  

3,312 

 

,007 

 

Kabul Gruplar İçi 227,798 1,080 

Kullanma 

Niyeti 

Gruplar Arası 17,352 3,470  

4,604 

 

,001 

 

Kabul Gruplar İçi 159,060 ,754 

 

 

GELİR 

DURUMU 

Algılanan 

Risk 

Gruplar Arası 22,585 2,823  

3,031 

 

,003 

 

Kabul Gruplar İçi 193,728 ,931 

Algılanan 

Güven 

Gruplar Arası 23,756 2,970  

2,783 

 

,006 

 

Kabul Gruplar İçi 221,921 1,067 

Kullanma 

Niyeti 

Gruplar Arası 8,140 1,017  

1,258 

 

,267 

 

Ret Gruplar İçi 168,272 ,809 
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Tablo 7’de gösterilen, ANOVA, Tukey testi sonuçları, “yaş” grubuna göre, algılanan risk (p: 0,018); “eğitim” 

durumuna göre, algılanan risk (p: 0,033), algılanan güven (p: 0,007) ve kullanma niyeti (p: 0,001); “gelir” durumuna 

göre, algılanan risk (p: 0,003) ve algılanan güven (p: 0,006) değişkenleri için kritik değer olan 0,05’den küçük ve 

anlamlı düzeydedir. Diğer bir ifadeyle, katılımcıların algılanan risk değişkenine ait değerlendirmelerinin, 

“yaş, gelir ve eğitim” grubuna göre (H3a-H4a-H5a); algılanan güven değişkenine ait değerlendirmelerinin, 

“gelir ve eğitim” grubuna göre (H4b-H5b); kullanma niyeti değişkenine ait değerlendirmelerinin ise “eğitim” 

grubuna göre (H4c) anlamlı olarak farklılaştığı ifade edilebilmektedir. Tablo 8’de ödeme sistemleri ve 

kullanım sıklığı değişkenlerine göre ANOVA testi sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 8: Ödeme Sistemleri ve Kullanma Sıklığına İlişkin ANOVA Analiz Sonuçları 

Demografik 

Değişkenler 

Ölçek 

Boyutları 

 

 

Gruplar 

 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

 

p 

Hipotez 

Kabul/Ret 

 

 

ÖDEME 

SİSTEMLERİ 

Algılanan 

Risk 

Gruplar Arası 26,314 13,157  

14,819 

 

,000 

 

Kabul Gruplar İçi 189,999 ,888 

Algılanan 

Güven 

Gruplar Arası 24,902 12,451  

12,069 

 

,000 

 

Kabul Gruplar İçi 220,775 1,032 

Kullanma 

Niyeti 

Gruplar Arası 22,188 11,094  

15,394 

 

,000 

 

Kabul Gruplar İçi 154,224 ,721 

 

 

KULLANMA 

SIKLIĞI 

Algılanan 

Risk 

Gruplar Arası 26,559 6,640  

7,418 

 

,000 

 

Kabul 
Gruplar İçi 189,754 ,895 

Algılanan 

Güven 

Gruplar Arası 31,758 7,940  

7,868 

 

,000 

 

Kabul Gruplar İçi 213,919 1,009 

Kullanma 

Niyeti 

Gruplar Arası 15,571 3,893  

5,131 

 

,001 

 

Kabul Gruplar İçi 160,841 ,759 

Tablo 8’de gösterilen, ANOVA, Tukey testi sonuçları, “ödeme” sistemlerine göre, algılanan risk (p: 0,000), 

algılanan güven (p: 0,000) ve kullanma niyeti (p: 0,000); “kullanma” sıklığına göre ise, algılanan risk (p: 0,000), 

algılanan risk (p: 0,000) ve algılanan risk (p: 0,000) değişkenleri için kritik değer olan 0,05’den küçük ve anlamlı 

düzeydedir. Diğer bir ifadeyle, katılımcıların algılanan risk ve algılanan güven değişkenine ait 

değerlendirmelerinin, “ödeme sistemleri ve kullanma sıklığı” grubuna göre (H6a-H6b-H6c-H7a-H7b-H7c) 

anlamlı olarak farklılaştığı ifade edilebilmektedir. Tablo 9’da yaş, eğitim ve gelir durumuna göre ANOVA 

(Post Hoc) çoklu karşılaştırmalar analiz sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 9: Yaş, Eğitim ve Gelir Durumuna İlişkin Çoklu Karşılaştırmalar Analizi 

 

Demografik 

Değişkenler 

 

Ölçek 

Boyutları 

 

 

 

N 

 

 

Ortalama 

 

 

Standard   

Sapma 

 

 

Grup Değişkenleri 

p Değeri ve 

Gruplararası 

Farklılıklar 

 

 

 

 

YAŞ 

 

Algılanan 

Risk 

74 2,3514 ,90611 20 ve altı1  

 

(p=,050)1-2 

304 2,8191 1,02219 21-302 

48 2,5417 ,87746 31-403 

8 1,8750 ,66144 41-504 

 

Algılanan 

Güven 

74 2,4730 ,80748 20 ve altı1  

 

(p=,048)1-2 

 

304 2,9638 1,13363 21-302 

48 2,8125 ,81844 31-403 

8 2,5000 1,29099 41-504 

 

 

 

 

12 2,5833 ,73598 İlkokul1  

 124 2,4395 ,87974 Lise2 
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EĞİTİM 

DURUMU 

Algılanan 

Risk 

 

136 2,5919 1,00364 Ön Lisans3 (p=,050)2-4 

 118 2,9534 1,05707 Lisans4 

32 3,1406 1,10668 Yüksek Lisans5 

12 2,7500 ,86603 Doktora6 

 

 

Algılanan 

Güven 

12 2,2500 ,88034 İlkokul1  

 

(p=,024)2-4 

124 2,5887 ,87086 Lise2 

136 2,7868 1,07660 Ön Lisans3 

118 3,1186 1,11548 Lisans4 

32 3,5000 1,27802 Yüksek Lisans5 

12 2,6667 ,81650 Doktora6 

 

 

Kullanma 

Niyeti 

12 2,7778 ,75031 İlkokul1  

 

(p=,003)2-5 

(p=,003)3-5 

124 2,8118 ,87387 Lise2 

136 2,8186 ,95232 Ön Lisans3 

118 3,2429 ,76271 Lisans4 

32 3,7292 ,88793 Yüksek Lisans5 

12 3,3333 ,81650 Doktora6 

 

 

 

 

 

 

GELİR DURUMU 

 

 

 

 

 

 

Algılanan 

Risk 

 

192 2,4506 ,94232 1000TL ve altı1  

 

 

 

 

(p=,048)1-2 

(p=,037)1-8 

54 3,1204 1,11020 1001TL-2000TL2 

90 2,4944 ,90216 2001TL-3000TL3 

24 2,8542 ,67805 3001TL-4000TL4 

30 2,9833 ,90862 4001TL-5000TL5 

14 2,5357 1,31837 5001TL-6000TL6 

14 2,8214 ,99702 6001TL-7000TL7 

14 3,6786 ,85042 7001TL-8000TL8 

22 3,1364 1,14217 8001TL ve üstü9 

22 3,5455 ,88535 Haftada Bir Kez2 

72 3,2593 ,83233 İki Haftada Bir Kez3 

196 3,0578 ,83868 Ayda Bir Kez4 

104 2,5833 ,95172 Yılda Bir Kez5 

p<0,05 (Tukey)  

Tablo 9’da gösterilen, ANOVA (Post Hoc) çoklu karşılaştırmalar testi sonuçlarına göre; 20 ve altı yaş 

grubundaki katılımcılar, 31-40 yaş grubundaki katılımcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine dair algıladıkları 

risk (p=,050) daha düşük ve algıladıkları güveni (p=,048) ise daha yüksektir. Lise mezunu katılımcılar, lisans 

mezunu katılımcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine dair algıladıkları risk (p=,050) daha düşük ve algılanan 

güven (p=,024) düzeyleri ise daha yüksektir. Lise ve ön lisans mezunu katılımcılar, yüksek lisans mezunu 

katılımcılara oranla mobil ödeme sistemlerini kullanma niyeti (p=,003) daha düşüktür. 1000tl ve altı gelire sahip 

katılımcılar, 1001tl-2000tl ve 7001tl-8000tl gelire sahip katılımcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine dair 

algıladıkları risk (p=,048-,037) daha düşüktür. Tablo 10’da ödeme sistemleri ve kullanma sıklığına göre ANOVA 

(Post Hoc) çoklu karşılaştırmalar analiz sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 10: Ödeme Sistemleri ve Kullanma Sıklığına İlişkin Çoklu Karşılaştırmalar Analizi 

 

Demografik 

Değişkenler 

 

Ölçek 

Boyutları 

 

 

 

N 

 

 

Ortalama 

 

 

Standard   

Sapma 

 

 

Grup Değişkenleri 

p Değeri ve 

Gruplararası 

Farklılıklar 

 

 

 

ÖDEME 

SİSTEMLERİ 

 

Algılanan 

Risk 

294 2,9116 ,99648 Kredi Kartı1  

(p=,000)1-3 22 2,7955 ,69658 Havale/EFT2 

118 2,1229 ,83223 Kapıda Ödeme3 

 

Algılanan 

Güven 

294 3,0238 1,09378 Kredi Kartı1 (p=,000)1-3 

(p=,002)2-3 22 3,4545 ,90704 Havale/EFT 2 

118 2,3220 ,80816 Kapıda Ödeme 3 
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Kullanma 

Niyeti 

294 3,1791 ,87522 Kredi Kartı 1 (p=,000)1-3 

(p=,001)2-3 22 3,5152 ,58431 Havale/EFT 2 

118 2,5028 ,81971 Kapıda Ödeme 3 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANMA 

SIKLIĞI 

 

 

Algılanan 

Risk 

40 3,2750 ,92445 Haftada Birkaç Kez1 (p=,001)1-5 

(p=,019)2-4 

(p=,000)2-5 

(p=,026)3-5 

22 3,5682 ,92932 Haftada Bir Kez2 

72 2,8681 ,81610 İki Haftada Bir Kez3 

196 2,6403 ,99293 Ayda Bir Kez4 

104 2,2548 ,94906 Yılda Bir Kez5 

 

 

Algılanan 

Güven 

40 3,4250 ,92160 Haftada Birkaç Kez1 (p=,002)1-5 

(p=,004)2-4 

(p=,000)2-5 

(p=,016)3-5 

22 3,9091 ,80057 Haftada Bir Kez2 

72 3,0972 ,90884 İki Haftada Bir Kez3 

196 2,7653 1,05812 Ayda Bir Kez4 

104 2,4135 1,02766 Yılda Bir Kez5 

 

 

Kullanma 

Niyeti 

40 3,1667 ,86855 Haftada Birkaç Kez1  

(p=,009)2-5 

(p=,004)3-5 

(p=,015)4-5 

22 3,5455 ,88535 Haftada Bir Kez2 

72 3,2593 ,83233 İki Haftada Bir Kez3 

196 3,0578 ,83868 Ayda Bir Kez4 

104 2,5833 ,95172 Yılda Bir Kez5 

p<0,05 (Tukey)  

Tablo 10’da gösterilen, ANOVA (Post Hoc) çoklu karşılaştırmalar testi sonuçlarına göre; mobil alışverişleri 

sırasında, kredi kartını tercih eden katılımcılar, kapıda ödemeyi tercih eden katılımcılara oranla, mobil ödeme 

sistemlerine dair algıladıkları risk (p=,000) daha düşük ve algıladıkları güven (p=,000) ile kullanma niyetleri (p=,000) 

daha yüksektir. Havale/EFT’yi tercih eden katılımcılar, kapıda ödemeyi tercih eden katılımcılara oranla, mobil 

ödeme sistemlerine dair algıladıkları güven (p=,002) ve kullanma niyetleri (p=,001) daha yüksektir. Haftada birkaç 

kez mobil alışveriş yapan katılımcılar, yılda bir kez mobil alışveriş yapan katılımcılara oranla, mobil ödeme 

sistemlerine dair algıladıkları risk (p=,001) ve algıladıkları güven (p=,002) daha yüksektir. Haftada bir kez mobil 

alışveriş yapan katılımcılar, ayda bir kez ve yılda bir kez yapan katılımcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine 

dair algıladıkları risk (p=,019-,000) ve algıladıkları güven (p=,004-,000) daha yüksektir. İki haftada bir kez mobil 

alışveriş yapan katılımcılar, yılda bir kez yapan katılımcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine dair algıladıkları 

risk (p=,026), algıladıkları güven (p=,016) ve kullanma niyetleri (p=,004) daha yüksektir. Ayda bir kez mobil 

alışveriş yapan katılımcılar, yılda bir kez yapan katılımcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine dair kullanma 

niyetleri (p=,015) daha yüksektir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Akıllı telefonların gelişimiyle birlikte kullanıcılar, çevrimiçi alışverişlerini mobil cihazlar ile yapmaya 

başlamışlardır. Mobil cihazların işlevlerinin genişletilmesi ile tüketiciler, yer ve zaman fark etmeksizin, satın 

alma ve ödeme yapma şansı yakalamıştır. Teknolojinin sunmuş olduğu yeni seçenekler ile kullanıcıların satın 

alma deneyimleri, daha kolay, hızlı ve güvenilir bir hal almıştır. Bu nedenle de kullanıcıların ödeme 

sistemlerine yönelik algılama ve kullanma biçimleri farklılaşmıştır. Mobil ödeme sistemlerini kullanma 

alışkanlıklarına ilişkin, tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri açısından farklılıklarının tespiti, işletmelerin 

hedef kitlesi ile etkili iletişim kurmalarında büyük önem taşımaktadır (Türker ve Okumuş, 2019: 133). Singh 

ve Rana (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, kullanıcılara ait demografik faktörlerin, dijital ödeme 

sistemlerine adaptasyonu önemli ölçüde etkilediği ortaya konmuştur. Bunun aksine, Gao ve Waechter (2017) 

ise mobil ödeme sistemlerine adaptasyonun demografik değişkenlerle (cinsiyet, yaş, yıllık gelir ve meslek) bir 

ilişkisinin bulunmadığını tespit edilmiştir. Gong, vd. (2016), mobil ödeme sistemlerine adaptasyonun ilk 

şartının, algılanan güven olduğunu belirtmiştir. Özellikle duygusal güven faktörünün, kullanma niyetini 

doğrudan etkilediği bulgulanmıştır. Mingxing, vd. (2014)’ne göre ise mobil ödeme sistemlerini kullanma 

niyetini etkileyen en önemli faktörler; mobil operatörlere ve mobil uygulamalara olan güven değişkenleridir.  

Bu araştırma ile tüketicilerin, mobil ödeme sistemlerine ilişkin; algılanan risk, algılanan güven ve kullanma 

niyetlerine ilişkin tutum farklılıkları bazı değişkenler nezdinde incelenmiştir. Bu doğrultuda; 

• Erkek katılımcılar, kadın katılımcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine daha güven duymakta ve 

daha yüksek bir kullanma niyeti göstermektedirler. M. Humbani ve M. Wiese (2021)’ye göre mobil 
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ödeme sistemlerine ilişkin kullanma niyetini etkileyen en önemli demografik değişkenin cinsiyet 

olduğu tespit edilmiştir. Francisco, vd. (2014)’ne göre mobil ödeme sistemlerine ilişkin kullanma 

kolaylığı ve kullanma niyeti, cinsiyet değişkeni nezdinde farklılaşmaktadır. Bu araştırmaya göre, 

kadın katılımcıların mobil ödeme sistemlerine ilişkin algılanan güven düzeyi, erkek katılımcılara 

oranla daha yüksektir. Shao, vd. (2019)’ne göre, kadın katılımcıların mobil ödeme sistemlerine 

ilişkin algılanan güveni, erkek katılımcılara oranla daha yüksektir. Bunu aksine, Vallespín, vd. 

(2018)’ne göre, erkekler mobil ödeme sistemlerine, kadınlardan daha fazla oranda (%61'e karşı 

%39) güven duymaktadırlar. Awad ve Ragowsky (2008) tarafından yapılan bir diğer araştırmada, 

algılanan güven değişkeni, cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Türker ve Okumuş (2019)’a göre, 

katılımcıların cinsiyet durumlarının; kullanma niyeti ve algılanan güven açısından farklılık 

gösterdiği sonucuna varılmıştır. Vasantha ve Sarika (2019)’ya göre, mobil cüzdan ve ödeme 

sistemlerine yatkınlık değişkenlerinin, cinsiyet durumuna göre farklılaştığı belirlenmiştir. Fan, vd. 

(2018) tarafından yapılan bir araştırmada eğitim seviyesi yüksek ve genç yaştaki bireylerin mobil 

ödeme sistemlerine daha yatkın olduğu ortaya konmuştur. Esfahani ve Ozturk (2019), mobil 

ödeme sistemlerine ilişkin kullanma niyetlerinde, cinsiyete göre farklılıklar tespit etmişlerdir. Bu 

araştırmaların aksine, Vaidya, vd. (2020)’ne göre, kullanıcıların cinsiyet durumunun, mobil 

ödeme sistemlerini kullanma niyetini farklılaştırmadığı ifade edilmiştir. Xin vd. (2015) ve Yuen 

(2013) tarafından yapılan araştırmalarda ise algılanan güven, cinsiyete göre farklılaşmamaktadır 

• 20 ve altı yaş grubundaki katılımcılar, 31-40 yaş grubundaki katılımcılara oranla, mobil ödeme 

sistemlerine daha fazla güven duymaktadır. Türker ve Okumuş (2019)’a göre, katılımcıların yaş 

ve medeni durumlarının; kullanma niyeti ve algılanan güven açısından farklılık gösterdiği 

sonucuna varılmıştır. Dotzauer ve Haiss (2017) ise mobil ödeme sistemlerini kullanma niyetinin, 

yaş ve akıllı telefon kullanımı ile doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Y kuşağı 

kullanıcıların da mobil ödeme sistemlerine daha yatkın oldukları ifade edilmiştir. Vasantha ve 

Sarika (2019)’ya göre, mobil cüzdan ve ödemelere yatkınlığın, yaş durumuna göre farklılaştığı 

belirtilmiştir. Vaidya, vd. (2020), yaş durumunun, dijital ödeme sistemlerini kullanma niyetini 

farklılaştırdığı bulgulanmıştır. Fan, vd. (2018) tarafından yapılan bir araştırmada genç yaştaki 

bireylerin mobil ödeme sistemlerini kullanmaya daha yatkın oldukları ortaya konmuştur. Ayrıca 

yine bu araştırmaya göre, orta yaş ve üstü kişilerin, mobil ödeme sistemlerine ilişkin algılanan 

güveni daha zor sağladıkları, bu nedenle de mobil ödeme sistemlerine daha geç adapte oldukları 

ortaya konmuştur. Acheampong, vd. (2018) ise 45 yaş ve üstü kullanıcılar ile 45 yaş ve altı 

kullanıcıların, dijital ödeme kullanımlarının ciddi derecede farklılaştığını bulgulamıştır. 

Vallespín, vd. (2018)’ne göre, 26 ile 35 yaş arası katılımcılar, 46 ile 55 yaş arasındaki katılımcılara 

oranla, mobil ödeme sistemlerine daha güven duymaktadırlar. Ayrıca mobil ödeme sistemlerine 

ilişkin algılanan güven düzeyi düşük katılımcıların genellikle; ev hanımı ve üniversite öğrencileri 

olduğu belirlenmiştir. Esfahani ve Ozturk (2019), mobil ödeme sistemlerine ilişkin kullanma 

niyetlerinde, yaş durumuna göre farklılıklar tespit etmişlerdir. Buna göre kadın kullanıcılar, mobil 

ödeme teknolojilerine daha temkinli yaklaşmakta ve kullanımını zor bulmaktadırlar. Bu nedenle 

kadın kullanıcılar, özellikle veri hırsızlığı ve kredi kartı ihlalleri gibi ödeme sistemlerinin son 

zamanlardaki güvenlik ihlalleri nedeniyle mobil ödeme sistemlerinin benimsenmesi ve güvenliği 

konusunda endişe duymaktadırlar. Ayrıca, 18 ve 25 ile 36 ve 45 yaş aralığındaki kullanıcıların, 46 

ve üstü yaştaki kullanıcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine daha kolay adapte olabildikleri 

ortaya konmuştur. Aynı araştırmada, mobil ödeme sistemlerini kullanma niyeti ve mobil ödeme 

sistemlerinin algılanan risk ve güven düzeyinin; eğitim ve yaş faktörlerine göre farklılaştığı tespit 

edilmiştir. Buna göre, 30 yaş ve altı kullanıcıların mobil ödeme sistemlerine ilişkin algılanan riski, 

30-40 yaş arası kullanıcılara göre daha düşüktür. Bu bilgilerden hareketle eğitim seviyesi yüksek 

ve genç bireylerin mobil ödeme sistemlerine duyguları güven ve kullanma niyetlerinin daha 

yüksek olduğu söylenebilmektedir.  

• Lise mezunu katılımcılar, lisans mezunu katılımcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine daha 

güven duymaktadır. Lise ve ön lisans mezunu katılımcıların, yüksek lisans mezunu katılımcılara 

oranla mobil ödeme sistemlerini kullanma niyetleri ise daha düşüktür.  Tacken, vd. (2005) 

tarafından yapılan bir araştırmada, yeni ödeme teknolojilerinin adaptasyonu ile eğitim durumu 

arasında doğrudan bir ilişkili olduğu bulunmuştur Esfahani ve Ozturk (2019)’ün gerçekleştirdiği 
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araştırmada, eğitim durumunun, mobil ödeme sistemlerine adaptasyonu etkilediği tespit 

edilmiştir. Ayrıca, mobil ödeme sistemlerini kullanma niyeti, algılanan risk ve algılanan güven 

değişkenleri üzerinde eğitim ve yaş faktörlerinin önemli etkisi olduğu da belirlenmiştir. Buna 

göre, 30 yaş ve altı kullanıcıların mobil ödeme sistemlerine ilişkin algılanan risk düzeyi, 30-40 yaş 

arası kullanıcılara göre daha düşüktür. Ayrıca, lise mezunu kullanıcıların, mobil ödeme 

sistemlerine ilişkin algılanan risk düzeyi, ön lisans mezunlarına göre daha yüksektir. Bu 

bilgilerden hareketle eğitim seviyesi yüksek ve genç yaştaki kullanıcıların, mobil ödeme 

sistemlerine duydukları güven ve kullanma niyetlerinin daha yüksek olduğu söylenebilmektedir. 

Vaidya, vd. (2020)’ne göre, yüksek uzmanlık ve eğitim durumunun, dijital ödeme sistemlerini 

kullanma niyetini arttırmakta olduğu belirtilmektedir. Fan, vd. (2018) tarafından yapılan bir 

araştırmada, eğitim durumu yüksek kullanıcıların, mobil ödeme sistemlerine daha yatkın olduğu 

ortaya konmuştur. Türker ve Okumuş (2019)’a göre, katılımcıların, mobil cihaz kullanma süreleri 

ve eğitim durumlarının, yalnızca güven açısından farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. 

• 1000tl ve altı gelire sahip katılımcılar, 1001tl-2000tl ve 7001tl-8000tl gelir sahip katılımcılara oranla, 

mobil ödeme sistemlerine daha güven duymaktadır. Tacken, vd. (2005) tarafından yapılan bir 

araştırmada, yeni ödeme teknolojilerinin adaptasyonu ile gelir durumu arasında doğrudan bir 

ilişkili olduğu bulunmuştur. Türker ve Okumuş (2019)’a göre ise, kullanma niyeti ve güven 

değişkenleri, kullanıcıların gelir durumuna göre farklılaşmamaktadır. Benzer şekilde, Esfahani ve 

Ozturk (2019) tarafından gelir durumunun, mobil ödeme sistemlerine adaptasyonu 

farklılaştırmadığı bulgulanmıştır.  

• Kredi kartı ve havale/EFT’yi tercih eden katılımcıların, kapıda ödemeyi tercih eden katılımcılara 

oranla, mobil ödeme sistemlerine dair güven ve kullanma niyetleri daha yüksektir. 

• Haftada birkaç kez, haftada bir kez ve ayda bir kez mobil alışveriş yapan katılımcıların, yılda bir 

kez yapan katılımcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine dair güven ve kullanma niyetleri daha 

yüksektir. Haftada bir kez mobil alışveriş yapan katılımcılar, ayda bir kez yapan katılımcılara 

oranla, mobil ödeme sistemlerine daha güven duymaktadır. Ayda bir kez mobil alışveriş yapan 

katılımcılar ise, yılda bir kez yapan katılımcılara oranla, mobil ödeme sistemlerine dair kullanma 

niyetleri daha yüksektir. 

Araştırma sonuçları incelendiğinde genel olarak; erkek katılımcılar ile yaşları genç, gelir ve eğitim seviyeleri 

düşük olan katılımcıların, diğer katılımcılara oranla mobil ödeme sistemlerine dair algılanan güven düzeyleri 

daha yüksektir. Kredi kartı ve havale/EFT’yi tercih eden katılımcılar ile mobil alışveriş kullanma sıklığı yüksek 

olan katılımcıların, diğer katılımcılara oranla mobil ödeme sistemlerine dair algılanan güven düzeyleri ile 

kullanma niyetleri ise daha yüksektir.  Buradan hareketle, farklı demografik özelliklere sahip kullanıcıların, 

algılamalarında da farklılıklarının olabileceği sonucuna varılabilmektedir. Bu bilgiler ışığında, Türkiye’de 

mobil ödeme sistemlerine ilişkin pazarlama stratejilerin belirlenmesi konusunda; cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim 

durumu gibi farklılıklara sahip kullanıcılar için farklı iletişim yöntemlerinin ve araçlarının kullanılması, 

işletmeler açısından faydalı olacaktır. Örneğin; kadın kullanıcı sayısının daha yüksek olduğu mobil alışveriş 

sektöründe, güven algısının kuvvetlendirilebilmesine yönelik bilgilendirici öğelere ve tanıtımlara yer 

verilmesi, mobil ödeme kullanımını teşvik edecektir. Bunun yanı sıra, mobil ödeme sistemlerini 

kullanmayanlara yönelik fiziksel iletişim ortamlarının sağlanması ve gelir düzeyi yüksek olanlar için, mobil 

ödeme deneyimleri gerçekleştirilerek, sağladığı kolaylıkların ve zaman tasarrufunun vurgulanması, işletmeler 

adına önemlidir. 

Rafdinal ve Senalasari (2021)’e göre, COVID-19 salgını ile birlikte tüketicilerin mobil ödeme teknolojilerine 

entegrasyonu noktasında hizmet sağlayıcıların, mobil ödeme uygulamalarının çeşitli faydalarından (kullanım 

kolaylığı, güvenlik, gizlilik vb.) bahsederek, ikna etmesi gerekmektedir. Mobil ödeme uygulamalarının 

kullanımı arttırmak amacıyla ise; ödül sistemleri (kuponlar, indirimler vb.) koyan, “yeniliği” vurgulayan ve 

“arkadaşına öner” şeklinde pro-aktif pazarlama stratejileriyle, tüketicilerin ilgili hizmetlere yönelik cazibesi 

arttırılmalıdır. Ayrıca, mobil ödeme uygulamalarını indirme ve kullanmayla ilgili kaygıları azaltmak amacıyla 

tüketicilere, YouTube, Instagram, Twitter vb. gibi sosyal medyadaki videolar ile uygulamayı nasıl 

kullanacaklarını gösterilerek, hizmet sağlayıcılara ve tüketicilere fayda sağlanabilecektir.  

Gelişmekte olan mobil ticaret ve ödeme sistemlerinin, COVID-19 salgını ile birlikte ivme kazanması, bu alanda 

araştırmaların da arttırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye gibi tüketicilerin korunması ve kişisel 
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verilerin korunması gibi kanunların henüz uygulamaya konduğu ülkeler için, tüketicilerin mobil ödeme 

sistemlerine ilişkin güven, risk ve kullanma niyetlerine dair sosyo-demografik açıdan bulgular sunmak 

önemlidir. İleriki yıllarda tasarlanan araştırmalarda, spesifik mobil alışveriş uygulamaları ile bu çalışma 

yinelenebilir. Ayrıca farklı mobil ödeme sistemleri ele alınarak kıyas yapma yoluna da gidilebilir. 

Araştırmanın örneklemi, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki farklı coğrafyalarda gerçekleştirilecek 

uygulamalar ile kültürlerarası farklılıkları inceleme ve daha kapsamlı sonuçlara erişme açısından 

genişletilebilir. Ayrıca, konu ile ilgili gerçekleştirilecek ileri ki araştırmalarda farklı zaman periyodları 

içerisinde aynı örneklem grubuna ilişkin bulguların karşılaştırılarak sunulması da ilgili araştırmacılara farklı 

bir bakış açısı kazandıracaktır. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç –  Çalışmanın amacı, katılım bankası müşterilerine katılım bankası çalışanlarının ve Katılım 

bankasının tutumlarının, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerine etkilerini belirleyerek katılım 

bankası sektörüne ve pazarlama literatürüne katkıda bulunmaktır.   

Yöntem –  Nicel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı nitelikte neden-sonuç araştırmasıdır. Araştırma 

amacını gerçekleştirmek üzere iki farklı model test edilecektir. 1.model: Katılım Bankası Çalışanı ve Katılım 

bankasının tutumlarının Müşteri Memnuniyetine Etkisi, 2. Model: Katılım Bankası Çalışanı ve Katılım 

bankasının tutumlarının Müşteri Sadakatine Etkisi. Veri, Kasım 19, 2018-Ocak 25,2019 dönemlerinde, 373 

müşteriden yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Neden-sonuç araştırmasının örneklemi kolayda 

örneklemdir.  Nakıboğlu (2008)’den alınan ölçeğin, katılım bankası uygulanmasıyla güvenirliği tespit 

edilmiştir (KMO= 0,869, Küresellik testi p‹0.00).  

Bulgular –  1. model analiz sonucu;  Katılım bankası çalışanlarının tutumları ve Katılım bankası 

tutumlarının müşteri memnuniyetini açıklama gücü 0,550’dir, F testi (F= 283,146; p=0,000)sonucu; 1.model 

anlamlıdır. Araştırma modeli hipotez testinde H1 ve H2 kabul edilmiştir. 2.model analiz sonucu; Katılım 

bankası çalışanlarının tutumları ve Katılım bankası tutumlarının müşteri sadakatini açıklama gücü 

0,455’dir, F testi (F= 156,146; p=0,000)sonucu 2. model anlamlıdır. Araştırma modeli hipotez testinde H3 ve 

H4 kabul edilmiştir.  

Tartışma –  Katılım bankası tutumlarının müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif yönde etkisi vardır. Katılım 

bankalarının, müşteri memnuniyetini sağlayacak, ürünlerini çeşitlendirmeleri önemlidir. Katılım 

bankalarının, dayanışma felsefesine dayanan özgünlüğünün, finansal ekosistemde yer alan tüm paydaşlara 

tekrarlanacak mesajlarla hatırlatacak pazarlama uygulamaları geliştirmeleri önerilir.  

Müşteriyle doğrudan temas eden katılım bankası çalışanları, müşteri sadakati üzerinde pozitif yönde 

etkilidir. Satış ve destek organizasyonlarındaki çalışanların bankanın stratejik amaçlarıyla uyumlu çalışması 

yönünde teşvik edilmesi önerilir.  
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Purpose – The aim of the study is to contribute to the participation bank sector and the marketing literature 

by determining the effects of the participation bank employees and the attitudes of the participation bank 

to the customers of the participation bank sector on customer satisfaction and customer loyalty. 

Design/Method/Approach –  It is a descriptive cause-effect research from quantitative research methods. 

Two different models will be tested in order to realize the research purpose. 1st model: The Effect of 

Participation Bank Employee and Participation Bank's Attitudes on Customer Satisfaction, 2nd Model: The 

Effect of Participation Bank Employees and Participation Bank's Attitudes on Customer Loyalty. Data were 

collected from 373 customers by face-to-face survey method between November 19, 2018-January 25,2019. 

The sample of cause and effect research is easy sample. The reliability of the scale taken from Nakıboğlu 

(2008) was determined by the participation bank application (KMO= 0.869, sphericity test p‹0.00). 

Findings –  1st model analysis result; The power of the participation bank employees and the attitudes of 

the Participation bank to explain customer satisfaction is 0.550, the result of the F test (F= 283,146; p=0.000); 

Model 1 is significant. H1 and H2 were accepted in the research model hypothesis test. 2.model analysis 

result; The power of the employees of the bank and the attitudes of the Participation bank to explain 

customer loyalty is 0.455, the second model is significant as a result of the F test (F= 156.146; p=0.000). H3 

and H4 were accepted in the research model hypothesis test. 

Discussion –  Attitudes of participation banks have a positive effect on customer satisfaction. It is important 

for participation banks to diversify their products to ensure customer satisfaction. It is recommended that 
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participation banks develop marketing practices that will remind all stakeholders in the financial ecosystem, 

with messages to be repeated, of the originality of the solidarity philosophy. 

Participation bank employees who have direct contact with customers have a positive effect on customer 

loyalty. It is recommended that employees in sales and support organizations be encouraged to work in line 

with the bank's strategic goals. 

1. Giriş  

Birikim sahipleriyle, ticaret, üretim vb. işlemler yapmak için yatırım ihtiyacı olan tarafların finansal iş 

akışlarını sağlayan sistem, finansal ekosistemdir. Birikimleri yatırıma dönüştüren finans sektörünün; (i) 

kaynak birikimi yaratma, (ii) yaratılan kaynakları reel ekonomiye kazandırma, (iii)ekosistemde yer alan 

oyuncuların maruz kaldığı riskleri dağıtma/ riskleri aktararak korunma sağlama, (iv)finansal piyasanın 

gereksindiği likiditeyi sağlama, (v)ülkede yaratılan katma değerden herkesin faydalanmasını sağlama olmak 

üzere temel beş fonksiyonu bulunur. Finans endüstrisi bankacılık,sermaye piyasaları, finansal kiralama, 

faktoring, finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri, ödeme sistemleri, sigortacılık, bireysel emeklilik 

sistemi içermektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018:3-4).  

Kartal (2018:6), Türkiye’nin finansal olarak banka temelli sisteme sahip olduğunu ve finansal istikrarın 

oluşturulmasında bankaların sağlam, güçlü ve dayanıklı olması gerektiğini belirtmektedir. Çalışmanın esas 

alındığı katılım bankacılığı, Aralık 2020 döneminde Türkiye’de bankacılık sektöründe yüzde 7 paya sahiptir. 

Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranları katılım bankacılığında yüzde 17,79 olarak 

gerçekleşmiştir (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2020:3, 22). Katılım bankacılığının, Dünya’da 

ve ülkemizde büyümeye devam edeceği yönündeki analizlere göre bu sektör, 1950’lerden itibaren gücünü 

Müslüman vatandaşların yoğunlukta olduğu ülkelerden almış olsa da günümüzde, örneğin İngiltere gibi 

farklı ülkelerde de önemli fon toplama ve aktarma aracı olarak tercih edilmektedir. 

Katılım bankacılığı, sektörde ve literatürde yaygın kullanımı ile İslami bankacılık/ işlemsel özellik boyutuna 

atıfta bulunularak, faizsiz bankacılık biçiminde de ifade edilmektedir. Katılım bankacılığı, müşterilerine 

hizmet sunma faaliyetlerinde riskin taraflarca paylaşımına dayanan kâr ve zarar ortaklığı ilkesini özümseyen 

bankacılık sistemidir. 2019 yılı üçüncü çeyreğinde katılım bankacılığının dünyadaki aktifleri 1,77 trilyon 

Amerikan dolarına ulaşmıştır; ilgili dönemde aktif toplamında en yüksek paya yüzde 28,6 değer ile İran 

sahipken, Türkiye küresel faizsiz bankacılık aktifleri sıralamasında yüzde 2,6’lık payı ile yedinci sıradadır 

(Türkiye Katılım Bankaları Birliği,2021a:12). Ülkemizde, üç tanesi kamuya ait, üç tanesi özel sermayeli olmak 

üzere altı katılım bankası bulunur (Türkiye Katılım Bankaları Birliği;2021b).  

Hem ülkemizde hem de dünyada katılım bankacılığına olan ilginin artması, katılım bankacılığının gelecek 

yıllarda aktif büyüklüğünün daha da artacağının bir göstergesidir. Öyleki, 2020 yılında aktif büyüklüğünü en 

çok artıran banka %120 ile Emlak Katılım Bankası olurken ikinci %77 ile Vakıf Katılım ve üçüncü de %67 ile 

Ziraat Katılım Bankası olmuştur (Bank Dünyası, 2021). Bu çalışmanın amacı da gitgide önemi artmakta olan 

katılım bankalarında müşteri memnuniyetine ve sadakatine çalışanların ve bankanın tutumlarının ne derece 

etki ettiğini tespit etmektir. Bir başka ifade ile katılım bankası çalışanlarının ve katılım bankasının 

müşterilerine karşı tutumların, müşteri memnuniyeti ve sadakatine etkilerini belirlemek, katılım bankacılığı 

özelinde pazarlama faaliyetlerine ve pazarlama literatürüne katkıda bulunmaktır.  

Çalışmanın amacını gerçekleştirme yönünde ilgili araştırmanın sorusu; “katılım bankasının ve çalışanlarının 

müşterilere karşı olan olumlu tutumları müşteri memnuniyetini ve sadakatini ne derece etkiler” şeklindedir.  

Çalışmanın özgünlüğü, katılım bankacılığı paydaşları olarak hem katılım bankası çalışanlarının, hem de 

kurum olarak Katılım bankası tutumlarının müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati çerçevesinde 

modellenmesi konusunda az sayıda saha araştırması bulunmasına dayanmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve  

İlgili bölümde, katılım bankacılığının uygulamalarına yönelik sektörel bilgiler, katılım bankacılığı 

çalışanlarının organizasyondaki yeri ve önemi, katılım bankacılığının finansal ekosisteme katkısı çerçevesinde 

literatür taramasına yer verilmektedir.  

Katılım bankacılığının da içinde yer aldığı finansal ekosistemin başlıca aktörleri; sermaye sağlayıcılar 

(yatırımcılar, tasarruf sahipleri vb.), sermaye kullanıcıları (girişimciler ve işletmeler vb.), aracılar(yatırım 
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bankaları, ticari bankalar, yatırım şirketleri, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, varlık fonları vb.), sistem 

düzenleyicileri- groundkeepers (hükümetler, merkez bankaları, menkul kıymet düzenleyicileri, vergi makamları, 

yasal düzenleyiciler vb.), fikir üreticileri (satın alma tarafı analistleri, satış tarafı analistleri, bağımsız analistler, 

veri sağlayıcılar, yatırım yöneticileri, özel servet yöneticileri, ulusal olarak tanınan istatistik derecelendirme 

kuruluşları vb.) ve sermaye tüccarları (yatırımcılar, yatırım şirketleri, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, özel 

sermaye, riskten korunma fonları, risk sermayedarları vb.) olarak ifade edilir Voss (2017).  

Katılım bankaları rekâbet, dayanışma, kontrol ögelerinin toplamından oluşan uyum ögesi (Albayrak ve 

Özsoy, 2021) ile finansal ekosistemde yer alır.  Çalışmanın devamında rekabet, dayanışma, kontrol ve uyum 

ögesi açıklanmaktadır;  

Rekabet, işletme düzeyinde aynı pazarda, aynı hedef tüketici gruplarına ürünlerini sunarak pazar paylarını 

ve kârlarını artırma çabasında olan işletmeler arasında gerçekleşir (EDAM ve Deloitte, 2009:3).Katılım 

bankalarının birincil düzeydeki rakipleri, kendileri ile aynı işlem biçimini yürüten,kendileri dışındaki katılım 

bankalarıdır. İkincil düzeydeki rakipleri de katılım bankalarının ticareti ve sosyal yaşamı destekleyen/ 

kolaylaştıran kredi kartı hizmeti, otomatik ödeme talimatları, çek, havale/EFTvb.ürün benzerlikleri bulunan 

konvansiyonel bankalardır.Katılım bankalarının rekabette güçlü kalabilmesi ve finansal ekosistemde 

dayanıklılığını artırabilmesi için müşteri sayılarında artış olması çok önemlidir. Müşterilerin, katılım 

bankasını paydaş olarak görmesi de bankaların varlıklarını sürdürebilmeleri için önemlidir (Muflih, 2021). 

Katılım bankalarının hedef tüketici pazarlarına yönelik iletişimlerini güçlendirmeleri, ekosistem paydaşlarıyla 

gerçekleşecek işbirliklerini geliştirmeleri, potansiyel ve mevcut müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak 

ürün çeşitliliğini sağlamaları gerekliliği belirtilir (Türkiye Katılım Bankaları Birliği; 2021a:7). 

Dayanışma, katılım bankacılığında fon toplama ve dağıtma sisteminin yegâneliğine dayanır; katılım 

bankalarının faaliyetlerini gerçekleştirmek için hem kendi sermayesini, hem de mevduat sahiplerinin 

mevduatlarını kullanmasını esas alır. Mevduat sahiplerine ticaret yaparak elde edeceği kârdan belirli oranını 

mevduat sahiplerine paylaştırmak taahhüdü ile parayı toplayan katılım bankaları, kâr ederse mevduat 

sahiplerine kâr, zarar ederse mevduat sahiplerine zarar yansıtmak şartı ile mevduatı toplar. Dayanışma fikri 

çerçevesinde gelişen katılım bankacılığı uygulamalarının küresel finans krizlerinde konvansiyonel bankalara 

göre rekabette daha başarılı işlemler yaptığı, daha iyi performans gösterdiği, (Al-Shamali vd.,2021: 2-3; 

Alexakis vd., 2019: 1-2) belirtilir. Katılım bankalarının daha iyi performans sağlamaları, fonun taahhütsüz 

toplanması kaynaklıdır (Alexakis vd., 2019:1-2; Alqahtani ve Boulanouar, 2017:258; Alqahtani vd., 2016: 44-45). 

Bankacılık işlemleri açısından önemli olan taahhütsüzlük, katılım bankalarının en önemli rekabet avantajı 

ögesidir.  

Katılım bankalarının potansiyel/ mevcut müşterilerine sunduğu dayanışma dinamiği iki prensibe dayanır;  (i) 

katılım bankalarının fon toplarken müşterileri ile aralarında yaptıkları akit sözleşmeleri gereği kâr ve zarara 

ortaklık şartı ve (ii) kayıt dışı ekonomiyi engelleyen, doğrudan kaynağın yine ekonomiye aktarılması işlemleri 

(Khan vd., 2020: 1-2; Yanikkaya vd., 2018: 99-100; Chaudry vd., 2018: 167; Wong ve Eng, 2018: 121). Risfandy 

vd. (2020), 29 ülkeden 123 katılım bankası ve 647 konvansiyonel bankayı inceledikleri çalışmalarında rekabet 

artışının konvansiyonel bankalara zarar verirken,katılım bankalarına zarar vermediği sonucuna ulaşmışlardır.  

5411 sayılı bankacılık kanunu çerçevesinde “Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün 

sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve 

konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi 

kurmak ve işletmekle yükümlüdür” yasası ile bankacılık sistemi denetimi/ kontrolü zorunludur. Katılım 

bankaları 5411 sayılı kanuna ilaveten kendi bünyelerinde “Danışma kurulu” bulundurur, ilgili kurullar 

katılım bankasının yürüteceği uygulamaların insani, hak, adalet ve İslami kurallara uygunluğunun kontrolü 

ile sorumludur (Görmüş, Albayrak ve Yabanlı 2019: 205).  

Kontrol işlevi iş yönetim faaliyetlerinde, üç aşamada gerçekleşir; (i) hedef tüketici pazarlarına sunum 

gerçekleşmeden, yani faaliyet uygulamaya konulmadan önce- ön kontrol, (ii) müşteriler ile etkileşimler 

yürütülürken- süreç kontrolü ve (iii) potansiyel/ mevcut müşterilere öneriler, teklifler verildikten sonra elde 

edilen çıktıların organizasyonun amaçlarına uygunluğunun kontrol edilmesi aşaması -nihai kontrol (Finans 

Akademi,2021).  Katılım bankacılığı sektöründe kontrol, banka varlıklarının, verilerinin korunması, iş ve 
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piyasa ile ilgili bilgilere güvenli biçimde ulaşılması, yürütülen faaliyetlerin katılım bankası stratejisiile uyum 

düzeyini tespit edilmesi vb. açılardan önemlidir.  

Katılım bankası organizasyonu, satış ve destek organizasyonlardan oluşur; satış organizasyonunda ATM, 

şubeler gibi fiziki kanallar ile birlikte mobil ve internet şubesi gibi dijital kanallar bulunurken destek 

organizasyonları bilgi teknolojileri, organizasyon hizmetler, insan kaynakları, danışma kurulu, risk izleme, 

ürün geliştirme gibi bölümler bulunur (Acar ve Acar, 2021). Müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında 

satış ve destek organizasyonlarının uyumluluğu rekabette önde olmanın anahtarıdır.  Katılım bankasında 

organizasyonel uyumun sağlanabilmesi, katılım bankacılığı çalışanları, yönetim kurulu ve üst yönetim, 

hissedarları, hizmet paydaşları, müşteriler vb. paydaşları (Albayrak ve Özsoy, 2021) ile yürütülen uzun vadeli 

ilişkilere bağlıdır.  

Özkara (2021) çalışmasında organizasyon yönetiminin çevresini devamlı izlemesi, gelişmeleri takip etmesi, 

organizasyon yapısında/ işleyişinde değişiklik yapılması gerekiyorsa ilgili kararları zamanında alması ve 

uygulaması ile organizasyonel uyumu sağlanacağını, yapmayan/yapamayanların ise zaman içinde 

faaliyetlerine son vermek zorunda kalacaklarını belirtir. Katılım bankaları, ürün sunumlarında yatırımcı, 

paydaş,  aracı, tedarikçi vb. farklı taraflarla iletişimdedir. İletişim sürecinin her aşaması müşteri varlığının 

artırılmasında, rakiplerin önüne geçmede önemli ipuçları verir. Rizvi vd.,(2020)’de 71 bankayı (64’ü 

konvansiyonel, yedisi katılım bankası) inceledikleri çalışmalarında, katılım bankalarının, bankacılık 

sektörünün istikrarlı gelişimine pozitif yönde etkide bulunduğunu tespit etmişlerdir.Bu durum, katılım 

bankalarının, kriz ortamlarında dış kaynaklı etkiler karşısında konvansiyonel bankalara göre daha dayanıklı 

olduğunu gösterir.  

Katılım bankası satış ve destek organizasyonlarının; rekabet, dayanışma, kontrol ögeleri çerçevesinde uyumu 

yakalamaları hem bankanın işlem hacmini genişletir, hem de müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati 

geliştirmede önemli avantajlar sunabilir.  

Müşteri memnuniyeti, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılarken katlandıkları zaman, enerji, finansal 

maliyet ile elde ettikleri değerler arasındaki dengenin pozitif yönde kalması durumu ile ilgilidir. Lam vd. 

(2016:295) müşteri değeri, değiştirme maliyeti, memnuniyet ve sadakat ögelerinin pazarlama performansını 

etkilediğini; müşteri memnuniyeti ve sadakati arasında etkileşim olduğunu belirtmektedir. Uyar (2019:52) 

müşteri sadakati sağlamak için müşteri memnuniyetinin sağlanmasının ön koşul olduğunu, memnuniyet ve 

sadakatin yüksek ilişkili olduğunu; edindiği ürünlerden memnun kalanların aynı markayı tekrar elde etme 

eğiliminde olduklarını ifade eder.  

Şahin ve Şen (2017:1178) özellikle hizmet işletmelerinde müşteri memnuniyeti ve sadakati uygulamaları ile insan 

(çalışanlar) ögesinin doğrudan ilişkili olduğunu belirtir. Ünal (2016:162) işletmelerin performansının 

çalışanların bireysel performanslarının toplamından fazla olduğunu –sinerjik etki- ancak çalışanlarınüretimin 

gerektirdiği performansı göstermediği organizasyonlarda kurumsal performansın,kurumun potansiyeline 

uygun düzeyde olamayacağı üzerinde durur.  

3. Yöntem  

Araştırma yöntemine, araştırma modellerine, hipotezlere, evren ve örnekleme, verilerin analizine ilgili 

bölümde yer verilmektedir.  

İlgili araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı nitelikte neden-sonuç araştırmasıdır. Nicel 

araştırmalar, tümevarım metodu kullanır ve gelişen olaylar hakkında bilgi edinmek amacı ile sayısal verilerin 

sistematik, formal ve objektiflik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini ele alır (Başol, 2008:6). Tanımlayıcı 

araştırmalar da araştırmada incelenen problemle ilişkili değişkenlerin tanımlanmasını (Kurtuluş, 1998:252) ve 

değişkenler arasındaki ilginin/ ilişkinin/ etkinin derecesinin belirlenmesini sağlar (Kurtuluş, 1998:310). Belirli 

bir konuya uygulanacak araştırma sorusu, tasarım ve veri analizinin türünü ifade eden tanımlayıcı 

araştırmalarda yer verilen açıklayıcı istatistikler ne olduğunu belirtirken, çıkarımsal istatistikler neden ve 

sonucu belirlemeye çalışır. Araştırmacı tarafından sorulan soru türü, nihayetinde eldeki konunun doğru bir 

değerlendirmesini tamamlamak için gerekli yaklaşım türünü belirler ve tanımlayıcı araştırmalar öncelikle ne 

olduğunu bulmakla ilgili çalışmalara destek olmaktadır (AECT, 2001).  
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Tanımlayıcı araştırmalarda istatistikî verilerden faydalanılarak veriler düzenlenebilir, potansiyel neden-sonuç 

ilişkisi araştırılabilir (Scribbr, 2021). Kavak (2013:120-121) olağan ortamda/ güncel piyasada 

gerçekleştirilebilme kapasitesinde olan neden- sonuç araştırmalarının doğru koşulların sağlanması 

durumunda geçerliği ve güvenirliği en yüksek araştırma türü olduğuna vurgu yapar. Değişkenler arasında 

neden- sonuç ilişkisinin belirlendiği bu araştırmalar, en çok talep gören araştırma türü (Lehman, Gupta ve 

Steckel, 1998:63) olarak ifade edilir.  

3.1 Araştırmanın Modeli ve Hipotezler  

Etkili bir araştırma yöntemi olarak kabul edilen model geliştirme, hem araştırmacıların ve bilim insanlarının 

gerçekle daha doğru ilişki kurmalarına hem de karmaşık sistemlerin veya olayları açıklanmasına, tahmin 

edilmesine, test edilmesine ve/ veya anlaşılmasına yardımcı olur. Bu nedenle, modeller genellikle araştırmanın 

yürütülmesi için bir çerçeve sağlar ve matematiksel formüller veya diyagramlar gibi gerçek nesnelerden veya 

soyut formlardan oluşabilir. Soyutlama niteliği olan modeller, sistemin analizi için zihinsel bir çerçevedir 

(Shafique ve Mahmood, 2010:4). Araştırma modelinin esasını da hipotez ve değişkenler oluşturur; temel ögeler 

arasında bağımlılık vardır ve ilgili ögeler bir bütün olarak araştırmayı oluşturur (Şencan, 2007:1).  

İlgili çalışma, araştırma amacı ve soruları temelinde iki modele sahiptir; Araştırma Modeli I: Katılım bankası 

çalışanlarının ve Katılım bankası tutumlarının Müşteri Memnuniyetine etkisi modeli ve araştırma Modeli II: 

Katılım bankası çalışanlarının ve Katılım bankasının tutumlarının Müşteri Sadakatine etkisi Modeli 

Şekil 1’de gösterilen Araştırma Modeli I’de, katılım bankası çalışanlarının ve katılım bankasının müşterilere 

karşı olan tutumlarının müşteri memnuniyetine olan  etkisi modellenmiştir.   

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 1 

Bayuk ve Küçük (2008:1576), işletme çalışanlarını, iletişimi, içtenliği, empatiyi ve doğru hizmeti sunan, 

müşteriler ile yüz yüze gelen ve işletmenin görünürlüğü, imajı ve müşteriler üzerinde doğrudan etki 

bırakacak en önemli ögesi olduğunu belirtir. Cebeci ve Çabuk (2016:65) müşterilerin banka seçimlerinde önem 

sırasına göre personel özelliği, şube ve alternatif kanallar, işlem kolaylığı, işlem maliyeti, kurumun teknik ve 

fiziki yapısı, ürün çeşitliliği ve kurumun güvenirliği olmak üzere yedi öge tespit etmişlerdir.  

Katılım bankacılığı faaliyetlerinde rekabet avantajı elde edebilmek için kurumların, hizmet sunumlarında 

başarılı olmaları ve işletmenin varlığını devam ettirebilmesi için başarının da sürdürülebilir olması gereklidir. 

Hizmetlerden beklenenler, müşterilerin geçmiş tecrübeleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

belirlenir. Adil ve arkadaşları (2013:65) tarafından Hindistan’da yürütülen araştırmada, bankaların müşteri 

ihtiyaçlarına ve memnuniyetlerine odaklanarak hizmet sunmalarının, müşteri memnuniyeti ve kurumsal 

kalitede istikrar sağlamaya destek verdiği belirlenmiştir. Katılım bankası çalışanlarının ve katılım bankasının 

kurum olarak müşterilere karşı tutumlarının müşteri memnuniyetine etkisine ilişkin geliştirilen hipotezler;  

H1: Katılım bankası çalışanlarının müşterilere karşı  olan tutumları, müşteri memnuniyetini pozitif yönde etkiler,  

H2: Katılım bankasının müşterilere karşı olan tutumları, müşteri memnuniyetini pozitif yönde etkiler. 

Selvi (2007:108) kurumların ve müşterilerin ilişkilerini taahhütler/sözler çerçevesinde yürüttüklerini, verilen 

bu sözlerin birbirlerine duydukları sadakat ve sorumluluk kapsamında gelişen bağları temsil ettiğini belirtir. 

Müşteri sadakati, kurumların müşterileri adına değerler yaratması ve bu değerleri müşteri uygunluğunu baz 

alarak sunabilmesi ile olgunlaşır. Literatür temelinde ilgili araştırmada, katılım bankası çalışanının ve katılım 

bankasının kurum olarak müşterilerine karşı tutumlarının müşteri sadakatine olan etkisi modellenmiş ve Şekil 

2’de gösterilmiştir;  

Müşteri 
Memnuniyeti

Katılım bankası 
çalışanlarının 

tutumları

Katılım 
bankasının 
tutumları

H1 

H2 
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Şekil 2. Araştırma Modeli 2. 

Üretim ve/veya hizmet sektörü ağırlıklı olmasına bakılmaksızın genel olarak tüm işletmeler müşterilerde 

sadakati geliştirmek için konumlandırma, müşteri ilişkileri yönetimi, tutarlılık ve hizmet kalitesi ögeleri ile 

işletme çalışanlarının tutumundan faydalanır (Ergün 2013:245). Kurum çalışanlarının müşterilerine isimleri 

ile hitap etmeleri, istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek önerilerde, çözümlerde bulunmaları, ek faydalar 

sunmaları gelişen ilişkinin sosyalliğini güçlendirerek sadakati oluşturur ve gelişmesini sağlar (Wirtz, 2018:58).  

Türkiye Katılım Bankacılığı Birliği (2021a:7) gelecek beş yıllık dönemde müşterilerin ve onlara hizmetle 

sorumlu sektör çalışanlarının bilinç düzeyinin, farkındalığının artırılmasının önemine işaret etmektedir. 

Katılım bankası çalışanlarının ve katılım bankasının kurumsal olarak müşterilerine karşı olan tutumlarının 

müşteri sadakatine  olan etkisine ilişkin araştırma hipotezleri;  

H3: Katılım bankası çalışanlarının müşterilere karşı tutumları, müşteri sadakatini pozitif yönde etkiler, 

H4: Katılım bankasının müşterilere karşı olan tutumları, müşteri sadakatini pozitif yönde etkiler. 

Müşteri sadakati, bir ürüne istek ve ihtiyaç duyulduğunda, çekiciliği olan başka seçenekler olmasına karşın 

düzenli olarak aynı markadan/kurumdan satın almaya devam etmek (Varinli ve Acar, 2011:3) olarak 

tanımlanır. Marka sadakati ayrıca müşterilerin beklentilerini karşılayarak, beklentilerinin de üzerinde hizmet 

sunulmasıdır. müşterilerin sadakatini kazanabilmesi için işletmelerin müşterilerini iyi tanımaları ve müşteri 

değer haritalarında doğru tanımlamaları gereklidir. Demirel (2007) bankacılık sektöründe çalışan 412 katılımcı 

üzerinde yürüttüğü araştırmasında, müşteri sadakati ve müşteriye verilen değer arasında güçlü ilişki 

olduğunu, müşteri sadakati arttıkça müşteriye verilen değerin de arttığını tespit etmiştir.    

3.2 Evren ve Örneklem  

Araştırmalarda evren/ ana kütle, araştırmacının değerlendirilmesini istediği sorular ile ilgili görüşü, bilgisi 

olan yani yönetilen soruları en doğru biçimde yanıtlayabilecek birimler topluluğunu ifade eder (Kavak, 

2013:217). Araştırma çerçevesinde aynı özelliklere sahip birimlerden oluşan, evreni temsil etme yeteneğine 

sahip birimler (birey/ objeler) örnek kütleyi oluşturur (Gegez, 2007:43; Yücel Toy ve Güneri Tosunoğlu, 

2007:6).  

Yücel Toy ve Güneri Tosunoğlu (2007:7), evrenin ve örneklemin belirlenmesinde çalışmanın amacı, araştırma 

problemi ve değişkenlerin göz önünde bulundurulması gerekliliği üzerinde durur. Şimşek (2018:112), 

örneklemin temsil gücünün örneklem istatistiğiyle evrenin parametrelerinin genel uyumu olduğunu; 

örneklemin temsil gücü yüksek olduğunda evrenin tüm özelliklerini içereceği beklentisini işaret eder. Bu 

kapsamda, ilgili araştırmanın evreni, bir katılım bankasının Samsun’da bulunan tüm şubelerinde hizmet alan 

müşterilerden oluşmaktadır.  Bu müşteriler arasında yer alan ve tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden 

kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılan (Gegez, 2007:249), soru formunu gönüllülük ilkesi temelinde  

yanıtlamayı kabul eden müşteriler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

3.3 Veri Toplama Aracı  

Araştırmaların önemli bir noktası da veri toplama araçlarının geliştirilmesidir (Balaban Salı, 2018:136). İlgili 

araştırmada Nakıboğlu (2008) çalışmasında yer alan ölçek, katılım bankacılığı dinamiklerine uygunluk 

sağlayacak biçimde uyarlanarak uzman görüşüne sunulmuş sonrasında örnekleme çerçevesinde 30 katılımcı 

ile pilot çalışma verisi elde edilmiş, analizlere (geçerlik, güvenirlik ve faktör) tabii tutulmuş, test edilmiştir.  

Müşteri 
Sadakati

Katılım bankası 
çalışanlarının 

tutumları

Katılım 
bankasının 
tutumları

H3 

H4 
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Bu analizler ışığında araştırmanın verisi, ilgili katılım bankasının 373 adet mevcut müşterisinden 19.01.2018-

25.01.2019 döneminde yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Nicel araştırmalarda sıklıkla kullanılan anket 

yöntemi içerisinde yer alan yüz yüze anket yönteminin en önemli avantajı soru formunun yanıtlanma oranın 

yüksekliği ve çok sayıda verinin elde edilebilmesidir (Kavak, 2013:97). Araştırmacının, yanıtlayıcıyla 

doğrudan iletişime geçtiği yüz yüze anket yönteminin en güvenilir veri toplama yöntemleri arasında yer aldığı 

(Gegez, 2007:92) ifade edilir.   

Örneklem büyüklüğünün istatiski uygunluğu; Nakip (2003:212) çalışmasında yer verilen; n=p*(1-p)/ (e/z)2 

denkleminde yüzde 95 güven aralığında, yüzde beş hata payı ve Z=1,96 standart sapma, p=q=0,50 

varsayımında 370 olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede yüz yüze anket yöntemiyle 373 katılımcıdan elde edilen 

anketin yeter büyüklükte olduğu tespit edilmiştir.  

3.4 Verilerin Analizi  

Araştırma verilerinin analizinde katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sayısal gösterimler betimleyici 

istatistik (Gegez, 2007:283) desteği ile sunulmuştur. Bulgularda ilgili betimleyici araştırma sonuçları 

belirtilmiştir.  

Analiz aşamasında ilk olarak değişkenlerin güvenilirlik testlerini yapmak için Cronbach alfa güvenilirlik 

analizi kullanılmıştır. Cronbach alfa Lee Cronbach tarafından 1951'de literatüre kazandırılmış güvenilirlik 

analiz türüdür (Yıldız ve Uzunsakal 2018:15). Güvenilirliği doğrulanan çok sayıda değişkeni 

sınıflandırabilmek için Faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Faktör Analizi, aynı şeyi ölçme amacı ile 

toplanmış çok sayıda değişkenin az sayıda nitelikli, anlamlı ve tanımlanabilir değişkenlere dönüştürebilmek 

için kullanılan istatistik yöntemidir (Büyüköztürk 2002: 470).  

Faktörlere ayrılan değişkenlerin arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetini tespit edebilmek için Korelasyon 

analizi, değişkenler arasındaki ilişkinin neden-sonuçlarını bulabilmek için Regresyon analizi kullanılmıştır. 

Korelasyon analizi ile değişkenlerin bağımlı değişkeni etkileme yönleri belirlenerek hipotezlerin kabulleri 

yada reddi yapılmış olup regresyon analizi ile  bağımlı değişkenleri etkileyen bağımsız değişkenlerin kendi 

aralarındaki ilişkilerinin şiddeti belirlenmiştir (Büyüköztürk 2012). 

4. Bulgular  

Katılımcıların demografik özelliklerine, memnuniyet ve sadakat üzerine etkili olan değişkenlerin güvenirlik, 

faktör, korelasyon ve regresyon analizlerine ilişkin bulgulara ilgili bölümde yer verilmektedir.  

Katılımcıların yüzde 30’nu kadın, yüzde 70’ni erkek müşteriler oluşturmakta; 36-45 yaş aralığındakiler yüzde 

45; 46-55 yaş aralığı yüzde 26; yüzde 21’i 26-35, yüzde 5’i 18-25 ve yüzde 3’ü de 56 yaş ve üzerindedir. 

Veri setini elde etmek için faydalanılan 34 ifadeye faktör analizi uygunluğu için Kaiser Mayer Olkin ve 

Bartlett’s testi uygulanmış; Kaiser Mayer Olkin 0,869 şeklinde tespit edilmiş, Barlett’s testi anlamlı 

bulunmuştur (p=0,000).  

Faktörlerin toplam varyansı açıklama gücü yüzde 70,848 dir; katılımcıların görüşleri yüzde 70,848 oranında 

ölçülmüştür (Tablo 1). Cronbach’s Alpha’nın 0,7 ve üzerinde olması genel kabul edilen değerdir (Kılıç, 

2016:47).   

Tablo 1. Toplam Açıklanan Varyans 

Faktör 
Başlangıç Yük. 

Dönüştürülmüş Yüklerin 

Kareleri Toplamı 

Toplam Varyans % Toplam % Toplam Varyans % Toplam % 

1 7,803 33,925 33,925 3,644 15,845 15,845 

2 2,32 10,087 44,012 3,359 14,603 30,448 

3 1,532 6,66 50,672 2,254 9,8 40,247 

4 1,437 6,247 56,919 2,149 9,342 49,589 

5 1,268 5,511 62,43 2,142 9,312 58,901 

6 1,059 4,604 67,034 1,61 6,999 65,9 

7 0,877 3,814 70,848 1,138 4,948 70,848 



E. Koçoğlu – S. Karsu – M. Nurtanış Velioğlu 13/3 (2021) 2289-2304 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2296 

Model I - Model II ve Hipotezlerin Testi:  

Model I: Katılım bankası çalışanlarının ve Katılım bankasının tutumlarının Müşteri Memnuniyetine Etkisi 

Modeli’ne ve Model II: Katılım bankası çalışanlarının ve Katılım bankasının tutumlarının Müşteri Sadakatine 

etkisi Modeli’ne ait hipotezlerin testi için regresyon,  korelasyon ve anova analizleri sonuçları sunulmaktadır. 

Hipotezlerin kabul edilmeleri/ red edilmeleri sonuçlar çerçevesinde açıklanmaktadır.  

Modeli I: Katılım bankası çalışanlarının ve Katılım bankasının tutumlarının Memnuniyetine Etkisi Modeli 

adına geliştirilen çoklu regresyon analizi modeli;  

�1 = �0 +  �1 ×�  

�1 = Müşteri memnuniyeti = Bağımlı değişken 

×�=Katılım bankası çalışanlarının tutumları = Bağımsız değişken 

×�= Katılım bankasının tutumları = Bağımsız değişken 

Tablo 2. Model I  

Model R Düzeltilmiş R Düzeltilmiş R’nin karesi Standart Sapma 

1 0,743 0,552 0,55 0,44723 

Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti 

Düzeltilmiş �2= 0,550 değerine göre, Model I – katılım bankası çalışanlarının ve Katılım bankasının tutumları 

müşteri memnuniyetini yüzde 55 oranında açıklama gücündedir.  

Tablo 3. Model I-Anova Tablosu 

Model   
Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

Ortalaması 
Varyans A( F ) Anlamlılık (p) 

1 

Regresyon 91,264 2 45,632 283,146 0,000 

Atık Değer 74,005 370 0,2     

Toplam 165,269 372       

Model I- Anova tablosu, oluşturulan modelin bağımlı değişkeni açıklamasının/ açıklamamasının  

belirlenmesinde kullanılır. Sig değeri 0,05’in altındaysa model anlamlı kabul edilir. Analiz sonucunda elde 

edilen anova gösterimine göre oluşturulan model bağımlı değişkeni (müşteri memnuniyeti) anlamlı biçimde 

açıklamaktadır.  

Tablo 4. Model I -Regresyon Tablosu 

Model 

Standart Olmayan 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar t Anlamlılık 

β Standart Sapma Beta 

1 

Sabit  (Kesim Noktası) -0,741 0,2   
-

3,714 
0,000 

Katılım bankası çalışanlarının tutumları 0,429 0,059 0,341 7,216 0,000 

Katılım bankasının tutumları 0,707 0,071 0,468 9,908 0,000 

Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti 

Tablo 4’te ifade edilen βve Sig değerine göre katılım bankası çalışanlarının ve Katılım bankasının tutumları 

değişkenleriyle müşteri memnuniyeti (bağımlı değişken) arasında pozitif yönlü anlamlı etki vardır. H1: Katılım 

bankası çalışanlarının tutumları, katılım bankasına olan memnuniyetlerini pozitif yönde etkiler, hipotezi kabul edilir. 

H2: Katılım bankasının tutumları, katılım bankasına olan memnuniyetlerini pozitif yönde etkiler, hipotezi kabul edilir. 

Bağımsız değişkenler ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkinin gücü Tablo 5’de verilen Model I- 

Korelasyon Değerleri kapsamında yorumlanabilir; 
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Tablo 5. Model I- Korelasyon Değerleri 

  
Müşteri 

memnuniyeti 

Katılım bankası 

çalışanlarının 

tutumları 

Katılım 

bankasının 

tutumları 

Müşteri memnuniyeti 1 0,658** 0,699** 

Katılım bankası çalışanlarının tutumları   1 0,677** 

Katılım bankasının tutumları   1 

*p<0,050; **p<0,010 

Model I- Korelasyon değerleri tablosu (Tablo 5), katılım bankası çalışanlarına ve Katılım bankasının tutumları 

değişkenleriyle müşteri memnuniyeti arasında pozitif -anlamlı ilişki olduğunu belirler.  

Tablo 6. Model I- Tolerans Değerleri  

H 

B için  %95 Güven 

Aralığı 
Korelasyon 

Doğrusallık 

İstatistikleri 

Alt Sınır Üst Sınır 
Sıfır 

Derece 
Kısmi Bölüm Tolerans 

Varyans 

Genişlik 

faktörü 

Katılım bankası çalışanlarının 

tutumları 
0,312 0,545 0,658 0,351 0,251 0,541 1,847 

Katılım bankasının tutumları 0,566 0,847 0,699 0,458 0,345 0,541 1,847 

Tablo 6, kısmi korelasyon değerleri kapsamında diğer değişkenler sabit tutulduğunda müşteri memnuniyetini 

etkileyen ilişki değişkenleri güçlerine göre belirtilmektedir. Tolerans değerleri 0,5 den büyük olduğundan 

bağımsız değişkenler arasında ilişki olmadığı sonucuna varılabilir.   

Tablo 7. Model I- Sonuç  

H Beta Anlamlılık Varyans A. ( F ) t 

H1: Katılım bankası çalışanlarının tutumları 0,341 0,000 
283,146 

7,22 

H2: Katılım bankasının tutumları 0,468 0,000 9,91 

Model I analizi sonuçlara göre; katılım bankası çalışanlarının ve Katılım bankasının tutumları değişkenlerinin 

müşteri memnuniyeti değişkenini açıklama gücü (R2) 0,550’dür. F testi sonuçları (F= 283,146; p=0,000) modelin 

anlamlı olduğunu ifade eder. Regresyon analizi neticesi, Katılım bankası çalışanlarının tutumları ölçeğini 

temsil eden β = 0,341 katsayı, Katılım bankasının tutumları ölçeğini temsil eden β = 0,468 katsayı, (t=7,216; 

p=0,000) pozitif- istatistiksel olarak anlamlı olarak belirlenmiştir.  

Modeli II: Katılım Bankası Çalışanlarının ve Katılım bankasının tutumları Müşteri Sadakatine Etkisi 

Modeli adına geliştirilen çoklu regresyon analizi modeli;  

�2 = �0 +  �1 ×� 

�2 = Müşteri sadakati 

×�=Katılım bankası çalışanlarının tutumları 

×�= Katılım bankasının tutumları 

Tablo 8. Model II 

Model R Düzeltilmiş R Düzeltilmiş R’nin karesi Standart Sapma 

1 0,677 0,458 0,455 0,49445 

Tablo 8’de ifade edilen düzeltilmiş �2= 0,455 değerine göre model II katılım bankası çalışanlarının ve Katılım 

bankasının tutumlarının, müşteri sadakatini yüzde 45 düzeyinde açıklama gücüne vardır.   
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Tablo 9. Model II- Anova  

Model   
Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

Varyans A. 

(F) 
Anlamlılık (p) 

1 

Regresyon 76,488 2 38,244 156,43 0,000 

Atık Değer 90,458 370 0,244     

Toplam 166,946 372       

Model II- Anova tablosu; Sig değeri 0,05’in altındaysa model anlamlı kabul edilir; anova tablosu kapsamında 

oluşturulan model, müşteri sadakatini (bağımlı değişken) anlamlı şekilde açıklar. Bağımsız değişken 

anlamlılığı tespiti Tablo 10’daki gibidir; 

Tablo 10. Model II- Anlamlılk Tablosu 

Model 1 

Standart Olmayan 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 
t Anlamlılık 

B 
Standart 

Sapma 
Beta 

1 

Sabit  (Kesim Noktası) -0,418 0,221   -1,893 0,000 

Katılım bankası çalışanlarının tutumları 0,553 0,066 0,438 8,423 0,000 

Katılım bankasının tutumları 0,453 0,079 0,299 5,742 0,000 

Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati 

Tablo 10’da belirtilen B  ve Sig değeri kapsamında katılım bankası çalışanlarının ve Katılım bankasının 

tutumları bağımsız değişkenleri ile müşteri sadakati bağımlı değişkeni arasında pozitif yönlü anlamlı etki 

vardır. H3:Katılım bankası çalışanlarının tutumları, müşterilerin katılım bankasına olan sadakatlerini pozitif yönde 

etkiler, hipotezi kabul edilir. H4:Katılım bankasının tutumları, müşterilerin katılım bankasına olan sadakatlerini pozitif 

yönde etkiler, hipotezi kabul edilir. 

Tablo 11. Model II- Korelasyon  

  Müşteri Sadakati 

Katılım bankası 

çalışanlarının 

tutumları 

Katılım 

bankasının 

tutumları 

Müşteri Sadakati 1 0,640** 0,595** 

Katılım bankası çalışanlarının tutumları  1 0,677** 

Katılım bankasının tutumları   1 

*p<0,050; **p<0,010 

Tablo 11’de müşteri sadakati ile bağımsız değişkenlerin ilişkisinin gücünü açıklayan korelasyon değerlerine 

göre yorumlanır. Tablo 11’de Katılım bankası çalışanlarının tutumları değişkeniyle müşteri sadakati (bağımlı 

değişken) arasında pozitif anlamlı ilişki vardır. Katılım bankasının tutumlarıla müşteri sadakati (bağımlı 

değişken) arasında pozitif anlamlı ilişki vardır. 

Tablo 12. Model II- Tolerans Değerleri Sonuç 

H 

B için  %95 Güven 

Aralığı 
Korelasyon Doğrusallık İstatistikleri 

Alt Sınır Üst Sınır 
Sıfır 

Derece 
Kısmi Bölüm Tolerans 

Varyans Genişlik 

faktörü 

Katılım bankası 

çalışanlarının tutumları 
0,424 0,682 0,64 0,401 0,322 0,541 1,847 

Katılım bankasının 

tutumları 
0,298 0,608 0,595 0,286 0,22 0,541 1,847 
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Tablo 12’de kısmi korelasyon değerleri çerçevesinde diğer değişkenler sabit tutulduğunda müşteri sadakatini 

etkileyen ilişki değişkenleri güçlerine göre ifade edilmektedir. Tolerans değerleri 0.5 den yüksek olduğundan 

bağımsız değişkenler arasında ilişki olmadığı sonucuna varılabilir.   

Tablo 13. Model II- Sonuç  

H Beta 
Anlamlılık 

(p) 
Varyans A.(F) t 

H3: Katılım bankası çalışanlarının tutumları 0,438 0,000 
156,43 

8,423 

H4: Katılım bankasının tutumları 0,299 0,000 5,742 

 

Model II analizi neticesinde; Katılım bankası çalışanlarının tutumları ve Katılım bankasının tutumları 

değişkenlerinin müşteri sadakatini (bağımlı değişken) açıklama gücü (R2) 0,455’dür; F testi sonuçları (F= 

156,430; p=0,000) modelin anlamlı olduğuna işaret eder. Regresyon analiz sonucunda Katılım bankası 

çalışanlarının tutumları ölçeğini temsil eden β = 0,438 katsayı, 8,423 t değeriyle pozitif ve istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Katılım bankasının tutumları ölçeğini temsil eden β = 0,299 katsayı, 5,742 t değeriyle pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlıdır.  

5. Sonuç ve Tartışma  

Araştırmada Katılım bankası çalışanlarının tutumları ve Katılım bankasının tutumlarının müşteri 

memnuniyeti ve müşteri sadakatine etkileri incelenmiştir. Katılım bankası çalışanlarının ve Katılım 

bankasının tutumlarıları ile ilgili geliştirilen tüm hipotezler kabul edilmiştir. Araştırma kapsamında yer alan 

katılım bankası müşterilerinin bu değişkenlere yönelik pozitif yönlü duyguların memnuniyetlerini ve 

sadakatlerini arttırdığı, katılımcıları olumlu yönde etkilediği sonucu tespit edilmiştir. Araştırmada Katılım 

bankasının tutumları müşteri memnuniyetiyle 0,468 β regresyon analizi değeriyle en güçlü ilişkili değişken olarak 

belirlenmiştir. 

Memnuniyet, mal/ hizmet elde eden tarafın beklentilerinin karşılanma düzeyi ile ilgili bir olgudur. Müşteriler 

genel olarak bekledikleri hizmetleri, elde ettikleri hizmetler ile karşılaştırma eğilimindedir  (Prasad ve  Prasad 

2017: 56). Hizmetlerin beklentileri karşılaması durumunda memnuniyet gerçekleşir. Kurumların, hizmet 

kaliteleri çalışanların iş gücü kapasitelerini hatasız kullanmalarına, iş süreçlerini yönetirken doğru önlemleri 

almalarına, karşılıklı güvenilir iletişim kurmalarına ve sorunsuz ürün satın alınmasına (Rosender 1989:73) 

bağlıdır. Pakistan’da katılım bankası müşterileri üzerine yürütülen bir araştırmada kurumun sunduğu 

hizmetler ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki incelenmiş; müşteri memnuniyetinin kurumun sunduğu 

hizmetleriyle anlamlı- pozitif yönlü ilişkili olduğu belirlenmiştir (Ali ve Raza, 2015: 14). 

Marangoz ve Akyıldız (2007:196), edindiği üründen/markadan memnun kalan müşterilerin, ürüne ihtiyaç 

duyduklarında tekrar aynı üründen/markadan satın aldıklarını ve ağızdan ağza pazarlama yöntemiyle de 

ilgili ürünleri/markaları çevrelerine tavsiye ettiklerini tespit etmişlerdir. Aydın ve Onaylı (2020:663)’nın dijital 

uygulamaları kullanan banka müşterileri üzerinde yürüttükleri çalışmalarında, müşteri tatminin ve müşteri 

sadakatinin tavsiye eğilimini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Tan, İgde, Çelik ve Buğan (2016) 

çalışmalarında memnun müşterilerin işletmeye/markaya bağlılıklarının arttığını, işletmenin/markanın 

imajının yükselmesine de destek verdiklerini belirtmektedir.   

Bu bilgilere dayanarak, özellikle yeni müşteri çekebilmek, müşteri sayısını artırabilmek adına, katılım 

bankalarının, katılım bankacılığı sisteminden faydalanmış deneyimli ve memnun müşterilerin mesajlarından 

oluşacak tutundurma kampanyaları yürütmeleri önerilmektedir. Bunun, hem bankacılık sisteminin 

tanıtılmasında, hem de yeni müşteri gruplarına ulaşılmasında kuruma katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

Ayrıca dönemsel olarak müşteri memnuniyeti haritalarının oluşturulması, memnuniyet 

derecelendirmelerinin yapılması önerilmektedir. Böylelikle kurum, gelecek senaryolarını, plânlamalarını tam 

zamanlı iş deneyimlerine dayanarak bilimsek süreç içinde ve alternatifler ile birlikte hazırlayabilecek, olası 

birçok ekonomik olaya hazırlıklı halde olabilecektir.  

Müşterilerin ihtiyaçlarına/ beklentilerine yönelik geliştirilen ürünler, müşterilerde memnuniyetini artırır ve 

uzun dönemli satın alma eğilimi oluşur (Dülgeroğlu ve Kurtuldu 2017:184). Bu durum katılım bankacılığının 
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rekabet, dayanışma, kontrol ögeleri bağlamında finansal ekosistemde uyumu güçlendirmesi adına 

fonksiyonel yegâneliğine odaklanması ve üretime tam destek veren özellikleriyle paydaşlarına yönelik 

pazarlama faaliyetleri geliştirmeleri önerilmektedir.  Rashid, Hassan ve Shah (2020) Malezya’daki katılım 

bankalarında yürüttükleri çalışmalarında, konvansiyonel bankalar ile katılım bankalarının kredi arzını 

etkileyen para politikaları uygulanması sonrası tepkileri karşılaştırmışlar ve her iki banka uygulamalarının da 

para politikalarından etkilendiğini fakat katılım bankalarının konvansiyonel bankalara göre çok daha az tepki 

verdiğini tespit etmişlerdir.   

Araştırmada tespit edilen diğer önemli bulgu da Katılım bankası çalışanlarının tutumları müşteri sadakatiyle 

0,438 β regresyon analizi değeriyle en güçlü ilişkili değişken olarak tespitidir. Bu bulgudan çıkan sonuç 

literatürde yer alan çalışmaların sonuçları ile benzerlik taşımaktadır. Jung ve arkadaşları (2021:63), müşteri ile 

temas eden ön ofis çalışanlarının işleriyle ilgili bilgilerindeki artışın kurumun marka değerini ve müşteri 

sadakatini geliştirdiğini belirtir.  Marimut ve arkadaşları (2010:59-61)da müşterilerin faizsiz banka tercihlerini 

etkileyen nedenleri çalışanların müşteriler üzerindeki etkisi, ürünün sunumu ve kâr-maliyet ilişkisi olarak 

tespit etmişlerdir.  

 

Müşteri ile etkileşim müşterinin gözünde ürünün değerini etkiler. Olumlu sonuçlanan etkileşim, müşteri 

memnuniyetini sağlar, müşterinin memnuniyetindeki artışı ve olumlu etkileşim müşterinin sadakatini artırır 

(Japutra vd., 2021:1). Bu bilgiler ışığında, katılım bankasının sadık müşteriler yaratmasındaki en önemli 

gücünün çalışanları olduğu ifade edilebilir. Katılım bankalarının, satış ve destek organizasyonlarındaki tüm 

çalışanların, katılım bankasının stratejik amaçları ile uyumlu işler yapabilmelerinin önünü açacak uzmanlık, 

yetkinlik, güncel bilgi alanlarını desteklemeleri önerilir. Çalışanların uzmanlıklarının artırılması, finans 

ekosistemine yönelik bilgilerinin güncelliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla hizmet içi eğitimlerin 

verilmesi önerilir. Çalışanların olumlu ve memnun ortamda çalışması müşteriler üzerinde de olumlu etkiler 

yaratır (Son vd., 2021:1). 

 

Araştırmanın önemli kısıtları, tek il ve (ildeki tüm şubeleri olsa dahi) tek katılım bankasından örneklem 

alınmasıdır. Gelecek çalışmaların Türkiye’nin geneline ışık tutabilecek yönde yedi bölgeden, altı katılım 

bankasının tümünün müşterilerinden oluşan katılımcılar ile yürütülmesiyle katılım bankası sektörüne ve 

pazarlama literatürüne önemli katkılar sağlanabileceği düşünülmektedir.  

Ayrıca, katılım bankacılığı hizmeti alan müşterilerin motivelerinin daha açıklayıcı biçimde anlaşılabilmesi için 

gelecek çalışmaların nitel araştırma yöntemiyle yürütülmesi önerilmektedir.  
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Purpose –  The purpose of our study is to analyze the customer satisfaction and loyalty in restaurant 

industry in Turkish Republic of Northern Cyprus. Considering the restaurant industry, the literature reveals 

that food quality, service quality, price, location and restaurant atmosphere are the key determinants of 

customer satisfaction. Although positive relationships were reported in many studies between the 

traditional determinants and customer satisfaction, it is important to investigate these factors in TRNC since 

the dynamics and culture of each country can be different. 

Design/methodology/approach –  In this study, 7-point Likert scale survey instrument was constructed and 

online questionnaire distributed to survey 356 customers through convenience sampling method. 

Classification and Regression Tree (CART) Analysis was used to test the hypotheses. 

Findings –  Our findings indicate that service quality and food quality make significant contribution on 

customer satisfaction and there is a positive relationship between customer satisfaction and customer 

loyalty. In addition, food quality is the most important factor influencing the customer satisfaction in 

restaurant industry. 

Discussion –  In addition to traditional determinants, usage of mobile application and presentation shows 

in restaurants were incorporated into the proposed research model to examine the relationship with 

customer satisfaction. Mobile application and presentation shows were rarely investigated in restaurant 

industry and since there is a hyper-competition in restaurant industry, it is important to find new ways that 

can promote to customer satisfaction. Furthermore, the relationships between customer satisfaction and 

loyalty is investigated. 

 

1. INTRODUCTION 

The Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) is an island which is located in the northeastern section of 

the Cyprus Island. The Cyprus Island exposed to war for long years between Turkish and Greek societies and 

the island has divided into two parts by the invasion of Turkey in 1974. Cyprus is the third largest island of 

Mediterranean Sea. Restaurant industry is one of the most alive industries in North Cyprus due to sunny 

weather condition of the island. Therefore, the demand of food service is always high and it attracts investors 

to invest into this industry. Increased number of restaurants provides sufficient job alternatives and this is 

beneficial for decreasing the unemployment rate of the country. Thus the restaurant industry is having 

significant contribution to overall economy of TRNC. In addition, TRNC welcomes high number of tourists 

continuously due to island’s suitable weather conditions and the industry provides different variety of 

international cuisines to satisfy the needs of their local and international customers. Apart from the high 

number of tourists, another customer source of the industry is university students. In 2018-2019 academic year, 

there were 12,508 domestic students, 54,875 Turkish citizen students and 35,318 foreign students and in total 

there were 90,193 students in TRNC (Ministry of National Education and Culture, 2019). In line with the above, 

we can conclude that the restaurant industry is a highly competitive industry.  

The number of restaurants increasing continually and the competition allows customers to make a selection 

based on their level of satisfaction. Therefore to avoid customer churn and to retain the customer, industry’s 
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mailto:pbayram@eul.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0003-3876-5140
http://www.orcid.org/0000-0001-5373-2254


E. Ruhluel – P. Bayram 13/3 (2021) 2305-2319 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2306 

focus is purely on customer satisfaction as the satisfaction is one of the most significant factor to survive in a 

highly competitive environment. Food quality, service quality and price are widely covered in the literature 

as the determinants of customer satisfaction in restaurant industry (Haghighi & Hoseinpour, 2012). However, 

the results can vary in different countries since every country have its own culture and values. Zhang & Law 

(2013) investigated the customer satisfaction in restaurant industry and their results indicate that determinants 

of customer satisfaction are changing based on the different location in China. Besides, North Cyprus 

restaurant industry is challenging with the intense competition and the restaurants are aware of the 

importance of satisfaction. Thus more or less they try to provide similar values for their customers. In such 

situations, traditional determinants such as food quality and service quality is insufficient in explaining 

customer satisfaction. Therefore, our study has incorporated mobile application and presentation show into 

the research model to test the effect on customer satisfaction based on the suggestion made by 

Balasubramanian & Balraj (2015). In addition, our research also measures the effect of customer satisfaction 

on customer loyalty. 

The purpose of our research is to investigate the factors effecting customer satisfaction in restaurant industry 

through the determinants widely covered in literature such as food quality, service quality, price, atmosphere 

and location (Han & Ryu, 2009; Markovic & Dorcic, 2011; MacLaurin & MacLaurin, 2000; Hanaysha, 2016) as 

well as contribution of mobile application and presentation shows. The relationship between customer 

satisfaction and loyalty is also examined. 

2. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES DEVELOPMENT 

2.1. Customer Satisfaction 

The importance of customer satisfaction has explained by many scholars in previous studies. According to 

Kotler (2000, p.36) customer satisfaction is a consumer’s emotion of enjoyment or displeasure about the 

product’s perceived performance in relation to consumer’s expectation. Concept of satisfaction have been 

associated with some emotions such as acceptance, happiness, relief, excitement and delight (Singh, 2006). 

Hokanson (1995), stated that the factors of customer satisfaction include sincere, polite, well informed and 

helpful employees, price fairness, billing on time, clearness of billing, quality of service and early service. 

Customer’s feeling of satisfaction through the consumption of goods and services is companies’ primary 

source of gaining competitive advantage and reaching success (Hennig & Klee, 1997). Customer satisfaction 

considered as key point on long term behavior and on purchase intentions. As long as customers are satisfied, 

they continue to purchase. LaBarbera & Mazursky (1983) states that customer satisfaction has positive impacts 

on repurchase intention and dissatisfaction is the first reason of losing a customer. The importance of 

repurchase behavior is also valid for restaurant industry. According to Liu & Jang (2009), providing 

continuous customer satisfaction is vital factor for the repeat patronage in restaurant industry. Profitability, 

return on investment and market share are perhaps the most important goals and missions of a company and 

Hackl & Westlund (2000) indicated that, it’s highly important to create customer satisfaction as satisfied 

customers lead to increase in market share, return on investment and profitability.  

The restaurant industry is highly competitive industry that requires high level of customer satisfaction. Gagic 

et al. (2013) suggested that restaurant sector is developing across the world continually and people have more 

available options when they want to eat outside. Therefore, Haghighi & Hoseinpour (2012) argued that to be 

selected, restaurant managers should examine what is value for customers when choosing a restaurant among 

alternatives. The significance of understanding the value creation process in restaurant industry was 

highlighted by different scholars in the literature. Hwang & Zhao (2010) suggested that the sales rate of 

restaurants depend on the level of customer satisfaction. So it is significant requirement to find and understand 

what is valuable for customers. Restaurants have risk to fail if they cannot meet the needs and wants of today’s 

customers. Parsa et al. (2005) made an argument on continuously changing trends in food industry by using 

an example of healthy food menus which recently became very popular. Thus, following the new trends and 

understanding the changes in needs and wants of customers are the key elements of customer satisfaction.  

2.2. Determinants of Customer Satisfaction 

A considerable amount of literature has been published on factors influencing customer satisfaction and 

loyalty in restaurant industry. Food quality, service quality, price fairness and physical environment of the 
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restaurant are defined as key factors effecting customer satisfaction. Studies have used different 

methodologies but majority of them have used quantitative approaches in data analysis procedure.  

2.2.1. Food Quality 

During the past 20 years, the microbiological, chemical and nutritional quality become insufficient for 

customers in rating the food quality (Cardello & Armand V, 1995). Galvez & Resurrecion (1992) stated that 

food quality improves the perceived characteristic of the food by the purchaser. The term perceived 

characteristic emphasize sensorial side of food such as taste, appearance and size as well as its cost. Due to 

hyper competition in restaurant industry most of the menus offer similar or same foods for their customers. 

Since they have similar products, a restaurant can create differentiation or gain a competitive advantage based 

on the taste of foods. The food quality perhaps is the most important  factor in terms of creating customer 

satisfaction in restaurant industry, but the evaluation of high or low quality for food varies from person to 

person, because each person has own taste, liking or pleasure and this makes food quality criteria complex.  

Haghighi, Dorosti, Rahnama and Hoseinpour (2012) examined the factors that have effect on customer 

satisfaction. Their findings indicate that food quality, service quality, price, restaurant location and 

atmosphere have positive effect on customer satisfaction and trust. Likewise, Sabir et al. (2014) investigated 

the relationship between service quality, price and environment of restaurants and customer satisfaction. The 

hypotheses of positive relationship between the determinants and customer satisfaction have been confirmed. 

In addition, findings were showing the positive effect of customer satisfaction on customer loyalty. In parallel, 

Butt & Murtaza (2011) explored the relationship between customer satisfaction and its determinants and their 

findings showed that food and service quality creates a strong bond between customers and restaurants which 

leads to increase in profitability and satisfaction. Hence we propose the following hypothesis: 

H1: Food quality positively influences the customer satisfaction. 

2.2.2. Service Quality 

Studies on service quality has been widely covered in literature. Parasuraman et al. (1988) created SERVQUAL 

scale to measure inconsistency degree between the customer’s expectation and perceived performance of the 

service. This scale uses five dimension as main factors of service quality which are tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, and empathy. After the formation of SERVQUAL, scale was used in many 

researches for measuring the service quality in different business industries (Fu & Parks, 2001; Gounaris, 2005; 

Lee & Ulgado, 1997; Furrer et al., 2000).  Furthermore, Stevens et al. (1995), used these dimensions and stated 

that reliability is the most important dimension. The study of Zopiatis & Pribic (2007), reported similar results 

where the reliability is the most important but the second one is responsiveness and then tangibles, assurance 

and empathy. Qin & Prybutok (2009) suggest that qualified service performance creates pleased and loyal 

customers and the loyalty is crucial in terms of repurchase in fast food restaurants. Conversely low service 

performance creates unsatisfied customers which causes a customer churn to alternative restaurants and these 

unsatisfied customers can influence others through spreading negative word of mouth.  

According to Gray & Boshoff (2004) if customers feel satisfied by the service quality of restaurant, they have 

tendency to become loyal to that particular entity. The service delivery quality of restaurant includes tiny 

details such as presentation of food, type, shape and hygiene of plates, putting fork and knife right side, taking 

customers’ order in time, trustworthiness, assurance and cleanliness of tables. Similar to food quality 

evaluation, service quality evaluation is personal situation and cannot be identical for every customer. This 

shows us heterogeneity feature of service dimension. Each customer has their own criteria when evaluating 

service quality. Furthermore, the service providers are waiters, thus service quality in a restaurant mainly 

depends on human effort. In parallel to above discussion this study adopts the concept of SERVEQUAL and 

posits the following hypothesis. 

H2:  Service quality positively influence customer satisfaction  

2.2.3. Price 

Price fairness is an evaluation made by customers through comparing the quality and performance of the 

product based on its price. Xia et al. (2004) stated that price fairness means evaluating the seller’s pricing 

attitude, if it is fair and logical. Positive evaluation of customer is vital for firms’ success, and has highly 
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positive effect on purchase intentions. Positive effect on purchase intention emphasizes repurchase or more 

frequent purchases for same product. Mankaa (2012) stated that customers look prices and quality of the food 

and they evaluate if the quality of food deserves its price or not. If they think the given price of the food doesn’t 

match the quality they feel dissatisfied. Chandrashekaran & Grewal (2003) indicates that customers who have 

price fairness stored in their minds, means consumer had experiences and perceptions which are formed in 

their previous restaurant visits. They use these stored memories when they evaluating price fairness of any 

restaurant. Hence, price is considered as a factor influencing customer satisfaction and therefore, we 

hypothesize; 

H3: Price positively influence customer satisfaction  

2.2.4. Restaurant Atmosphere 

Quality of the restaurant atmosphere depends on the physical environment inside the facility. It includes 

lightning, hygiene and attractive air quality, and level of temperature. They all can be controlled and can be 

adjusted by companies. Thus, the term physical environment’s contents and features are different from natural 

environment which is generally uncontrollable by humans. Physical environment also include human-made 

environment such as walls, plants and furniture. According to the environmental psychology research of 

Mehrabian & Russel (1974) there is a powerful relationship between physical surroundings and human 

behavior. The theory in their study argues that in general, humans give two types of responses to physical 

environment. These are approach and avoidance. The approach behavior indicates positive human behaviors 

such as willingness to stay and the avoidance behavior indicates negative responses such as unwillingness to 

stay. It’s clear that the feel or response of willingness to stay occurs from the feeling of satisfaction Thus, this 

shows us, if the physical environment designed carefully it can positively affects the customer satisfaction.  

Wakefield & Blodgett (1994) stated that arranging the layout in the facility correctly provide feel of comfort to 

customers and make contribution on meeting the functional need of customers. The physical environment of 

a business is an important determinant on business image which in turns affect behavior of customers and this 

situation is suitable to restaurant industry (Hul et al., 1997; Milliman, 1986). Moreover, the research of Chang 

(2000), indicates that physical environment and customer satisfaction are directly related. The direct 

relationship means customer satisfaction increase when level or quality of physical environment is high. 

According to Ryu & Han (2010) it’s true that food and service quality is important point for customer 

satisfaction but creating delightful physical environment for consumers which include lightning, decor, layout 

and employee appearance have big effect on overall satisfaction and behavioral intentions. Thus, we 

hypothesize; 

H4: Restaurant atmosphere positively influence customer satisfaction  

2.2.5. Location 

Selecting appropriate and right location is vital for every entity in reaching success to Parsa et al. (2005). The 

term location refers to place, city and street where you establish your facility. Choosing a location that is easy 

for transportation is important factor that must be taken into account. Li et al. (2015) recommended that 

successful marketing performance highly depends on location selection. Wang, Tran & Nguyen (2014) found 

that customers become more loyal to the brand if the right location is selected by companies. Their arguments 

tell us their loyalty increase with right location strategy of firms creates high satisfaction and in return provide 

increase in customer loyalty. Another arguments was used by Azim & Bagram (2014) their research suggested 

that location is important criteria in selecting restaurant to dine out. Furthermore, Hanaysha (2016) indicated 

that restaurant location has significant positive effect on brand loyalty and on brand preferences of customers. 

In addition, Melia (2010) states a company should follow and examine its competitors about what they do, 

where they select and how they select their locations to create appropriate and effective location selection 

strategy for gaining competitive advantages. When a company set up its business on a better location than 

competitors, this strategically provide them long-term surviving possibilities. Therefore, propose the 

following hypothesis. 

H5: Location of a restaurant positively influence customer satisfaction. 
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2.2.6. Presentation show 

In recent years some restaurants start using presentation shows in presenting the food to their customers. 

Especially this shows used for meat such as steaks and most of the restaurants have steak in their menus. 

However presentation shows can be applied to other products in a restaurant as well. It can also be performed 

by using interesting plates such as shoe-shaped plates. Extensive literature review showed us that presentation 

shows have not been examined yet in relation to customer satisfaction.  Presentation shows can contribute to 

customer satisfaction and may be new leading factor on customer satisfaction in coming years. One of the 

recent presentation show has been done by Nusr-et which is a steak house and their presentation shows 

become popular virally on social media platforms. Another example is presenting or pouring the sauces to the 

meals in front of the customers. Restaurants also starts to use this type of presentation shows on deserts.  

The key point for the presentation shows to create opportunity for customers to take videos and photos. They 

record the shows presented by waiters and shares on their social media accounts to collect “likes“ and 

“comments” as well as increasing numbers of followers. Thus these type of shows creates visuality, excitement 

and entertainment for customers and this arouses curiosity and desire to experience the same event. Secondly, 

they have chance of recording these shows both for storing as memory and for sharing in their social media 

accounts. Therefore, our research added presentation show as one of the component of service quality to 

measure the effect on customer satisfaction and developed the following hypothesis. 

H6: Presentation shows positively influence customer satisfaction  

2.2.7. Mobile application 

Due to rapid increase in technology all the dynamics in the world are changing. One of the most used 

technological device is smartphones since it provides very practical and simultaneous transaction 

opportunities. O’dea (2020) suggest that number of smartphone users have reached to 3, 5 billion in 2020. 

Because of high usage rate of smartphones, applications become so popular and important tool for almost all 

businesses. An application programs is a designed program to perform specific functions for the users. 

Companies can show their products, services, prices, locations and other features to customers by a mobile 

applications. Only few studies were conduct to measure effect of mobile apps on customer satisfaction in 

restaurant industry.  

On the other side, using the benefit of mobile apps widely covered in tourism and hospitality literature. 

According to Jacobs (2011) by bookings from mobile websites and applications, the Intercontinental hotels 

group gain at least $130 million. Heller (2011) stated that in 2011, the number of booking by using phone 

application is 100,000 and this provide an increase in revenue by 200% to Hilton Hotels.  

Basically the term customer satisfaction in restaurant industry is associated with experiencing the presented 

foods, services, prices and physical environment. However, the mobile application creates new dimensions 

and opportunities for customer satisfaction. A specifically designed mobile application of a restaurant can 

show its products, services, location, prices, and photos of facility prior of visit. This current research considers 

the suggestion done by Balasubramanian & Balraj (2015) and incorporated mobile phone applications in to 

proposed research model and propose the following hypothesis: 

H7: Mobile phone application positively influence customer satisfaction  

2.3. Relationship between Satisfaction and Loyalty 

The term “Customer loyalty” is one of the most important factor for companies to survive in the highly 

competitive markets. The firm’s primary goal or strategy is to increase their loyal customer base. Oliver (1997), 

stated that customer loyalty is a “deeply held commitment to re-buy or re-patronize a preferred product or 

service consistently in the future, despite situational influences and marketing efforts having the potential to 

cause switching behavior”. In short, customer loyalty is a strong commitment to a brand (Khan, 2012). Yang 

& Peterson (2004) stated that as a result of loyalty, customers more of the product and spread positive word 

of mouth which in return increase the income of the company. In addition, Bowen & Chen (2001) indicated 

that customer loyalty provides low market costs and high profit margins. Furthermore, Bansal & Gupta (2001) 

argued that creating customer loyalty is not an option for businesses as it is the only factor for the formation 

of long term competitive advantage.  
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In today’s competitive business environment, customer retention gained more importance because attracting 

new customer cost more than retaining the existing customer. Customer satisfaction has founded as the most 

influential factor in increasing customer loyalty. Thus the relationship between customer satisfaction and 

customer loyalty must be examined in detail and must be taken in to account. However, even customer 

satisfaction may not be the only factor that improves customer loyalty, improving the level of customer 

satisfaction is the main effect to increase level of loyalty (Han & Ryu, 2009). Shahin & Javadi (2011) stated if 

firms want to increase customer loyalty they first should measure customer satisfaction. The relationship 

between customer satisfaction and loyalty has been widely covered in marketing literature. Most studies have 

confirmed the positive relationship between satisfaction and loyalty (Hoyer & Pieters, 2001; Eshghi & Topi, 

2007; Anderson & Sullivan, 1993; Bearden & Teel, 1983; LaBarbera & Mazursky, 1983; Oliver, 1980). Therefore, 

we hypothesize; 

H8: Customer satisfaction has positive effect on customer loyalty 

 

Figure 1. The conceptual model  

3. METHODOLOGY 

3.1. Sample and procedures for data collection 

Our study employed a convenience sampling method for the data collecting process and online questionnaire 

were sent to residents in North Cyprus through social networking websites as the most appropriate way to 

reach TRNC residents. To reduce the error possibility in results all questions in questionnaires asked 

respondents their last restaurant experience in TRNC. By this way, only those who have experienced a 

restaurant in TRNC before will answer the questions. The questionnaire translated into the Turkish language 

for the purpose of the content clarity and validity of the questionnaire. Respondents rated items on seven-

point Likert scales where 1 = “Strongly Disagree” and 7 = “Strongly Agree” and we obtained 356 complete 

questionnaires. Since the aim is representing insights of a whole country, the population of that research is 

very high. The population to be represented in that research study was 286,257, which is entire TRNC 

population. When it’s very hard or impossible to reach entire population to collect data, using convenience 

sampling is suitable, helpful and generally only possible option. Quantitative approach was used which 

emphasizes quantification in the collection and analyses of the data and based on objective facts and statistics. 
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3.2. Measurements 

Customer satisfaction was measured by adopting three items from Oliver (1980). The customer loyalty was 

tested by adopting three items from Liao & Chuang (2004). The items for food quality, service quality, price, 

restaurant atmosphere and location adapted from Andaleeb & Conway (2006). The items for mobile 

application inspired from further research suggestion of Balasubramanian & Balraj (2015) who suggested 

further research is needed on mobile application and the items are developed by the authors of this article. 

4. DATA ANALYSIS 

Table 1.Reliability measures of sub-scales 

Scale Number of Items  

Customer Satisfaction 3 0.89 

Food Quality 2 0.81 

Service Quality 7 0.92 

Mobile Application 3 0.85 

Restaurant Atmosphere 3 0.83 

Price 2 0.72 

Customer Loyalty 3 0.82 

Cronbach alpha reliability coefficient, α = 0.94, of the whole scale and its sub-scales are all in the acceptable 

range (see Table 1). Since there was only one item for location, reliability measure for this item was not 

performed. 

Table 2. Spearman Rho correlation coeffients among the variables. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Customer Satisfacion 1.000         

2. Loyalty .526* 1.000        

3. Service Quality .676* .588* 1.000       

4. Food Quality .604* .564* .656* 1.000      

5. Mobile App. .339* .402* .416* .417* 1.000     

6. Restaurant Atmos. .527* .515* .630* .625* .411* 1.000    

7. Price -.042 -.009 .019 -.024 .121* .092 1.000   

8. Location .349* .349* .401* .386* .287* .430* .068 1.000  

9. Presentation Shows .330* .418* .472* .389* .440* .574* .084 .401* 1.000 

*Significant at p < .001 

In order to determine bivariate correlation coefficients among the variables (rank order) Spearman’s Rho 

correlational analysis was used. As seen in Table 2, the highest significant correlation (high correlation) is 

between customer satisfaction and service quality (r = 0.676) and the customer satisfaction has a significantly 

weak correlation (r = 0.330) with presentation shows. Lowest significant correlation is between price and 

mobile applications. Price is only significantly correlated with mobile applications. Loyalty and customer 

satisfaction scores are moderately correlated. In interpreting the correlation coefficients Dancey & Reidy (2007) 

measures were used.  
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Table 3. Two-step cluster analysis results regarding customer satisfaction scores. 

Cluster Sub-Group F % Min. Max. �̅ sd 

Customer Satisfaction 

Low Score Group 49 13.80 3 10 7.12 2.27 

Medium Score Group 169 47.60 11 16 13.98 1.57 

High Score Group 137 38.60 17 21 19.04 1.43 

Total 355 100 3 21 14.99 4.24 

As we obtained the respondents’ customer satisfaction scores from distinct layers of population, the data set 

separated in to homogeneous subgroups by using two-step cluster analysis (Chiu, Fang, Chen & Wang, 2001). 

By using two-step cluster analysis, categories which are low, medium and high were formed for total customer 

satisfaction scores and the transformation of variable to a categorical variable was done (see Table 6). Analysis 

revealed acceptable values of cohesion and separation, all > 0.7 and group ratio, all < 3 (Rousseeuw, 1987). 

Table 4. Two-step cluster analysis results regarding customer loyalty scores. 

Cluster Sub-Group F % Min. Max. �̅ sd 

Customer Loyalty 

Low Score Group 46 13.80 3 10 7.52 2.45 

Medium Score Group 124 47.60 11 14 12.89 1.11 

High Score Group 184 38.60 15 21 17.05 1.96 

Total 354 100 3 21 14.36 3.72 

Because we obtained the respondents’ customer loyalty scores from distinct layers of population, the data set 

separated in to homogeneous subgroups by using two-step cluster analysis (Chiu, Fang, Chen & Wang, 2001). 

By using two-step cluster analysis, categories which are low, medium and high were formed for total customer 

loyalty scores and the transformation of variable to a categorical variable was done (see Table 7). Analysis 

revealed acceptable values of cohesion and separation, all > 0.7 and group ratio, all< 3 (Rousseeuw, 1987). 
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4.1. Hypotheses testing 

 
Figure 1. Classification-Tree Diagram Showing the Effect of Independent Variables on   Customer 

Satisfaction Level of Participants. 

In order to  investigate how the predictor variables food quality, service quality, mobile application, restaurant 

atmosphere, price, location and presentation shows levels predict the dependent variable “customer 

satisfaction” the CART Classification and Regression Tree Method was used. As seen in Figure 1 (The CART 

procedure used has a risk estimate of 0.28), service quality has seen to be the main variable affecting the 

dependent variable. Three indicated that 70.3% the customers are highly satisfied who considered the service 

quality as high and only 1.4% of the customers have low satisfaction when the service quality considered as 

high. On the other hand only 15.9% of the customers are highly satisfied who considered the service quality 

medium or low. The tree also reveals that food quality may contribute to the satisfaction when the service 

quality is not highly considered by the customers. Among those who says service quality is low or medium, 

when food quality is medium or high, only 8,7% of them have low satisfaction. This means some of the 

customers consider food quality more than service quality and when it is like this, food quality contribute to 

satisfaction. None of the other predictors are significantly explaining the dependent variable. 
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Figure 2. Classification-Tree Diagram Showing the Effect of Independent Variables on Loyalty Level of 

Participants. 

In order to explore how the predictor variables food quality, service quality, mobile application, restaurant 

atmosphere, price, location and presentation shows levels predict the dependent variable “loyalty” the CART 

Classification and Regression Tree Method has applied as shown in Figure 2 (The CART procedure used has 

a risk estimate of 0.3), food quality is the major variable affecting the dependent variable. As seen in the tree, 

72.2% the customers have high loyalty who considered the food quality as high. On the other hand only 27.52% 

of the customers have high loyalty who considered the food quality either medium or low. The tree also shows 

that the customers who are not highly loyal with the food quality do not consider service quality. However, it 

is seen that service quality contributes to the loyalty of the customers who considers the food quality as high. 

So this shows us, without a high food quality customer loyalty cannot be achieved. None of the other 

predictors are significantly explaining the dependent variable. 
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Figure 3. Classification-Tree Diagram Showing the Effect of Customer Satisfaction on Loyalty Level of 

Participants. 

In order to examine how the predictor variable customer satisfaction levels predict the dependent variable 

“loyalty” the CART Classification and Regression Tree Method was used as seen in Figure 3 (The CART 

procedure used has a risk estimate of  0.25). As seen in the tree, 76.6% the customers have high loyalty who 

has high satisfaction. Only 36.4% of the customers have high loyalty who has low or medium satisfaction. 

Then the tree examine the customers who have low or medium satisfaction. When we look at who has low 

satisfaction, 22.4% of them have loyalty but when the satisfaction level rise to medium level the customers 

have 40.5% loyalty which is nearly two times bigger. This means a slight increase in satisfaction can create 

dramatic rise on loyalty and this shows us the vital importance of the customer satisfaction. None of the other 

predictors are significantly explaining the dependent variable. 

5. DISCUSSION 

5.1. Evaluation of findings and theoretical implications 

Our findings indicate that the values and expectations of customers in TRNC is different when compared with 

previous studies in the literature. Each country can have its own culture and values and these may create 

differences in values and expectations. The literature suggest that differences may occur even in different 
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regions of the same country (Zhang & Law, 2013). Therefore, purpose of our study was to test service quality, 

food quality, price, location and restaurant atmosphere in TRNC which are widely mentioned in literature 

and found to be effective drivers of customer satisfaction in restaurant industry. However positive 

relationships have found only between service quality and food quality in relation to customer satisfaction. In 

addition, two new factors, mobile applications and presentation show have incorporated to test the 

relationship with customer satisfaction. Results indicate that service quality is the most effective driver of 

customer satisfaction among the other factors, followed by food quality. Furthermore, result of our study 

confirms the positive relationship between customer satisfaction and customer loyalty, similar to previous 

studies in literature (Heskett et al., 1994; Shahin & Javadi, 2011; Hoyer & Pieters, 2001). 

5.2. Practical Implication 

The findings of our study shows that only service quality and food quality leads to increase in customer 

satisfaction in restaurant industry of TRNC where service quality was the first and food quality was the second 

significant determinant of customer satisfaction. Thus managers in TRNC should focus on these two 

dimensions to create customer satisfaction and retention in return. Restaurant managers in TRNC should pay 

attention on food freshness and food temperature which are the determinants of food quality. Lastly, the 

results showed us that females in TRNC are more loyal than males in restaurant industry. This can give us a 

clue that women plays important role in selecting the restaurant. Therefore, managers should make the 

restaurant’s design and arrangements in a way that attracts women. 

5.3. Limitations of the study and future research directions 

Our study applied convenience sampling and future studies may use the same proposed research model 

through different sampling methods. In addition, the areas for future research may include the moderating 

role of trust and commitment in the components and customer satisfaction as well as satisfaction-loyalty 

relationship might examined.  Our results suggest that females display more loyalty in restaurant industry, 

thus future studies may also investigate the factors that make women more loyal then males. 
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Amaç - Yabancı sermaye akımları ülkelerin büyüme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkeler 

yabancı sermaye akımlarına, sürdürülebilir büyüme için ihtiyaç duyarken gelişmekte olan ülkeler ise 

borçlanma dengesizliklerini azaltmak, makroekonomik istikrar oluşturmak ve ekonomik büyüme 

gerçekleştirmek için ihtiyaç duymaktadırlar. Yabancı sermaye akımları; doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) 

ve yabancı portföy yatırımları (FPI) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu akımlara yönelik araştırmalar 

genellikle doğrudan yatırımlar üzerine yoğunlaşmıştır. Portföy yatırımlarına yönelik araştırmalar ise bu 

yatırımların genelde makroekonomik değişkenlere etkisini ölçmeye yöneliktir. Bu çalışmada yabancı 

portföy yatırımlarını etkileyen faktörler belirlenerek bu faktörlerin yabancı portföy yatırımlarına etkileri 

tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Yöntem - 1961-2018 yılları arasında, 38’i gelişmiş, 130’u gelişmekte olan toplam 168 ülkenin UNCTAD, 

OECD ve Dünya Bankası’ndan elde edilen verileri ile yabancı portföy akımlarını etkileyen makroekonomik 

veriler panel veri analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Makro ekonomik faktörler; tüketici fiyat endeksi, 

kamu ve özel kesim dış borç, ekonomik büyüme, ticaret dengesi, doğrudan yabancı yatırımlar, kredi 

derecelendirme notu ve döviz kuru olarak belirlenmiştir. 

Bulgular – Çalışma kapsamında panel veri analizinden elde edilen sonuçlara göre yabancı portföy 

yatırımları ile tüketici fiyat endeksi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki; büyüme, kamu ve özel kesim dış 

borcu, doğrudan yabancı yatırımlar, ticaret dengesi, kredi derecelendirme ve döviz kuru arasında anlamlı 

ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Tartışma - Çalışmada, analizde kullanılan faktörlerin yabancı portföy yatırımlarını %75 civarında açıkladığı 

ancak geriye kalan diğer faktörlerin de neler olduğunun araştırılmasında yarar olacağı sonucuna 

varılmıştır. 
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Purpose - Foreign capital flows play an important role in the growth process of countries. While developed 

countries need foreign capital flows for sustainable growth, developing countries need to reduce debt 

imbalances, create macroeconomic stability and achieve economic growth. Foreign capital flows; are 

divided into foreign direct investments (FDI) and foreign portfolio investments (FPI). Studies on these 

trends generally focused on direct investments. Studies on portfolio investments are aimed at measuring 

the effects of these investments on macroeconomic variables in general. In this study, the factors affecting 

foreign portfolio investments were determined and the effects of these factors on foreign portfolio 

investments were tried to be determined. 

Design/methodology/approach - Between the years 1961-2018, the data obtained from UNCTAD, OECD 

and the World Bank and macroeconomic data affecting foreign portfolio flows were tried to be determined 

by panel data analysis of 168 countries, 38 of which were developed and 130 of which were developing. 

Macro economic factors; consumer price index, public and private sector external debt, economic growth, 

trade balance, foreign direct investments, credit rating and exchange rate. 

Findings - According to the results obtained within the scope of the study, a significant and negative 

relationship between foreign portfolio investments and consumer price index; A significant and positive 

relationship was found between growth, public and private sector external debt, foreign direct investments, 

trade balance, credit rating and exchange rate. 

Discussion - In the study, it was concluded that the factors used in the analysis explain the foreign portfolio 

investments by 75%, but it would be useful to investigate the remaining factors. 
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1. GİRİŞ 

Yabancı sermaye yatırımları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme sürecinde önemli rol 

oynamaktadır. Gelişmiş ülkeler, sürdürülebilir kalkınma için yabancı sermaye girişlerine ihtiyaç duyarken, 

gelişmekte olan ülkeler borçlanma dengesizliklerini azaltmak, makroekonomik istikrar oluşturmak ve 

ekonomik büyüme yaratmak için sermaye yatırımlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan 

ekonomilere yapılan yatırımlar, ekonomik ve politik yapılara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Gelişmekte 

olan ülkelere yapılan portföy yatırımları ülkedeki yatırım açığını kapatmaya, cari işlemler açığını finanse 

etmeye yönelirken, gelişmiş ülkelere yönelen yatırımlar ise mevcut portföy riskini çeşitlendirmek ve güçlü 

ekonomik koşulların avantajlarından yararlanma eğilimindedirler.  

Uluslararası sermaye akımları, “itme” ve “çekme” faktörleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki faktörde de 

yatırımcı kategorisine giren bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik ve yatırım fonları, özel tasarruf sahipleri 

“itme” ve “çekme” faktörlerini göz önünde bulundurarak portföy yatırım kararı vermektedir (Gündoğdu, 

2014: 2). 

“Çekme” faktörleri (içsel faktörler) alıcı ülkelerden kaynaklanmaktadır. Bu faktörler, reel faiz oranları, 

uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenen kredi notları, cari denge, enflasyon ve reel 

sektörün dış borç seviyesi gibi ekonomik göstergelere ek olarak büyüme performansındaki başarı, 

makroekonomik görünümde istikrar; yurtdışından sermaye çekilmesine yardımcı olan göstergelerdir. 

Bununla birlikte, aşırı genişlemeci makroekonomik politikaların yaratacağı olası yerel varlık fiyat balonları 

yabancı sermaye girişleri ile daha da şişirilebilmektedir (Gündoğdu, 2014: 2). 

“İtme” faktörleri (dışsal veya küresel faktörler) ise yatırımcı / borç veren ülkelerde ortaya çıkmaktadır. Bu 

faktörler, küresel ekonomik büyümeye ilişkin beklentiler, bu ülkelerde uygulanan para politikaları ve bu 

politikalara bağlı olarak küresel para arzı ve önde gelen ekonomilerin öncü göstergeleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Gelişmiş ekonomilerdeki borçluların nispeten düşük çekiciliği ya da fonlama likiditesinin daha 

yüksek kullanılabilirliği de sermayeyi dışa yöneltmektedir. Sermayeyi gelişmekte olan piyasalara yönlendiren 

önemli bir “itici” faktör ise geniş küresel likidite veya genel anlamda sınır ötesi pazarlardaki finansal 

koşulların yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer şekilde, yatırımcıların 

risk algısındaki azalmalar, uluslararası piyasalara sağlanacak kredi arzını artırmaktadır (IMF, 2016: 12). 

Uluslararası sermaye akımlarının gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ekonomileri için birçok yararı olsa da 

beraberinde birtakım riskler de taşıyabilmektedirler. Sermaye akışını yönlendiren çekme faktörlerinden 

itmenin ayrılması için yatırım çeken ülkenin evrensel politikalar geliştirmesi önemlidir. Güçlü kurumlara, 

sağlam temellere ve geniş bir yerli yatırımcı tabanına sahip ülkeler olumsuz küresel koşullardan koruma ve 

daha az uçucu sermaye türlerini çekme eğilimindedirler. Bununla birlikte, geleneksel makroekonomik 

politikaların kullanımı için politika alanı sınırlı olduğunda, ülkeler aynı zamanda makro-ihtiyati ve sermaye 

akışı yönetimi politikalarına pragmatik bir şekilde dönebilmektedir (IMF, 2016: 12).  

İnandım (2005) içsel faktörlerden etkilenen sermaye akımları, politika yapıcılar tarafından alınan kararlara 

daha duyarlı iken dışsal faktörlerden kaynaklanan sermaye akımlarının duyarlılıklarının ise daha düşük 

olduğunu belirtmiştir.  

Gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerin yabancı sermayeye erişimi temelde iki şekilde karşımıza 

çıkmaktadır: birincisi doğrudan yabancı yatırımlar (FDI), ikincisi ise yabancı portföy yatırımlarıdır (FPI). 

Doğrudan yatırımda, yatırımcılar firmanın yönetimine katılma hakkına sahip olmak isterken, portföy 

yatırımlarında yatırımcılar, getiri elde etmek amacıyla sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadırlar.  

Ana akım ekonomistler yabancı portföy yatırımlarının ilgili ekonominin reel sektörüne üç şekilde fayda 

sağlayabileceğini öne sürmektedirler.  

Birinci görüşe göre, portföy yatırımları, kıt sermayeye sahip gelişmekte olan ülkelere borç yaratmayan bir 

kaynak sağlayabilmektedir. Portföy yatırımının ortaya çıkması, yatırım oranını artırmak için yurtiçi 

tasarrufları destekleyebilir. FPI, gelişmekte olan ülkelere döviz sağlayarak daha az gelişmiş ülkeler için döviz 

açığı baskısını da azaltabilir böylece gerekli yatırım malları ithalatını kolaylaştırabilmektedir. 

İkincisi görüşe göre, yabancı sermaye girişinin artması, ilgili ülkedeki sermayenin tahsis verimliliğini 

artırabilir. Bu görüşe göre, FPI, FDI gibi, finansal kaynakların, beklenen getirilerin düşük ve sermaye 
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birikiminin bol olduğu ülkelerden, beklenen getirilerin yüksek ve sermaye birikiminin düşük olduğu ülkelere 

akması sağlanabilmektedir. Böylelikle sermayesi kıt ülkelere yönelen sermaye akışı, sermaye maliyetlerini 

düşürebilmektedir, yatırımları artırabilmektedir ve üretimi genişletmektedir. Bununla birlikte, başka bir 

görüşe göre, uluslararası sermaye akışlarının gerçek ekonomik faaliyetle çok az bağlantısı olduğu için portföy 

yatırımı daha verimli bir sermaye tahsisi ile sonuçlanmamaktadır. Portföy yatırımının yatırım, çıktı veya refah 

sonuçları üzerinde bir etkisinin olmadığı iddia edilmektedir. 

Üçüncü görüşe göre, FPI'nin en önemli faydalarından biri, ev sahibi ülkenin borsa fiyatlarına yukarı yönlü bir 

itiş sağlamasıdır. Firmaların fiyat kazanç oranlarındaki yükseliş, daha düşük finansman maliyetine ve daha 

fazla yatırım harcamalarına olanak sağlayabilmektedir. Sermaye maliyetindeki düşüşler hisse senedi 

piyasasında yeni sermaye arzlarını teşvik edebilmektedir. Ancak, bu tür sermaye yatırımları her zaman 

yatırım harcamalarında artışa yol açmayabilmektedir. Örneğin ikincil arzların ortaklardan satış yöntemiyle 

gerçekleştiği durumlarda sermaye girişi firmaların büyümesinden ziyade ortakların refahını artırmaya 

gidecektir (Pal, 2010: 4-5).  

Yabancı sermaye akımlarına yönelik yapılan araştırmalar genellikle doğrudan yatırımlar üzerine 

yoğunlaşmıştır (Nguyen ve Nguyen (2007), Groh ve Wich (2012), Nahtharath ve Kang (2019), Ahmad ve 

diğerleri (2015), Bucley ve diğerleri (2007), Demirhan ve Masca (2008), Mehmood ve Hassan (2015), Li ve Liu 

(2005), Türkcan ve diğerleri (2008)). Portföy yatırımlarına yönelik araştırmalar ise bu yatırımların genelde 

makroekonomik değişkenlere etkisini ölçmeye yöneliktir (Al-Smadi (2018), Ahmad ve diğerleri (2015), Haider 

ve diğerleri (2016), Ahmed ve Malik (2012), Agarwal (1997), Darby ve diğerleri (1999), Mody ve diğerleri 

(2001), Santis ve Luhrmann (2009) Aizenman (2013)). Portföy yatırımları doğası gereği doğrudan yatırımlara 

oranla daha oynaktır. Bu özelliği yatırım yapılan ülkenin makroekonomik değişkenlerini özellikle para 

politikasını etkilediği için düzenleyicilerin, politika yapıcıların ve yatırımcıların dikkatini çekmektedir. 

Sermaye akımlarının makroekonomik değişkenlerle olan ilişkisine odaklanan araştırmacılar birçok çalışmada, 

ülkelerin kalkınmasında ve ekonomik büyümesinde sermaye akımlarının önemini vurgulamış olup, görece 

olarak da az sayıdaki çalışma ise makroekonomik faktörlerin yabancı portföy yatırımındaki oynaklığı 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır (Ferriave ve Laux (2009), Ghura ve Goodwin (2010), Soto (2000), Bekaert 

ve Harvey (1998), Gruben ve Mcleod (1998), Vergil ve Karaca (2010), Albulescu (2015), Oyerinde (2019)) .  

Bu çalışmada yabancı portföy yatırımlarını etkileyen faktörler belirlenmeye ve bu faktörlerin yabancı portföy 

yatırımlarına etkilerinin olup olmadığı panel veri analizi yardımı ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, 

38’i gelişmiş, 130’u gelişmekte olan toplam 168 ülkeye ait 1961-2018 yıllarını kapsayan dönem, yapılan 

analizlerin zaman dilimini oluşturmaktadır. Sermaye akımlarını açıklayan teorik bir modelin bulunmaması 

ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sermaye akımlarının tek bir modelde açıklanmasının mümkün 

olmaması nedeniyle modelde kullanılan değişkenler literatür dikkate alınarak oluşturulmuştur. Analizde 

kullanılan değişkenlere ait veriler UNCTAD secretariat calculations, Sovereign Rating List, OECD ve Dünya 

Bankası resmi internet sitelerinden elde edilmiştir. 

2. LİTERATÜR 

Yabancı portföy yatırımcıları yatırım yapacakları ülkede; büyüklük, ticaret maliyeti ve piyasa likiditesi gibi 

birçok faktörü göz önünde bulundurmaktadır. Yabancı portföy yatırımcıları düşük ticaret maliyeti ile daha 

büyük, daha likit ve daha verimli pazarlara daha fazla yatırım yapmayı tercih etmektedir. Nüfustaki 

demografik yapı, para arzı, kurumsallık ve faiz oranları sermaye akımlarının hareketinde baskın rol 

oynamaktadır. Portföy girişleri özellikle düşük kurumsal kalite ile negatif korelasyon göstermektedir (Santis 

ve Luéhrmann, 2009: 898). Aggarwal, Kearney ve Lucey’e (2012) göre kültürel mesafe de dikkate değerdir; 

birbirleri ile ticaret yapan ülkeler arasındaki ortak dil ve din, hem tahvil hem de hisse senedi piyasası 

yatırımları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Uluslararası düzeyde borç veya sermaye akışlarını etkileyen 

faktörler, politika yapıcılar kadar araştırmacılar için de önemlidir; yatırımcıların korunması da bu faktörlerden 

biridir. Yatırımcılar, daha iyi yatırımcı korunma yasalarının uygulandığı ülkelere genellikle de Ortak İngiliz 

Hukuk Sistemi’nin uygulandığı ülkeleri tercih etmektedirler.  

Ahmad vd. (2015), Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlara son yirmi yılda büyük miktarda yabancı yatırım 

yapıldığını belirtmişlerdir. Hindistan'daki yabancı kurumsal yatırımın (FII) belirleyicilerini döviz kuru, 

yurtiçi enflasyon, yurtiçi hisse senedi piyasasının getirileri ve ABD hisse senedi piyasası ile ilişkili risk ve getiri 

olarak tespit etmişlerdir. Portföy girişlerinin en önemli belirleyicileri arasında daha düşük döviz kuru ve daha 
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fazla çeşitlendirme fırsatı olduğunu iddia etmişlerdir. Diğer gelişmekte olan ekonomilerin yüksek özkaynak 

getirilerinin ülkeye yönelen sermaye akımlarını baskıladığını, yurt içi borsa performansının, döviz kuru ve 

yurt içi üretimdeki büyümenin de Hindistan'a yönelik FII yatırımlarında önemli belirleyiciler olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Yang vd. (2013) ise Asya ve Latin Amerika pazarlarındaki sermaye akımlarının belirleyicilerini GSYİH, faiz 

oranı, dış ticaret dengesi ve finansal ilişkiler olarak tespit etmişlerdir. Vergi teşviki ve yüksek faiz oranları 

veya temettü oranları, sınır ötesi yatırımları artırmak için cazip bir araç olarak bulurken, Lee vd. (2012), APEC 

bölgesine yönelen yabancı sermaye girişlerinin yatırımcılar tarafından elde edilen faiz veya temettü kazancı 

üzerindeki düşük vergilerin etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

Haider vd. (2016), 1997-2014 döneminde Çin’e yönelik yabancı portföy yatırımlarının tanımlayıcılarını ve 

bunların etkilerini incelemiştir. Çalışmalarında, ekonomik büyüme, faiz oranı, döviz kuru, ülke politik riski 

ve sermaye kontrol politikasını yabancı portföy yatırımlarını belirlemekte önemli unsurlar olarak tespit 

ederken diğer faktörleri ise nüfus artışı ve dış borç olarak belirlemişlerdir. 

Al-Smadi (2018), 2000-2016 döneminde Ürdün’de yabancı portföy yatırımları ile makroekonomik göstergeler 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmasında, büyüme, faiz ve ülke kredibilitesi ile pozitif ve anlamlı bir ilişki, 

enflasyonla yatırım arasında ise negatif ve anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Yönetişim katsayısı ise pozitif ve 

anlamlı olup, iyi yönetişimde bulunan ülkelere yapılan yatırımlarda gözlem ve bilgi edinme maliyetlerindeki 

azalma yatırımın büyüklüğünü doğrudan etkilediğini belirtmiştir. Yolsuzluk seviyesinin de FPI'ı olumlu ve 

anlamlı yönde etkilediğini bulmuştur. Ev sahibi ülkedeki yolsuzluk seviyesi düştüğünde portföy yatırım 

akışlarının arttığını iddia etmiştir. 

Yabancı portföy yatırımları ve büyüme arasındaki ilişki 

Yabancı portföy yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma mevcuttur. Bu 

çalışmalardan bazılarında portföy yatırımlarının büyüme üzerinde pozitif etkisinin olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır (Bekaert ve Harvey (1998), Gruben ve Mcleod (1998), Vergil ve Karaca (2010), Albulescu (2015), 

Oyerinde (2019)). Kyaw ve Macdonald (2009) ise 1985-2002 döneminde gelişmekte olan 126 ülke üzerinde 

yaptıkları araştırmada portföy yatırımlarının sadece üst-orta gelirli ülkelerde pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit 

etmişlerdir. Yabancı portföy yatırımlarının ekonomik büyümeye negatif etki yaptığını iddia eden çalışmalar 

da mevcuttur. Durham (2004), 1977–2000 yıllarını kapsayan 80 ülkenin verilerini kullanarak yaptığı ampirik 

çalışmada, portföy yatırımlarının ilgili ülkelerin ekonomik büyümesine katkı sağlamadığını, tersine negatif 

etki yarattığını ortaya koymaktadır. Choong vd. (2010), 51 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin 1988-2002 

dönemi için yaptıkları çalışmada farklı sermaye akış türleri için farklı sonuçlar elde etmişlerdir. Yabancı 

portföy yatırımları ve dış borç ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilerken doğrudan yabancı yatırımlarının 

ise büyümeyi teşvik ettiğini tespit etmişlerdir. 

 Soto (2000), ekonomik büyüme ve portföy yatırımları arasındaki ilişkiyi 44 gelişmekte olan ülkenin 1986-1997 

dönemindeki verilerle incelemiş ve anlamlı bir ilişki bulunmadığını iddia etmiştir. Topuz ve Sekmen (2019), 

1974-2016 döneminde Türkiye’ye yönelen sermaye akışları ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini 

incelemişler ve sermaye akışının ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini belirlemişler, genel inancın aksine 

ekonomik büyümenin de sermaye girişlerini etkileyebileceğinden bahsetmişlerdir. Bu nedenselliğin asimetrik 

olması ve negatif şoklarda ortaya çıkması nedeniyle yatırımcı davranışlarının, ekonominin genişleme 

dönemlerinden daha çok, daralma dönemlerinde daha hassas olduğu sonucuna varmışlardır.  

Yabancı portföy yatırımları ve enflasyon arasındaki ilişki 

Enflasyonun artması portföy yatırımlarında oynaklık yaratmaktadır. Agarwal (1997), Rai ve Bhanumurthy 

(2004), enflasyon ile yabancı portföy yatırımları arasında negatif bir ilişki bulurken, Broner ve Rigobon (2004), 

portföy oynaklığının enflasyon tarafından çok az açıklandığına dikkat çekmişlerdir. Wagas vd. (2015), 2000-

2015 döneminde Güney Asya ülkelerinde yabancı portföy yatırımları ile makroekonomik faktörler arasındaki 

ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında enflasyonun yabancı portföy yatırımlarına etkisini tespit etmişlerdir. 

Oyerinde (2019), 2005-2015 döneminde UFRS kullanan Afrika ülkeleri üzerinde yaptığı araştırmada 

enflasyonun anlamlı ve olumsuz bir etkisinin olduğundan bahsetmektedir.  
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Yabancı portföy yatırımları ve dış borç arasındaki ilişki 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin Dış Borç Sürdürülebilirliği ve Kalkınma Raporu’na (2018) göre 

hükümetler ve özel kuruluşlar tarafından borçlanma, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kritik öneme 

sahip yatırımları finanse etmek ve gelirler ile harcamalar arasındaki kısa vadeli dengesizlikleri karşılamak için 

önemli bir araçtır. Bununla birlikte, yüksek borç yükleri büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı 

engelleyebilmektedir. Küresel ekonomik büyüme beklentileri konusundaki son iyimserliklere rağmen, 

gelişmekte olan ülkelerdeki dış borç sürdürülebilirliğine ilişkin genel görünüm endişe verici olmaya devam 

etmekte ve yakın gelecekte daha da kötüleşeceği tahmin edilmektedir. Bir diğer endişe veren gelişme ise 

finansal olmayan kurumsal borçların hızla artması nedeniyle gelişen ülkelerde dış borçların finansal 

kırılganlığı tehlikeli seviyelere ulaşmakta ve sürdürülebilirliğinin bozulma riski ortaya çıkmaktadır. 

Krugman’a (1988) göre yüksek borç, yerli ve yabancı yatırım teşvikini azaltmakta ve fiziki sermaye birikimini 

yavaşlatmaktadır. 

Borensztein (1990), 1951-1989 döneminde Filipinler’de dış borç ile FPI arasındaki ilişkiyi analiz ettiği 

çalışmasında dış borcun FPI’ı azaltan bir faktör olduğunu ve toplam borçtan (kamu ve özel sektör) ziyade özel 

sektör borcunun FPI üzerinde daha olumsuz etki yarattığını tespit etmiştir. 

Ahmad, Draz ve Yang (2015), Çin ve Hindistan’da 2001-2010 döneminde elde edilen verilerle yabancı portföy 

yatırımlarını etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Çalışmalarında, yabancı portföy yatırımlarıyla GSYİH, FDI, 

döviz kurları, nüfus ve dış borç arasında anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Buna karşın Boğa (2017), 1992-

2014 döneminde Meksika, Arjantin, Brezilya, Tayland, Rusya ve Türkiye üzerine yaptığı araştırmada FDI ve 

FPI için kurulan iki ekonometrik modelde dış borç ve dış ticaret göstergelerinin istatiksel olarak anlamlı bir 

sonuç elde edememiştir. 

Milesi-Ferrett ve Razin (1998), sermaye akımlarındaki ani oynaklıkları 86 ülkenin 1971-1992 yılları arasında 

verileri ile analiz etmişlerdir. Çalışmalarında, sermaye çıkışlarına neden olan içsel faktörleri; yüksek cari açık 

ve dış borç, ihracat ve ithalat toplamının GSMH’ya oranının düşük olması, düşük döviz rezervleri ve düşük 

orandaki imtiyazlı borçlar olarak tespit etmişlerdir. 

Kalu (2015), 1962-2012 döneminde Nijerya’da dış borç ile FPI arasındaki ilişkiyi granger nedensellik analizi ile 

incelemiştir. Çalışmasında dış borcun FPI üzerinde olumsuz etkisi olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca FPI ile dış 

borç arasında bir nedensellik bulunmamıştır. 

Hernandez ve Rudolph (1997), 1986-1993 dönemde 22 gelişmekte olan ülkeye ait verileri analiz ettikleri 

çalışmalarında yabancı sermaye akımları ile reel döviz kuru dalgalanmaları ve dış borç göstergeleri arasında 

istatistiki olarak güçlü ve anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. 

Haider vd. (2016), GSYİH ve dış borçların FPI üzerinde olumlu etkilerini tespit etmişlerdir. Dış borcun 

ekonomik büyüme için potansiyel olarak kullanıldığı ve dış borcun potansiyel kullanımının ülkede daha fazla 

sermaye girişi getirdiğini iddia etmektedirler. 

Yabancı portföy yatırımları ve kredi derecelendirme notu arasındaki ilişki 

Günümüz uluslararası finans piyasalarının dinamiğinin önemli bir bileşeni kredi derecelendirme kurumları 

ve ülkeler için belirledikleri derecelendirme notlarıdır. 1980'lere kadar, hükümetler dış kredilerini genelde 

büyük uluslararası bankalardan almaktaydılar. Günümüzde borçlanma araçlarındaki çeşitlilik, sermaye 

piyasalarındaki aktörlerin sayılarındaki artış, sendikasyon kredi pazarındaki büyüme, yurtdışı yatırım 

fonlarının sayısındaki artış borçlanma açısından daha yaygın ve heterojen bir çeşitlilik oluşturmuştur. 

Makroekonomik veri karşılaştırmalarından kaynaklanan zorluklar, ilgili ülkelerin ekonomilerinin 

karmaşıklığı, düzenli olarak uluslararası kredi pazarına başvuran ülkelerin, risk değerlendirmesine olan 

ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır (Canuto, 2012: 9). Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerde asimetrik 

bilginin varlığı uluslararası yatırımcılar için caydırıcı bir unsur olmaktadır. Bu ülkeler için uluslararası 

sermaye piyasalarına erişimde kredi derecelendirme bu açıdan oldukça önem taşımaktadır.  

Carlson ve Hale’e (2005) göre gelişmekte olan ülkelerin, derecelendirilme sürecinin ardından yabancı 

yatırımların artabileceğini fark etmeleriyle, derecelendirilen ülke sayısı 1980'de 12'den 2002'de 100'e 

yükselmiştir. Böylece derecelendirmeler, egemen hükümetlerin uluslararası sermaye piyasalarına erişimini 

artırdığını ve daha düşük maliyetle fon toplama yeteneklerini geliştirdiklerini iddia etmişlerdir. Bu alanda 
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yapılan araştırma sayısı oldukça azdır. Chuhan, Claessens ve Mamingi (1993), 1988-1992 dönemi için ABD'nin 

dokuz Latin Amerika ülkesine ve dokuz Asya ülkesine sermaye akışına ilişkin verilerini inceledikleri 

çalışmalarında doğrudan yatırımlara nispeten portföy yatırımlarında, ülkenin kredi notunun daha etkili 

olduğunu iddia etmişlerdir. Kaminsky ve Schmukler (2002), sermaye piyasalarını önemli ölçüde etkilemesinin 

yanında notlardaki değişikliklerin portföy yatırımlarını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Emara (2015), 1990-

2012 döneminde 23 gelişmekte olan ülke verilerini kullanarak yaptığı çalışmada kredi derecelendirme 

notunun yabancı portföy yatırımları üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin olduğunu bulmuştur.  

Yabancı portföy yatırımları ve dış ticaret dengesi arasındaki ilişki 

Cari işlemler dengesi içeriğinde dış yatırım gelir ve giderlerinin yanı sıra dış ticaret dengesini 

barındırmaktadır. Bu çalışmada yabancı portföy yatırımlarını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışırken cari 

işlemler dengesi yerine dış ticaret dengesi bağımsız değişken olarak kullanılmış olup, dış yatırımdan 

kaynaklanan gelir ve giderlerin kaynak transferi etkisini bertaraf etmeyi amaçlaması bakımından da önem arz 

etmektedir.   

Ülkelerin dış ticaret dengesi, döviz açığı veya fazlasının önemli bir göstergesi olup ülke ödemeler dengesi 

hesaplarının finansmanında da önemli bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı ödemeler dengesindeki eşitliğin 

finans hesabı ile dengelendiğini, uluslararası sermaye akımlarının da (kısa ve uzun vadeli) bu hesapta 

izlendiği tabloda dış ticaret dengesi ile yabancı portföy yatırımları arasındaki ilişkiyi de incelemekte yarar 

vardır. Coughlin vd. (2006), cari açığın finansmanında sermaye akımlarının kullanıldığını düşünmek yerine, 

ticaret açıklarının sermaye akımlarından kaynaklandığını düşünmenin iyi olabileceğini belirtmiştir. Orhan ve 

Nergiz’e (2014) göre yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen ve bu nedenle spekülatif alanlara doğru 

hareket eden sıcak para, aşırı değerli yerel para birimi ve artan açıklar neden olduğu ihracat karlılığını 

azalmaktadır. Faiz ve döviz kurları arasındaki denge bozulduktan sonra sıcak para sistemden çıkmakta ve 

ülke ekonomisini daha büyük sorunlara sürüklemektedir. Dolayısıyla ülke ithalata daha bağımlı hale 

gelmekte ve üretim ekonomisi olmaktan çıkıp tüketim ekonomisine yönelmektedir. Ayrıca, cari açıklardaki 

büyük artışın, bir ülkeden sıcak paranın kaçmasına izin veren bir diğer faktör olduğunu belirtmişlerdir. 

Calvo’ya (2014) göre gelişen ülkelerde sermaye akımlarının olumsuz sonucu net dış ticarette gözlenmektedir. 

Ülkelere sermaye girişi sonucunda, ulusal para birimi değer kazanmakta (veya ulusal para biriminin değeri 

artmakta), pahalı ihracat ve ucuz ithalat sonucunda ithalata bağımlı olan ekonomi dış ticaret açığı ve cari 

işlemler açığındaki artışa katkıda bulunmaktadır. 

Yabancı portföy yatırımları ve döviz kuru arasındaki ilişki 

Döviz kurundaki dalgalanmalar veya ani yeniden değerleme/sabit döviz kurlarındaki devalüasyonlar yabancı 

yatırımlara engel oluşturmaktadır. Dolayısıyla FPI'daki oynaklığı arttırmaktadır. Oyerinde (2019), 2005-2015 

döneminde UFRS kullanan Afrika ülkeleri üzerinde yaptığı araştırmada FPI'ın bu ülkelerin döviz kurundan 

önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Diğer bir deyişle yabancı yatırımcıların portföy yatırımlarını söz 

konusu ülkelere getirmeden önce döviz kurunun seviyesine büyük önem verdiğini iddia etmiştir.  

Chonnikara (2010), Tayland’da döviz kurundaki oynaklığın yabancı yatırım ve portföy akışları üzerindeki 

etkisini aylık verilere dayalı panel verilerle analiz etmiştir. Çalışmasında kur riski ile yabancı portföy yatırımı 

arasındaki ilişkinin negatif olduğunu ve yüksek kur riskinin ülkeye yönelen yabancı portföy akışını azalttığını 

ortaya koymuştur. Ekeocha (2008), Nijerya’da reel döviz kuru ile yabancı portföy yatırımı arasında negatif bir 

ilişki tespit etmiştir. Wagas vd. (2015), 2000-2015 döneminde Güney Asya ülkelerinde yabancı portföy 

yatırımları ile makroekonomik faktörler arasındaki ilişkiyi incelemişler ve döviz kurundaki aşırı 

değerlemenin yatırım üzerinde ters etki yaptığını tespit etmişlerdir. Araştırmacılara göre ev sahibi ülkenin 

para birimi değer kaybettiğinde yabancı portföy yatırımcılarının döviz kuru riskindeki artışa bağlı olarak 

yatırımlarını tekrar gözden geçirdikleri, olası portföy çıkışlarının ise FPI oynaklığını artırdığı sonucuna 

ulaşmışlardır. 

İnandım (2005), 1995-2005 yılları arasında Türkiye’de kısa vadeli sermaye akışları ile reel döviz kuru 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmasında, 1995-2005 dönemindeki sapmalarının “sıcak para” akımları 

tarafından beklenen ölçüde gerçekleştiğini ve Türk lirasının değerlenmesinin birincil sorumlusunun kısa 

vadeli sermaye hareketlerinin olmadığını göstermiştir. Yazar, kurlardaki serbest dalgalanma politikasından 
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önce kısa vadeli sermaye hareketleri ve “sıcak para” akımlarında yaşanan etkinin daha olumsuz olduğunu 

belirtmiştir. 

Yabancı portföy yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki 

Gözgör ve Erzurumlu (2010), doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın, yabancı yatırımcıların güvenini 

arttırdığını ve ülkeye daha fazla yatırım çektiğini ve toplam yabancı portföy yatırımına olumlu etki yarattığını 

iddia etmişlerdir. Iyer vd. (2003), doğrudan yabancı sermaye yatırımları portföy yatırımlarına olumlu yönde 

etki sağlarken, portföy yatırımlarının doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına etkisinin bulunmadığı 

bulgusuna ulaşmışlardır.  

Makoni (2018), Botsvana, Fildişi Sahili, Mısır, Gana, Kenya, Mauritius, Fas, Tunus ve Güney Afrika’nın 2008-

2016 verileri ile FDI ile FPI arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmasında FDI ile FPI arasında pozitif ve son 

derece anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Yatırımcıların doğrudan yabancı yatırımlar gibi daha kalıcı yatırımlara 

başlamadan önce FPI kullanma eğiliminde olduklarını iddia etmiştir. Wagas vd. (2015), Güney Asya 

ülkelerinde yaptıkları çalışmada doğrudan yabancı yatırımların portföy yatırımlarını pozitif yönde 

etkilediğini bulmuşlardır.  

Humanicki vd. (2013) vektör hata düzeltme modelini kullanarak Polonya'daki yabancı doğrudan ve yabancı 

portföy yatırımları arasındaki uzun ve kısa vadeli ilişkileri incelemişlerdir. FDI ve FPI'nın aslında birbirlerinin 

ikamesi olan sermaye biçimleri olduğunu tespit etmişlerdir. Dahası, FDI'nın ekonomik istikrarı tasvir eden 

ekonomilerde daha belirgin olduğu sonucuna varırken, FPI’nın ev sahibi bir ülkenin çevresine politik 

istikrarsızlık doğduğu zaman tercih edilen sermaye kaynağı haline geldiğini iddia etmişlerdir. 

Yabancı portföy yatırımları ve borsa arasındaki ilişki 

Yabancı portföy yatırımları, uluslararası sermaye piyasalarında yatırımcıların, uluslararası politik risk, kur 

riski, bilgi edinebilme riski gibi birtakım riskler üstlenerek sermaye kazancı ile faiz ve temettü geliri elde etmek 

amacıyla sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmalarını ifade etmektedir (Tezcanlı vd. 1994: 8). Para 

hareketinin temel prensibi altında, fonlar yatırım riskine kıyasla daha yüksek kar sunan piyasalara 

akmaktadır. Bohn ve Tesar (1996), Bekaert vd. (2002), FPI ile piyasa getirileri arasında pozitif bir ilişki 

bulmuşlardır. Bekaert ve Harvey'nin (1998), FPI'yi çekme konusundaki araştırmasına göre, borsa performansı 

yatırımcı açısından önemli faktörlerden biridir. Borsa getirilerinin artması yabancı yatırımcıları cezbetmekte 

ve borsaya daha fazla yatırım yapmak için güvenlerini artırmaktadır. Yabancı portföy yatırımları getirilerde 

artış ile piyasalara yönelme eğilimindedir. Bu olumlu ilişki genellikle “getiri takibi”, “trend takip” veya “hız 

ticareti” olarak varsayılmaktadır. Getiri takibi, ekstra gelir beklentiler altında kâr arayışıdır. Yatırımcılar yakın 

geçmiş performansına dayalı gelecekteki performans hakkında bir görüş oluşturmakta, böylece getirilerin 

arttığı yerlere daha fazla fon tahsis etmekte, aksi halde fonu geri çekmektedirler (Rujiravanich, 2013).  

Genellikle yurtdışına yatırım yapma seçeneği finansörler için iki aşamalı bir süreçtir. Yatırımcılar öncelikle 

hangi ülkede yatırım yapacaklarına, bir sonraki adım da ise, hangi firmalara yatırım yapacaklarına karar 

vermelidirler. Gelişmekte olan ülkelerdeki FPI'daki artış kısmen bu ülkelerdeki borsaların büyümesi, 

ekonomilerin serbestleşmesi, yüksek yatırım getirisi, ticaret serbestliği ve küresel olarak gelişmiş iletişim ve 

teknoloji alt yapılarının varlığından kaynaklanmaktadır. Yabancı portföy yatırımcıları yurtdışına yatırım 

yaparken piyasa likiditesi, büyüklüğü ve ticaret maliyeti gibi bol miktarda unsuru göz önünde 

bulundurmaktadır. Yabancı portföy yatırımcıları düşük ticaret maliyetiyle birlikte her zaman daha büyük ve 

daha verimli pazarlara daha fazla yatırım yapmayı tercih etmektedir (Shabbir ve Muhammad, 2019).  

Ekonomik göstergeler ülkelerin ekonomik istikrarı hakkında fikir verdiği için 

önemlidir. Yatırımcılar açısından ekonomik göstergelerin kısa ve uzun vadede alacağı değerleri öngörebilmek 

önemli bir unsurdur çünkü yatırım kararlarını bu öngörüler çerçevesinde oluşturmaktadırlar. Sözkonusu 

göstergelerin gelecekte hangi yönde hareket edeceği yatırımcıların karar verme sürecinde değerlendirdikleri 

temel bir unsurdur. Nitekim, bu çalışmada yabancı portföy yatırımcılarının yatırım kararlarını etkileyen 

makroekonomik faktörler incelenmiştir. 

3. YÖNTEM VE VERİLER 

Çalışmada, 38 gelişmiş 130’u gelişmekte olan toplam 168 ülkeye ait 1961-2018 yıllarını kapsayan bir takım 

ekonomik verilerin yabancı portföy yatırımları üzerindeki etkisi incelenmiştir.  Bu faktörlerin yabancı portföy 



G. Küçükkocaoğlu – N. Çakır 13/3 (2021) 2320-2339 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2327 

yatırımlarına etkilerinin olup olmadığı veya etkilerinin pozitif veya negatif olduğu ise panel veri analizi 

yardımı ile araştırılmıştır. Analizde kullanılan değişkenlere ait veriler UNCTAD secretariat calculations, 

Sovereign Rating List, OECD ve Dünya Bankası resmi internet sitelerinden elde edilmiştir. Tablo 1, model 

değişkenlerini ve veri kaynağını açıklamaktadır.  

Tablo 1. Model Değişkenleri Ve Kaynakları 

MODELDE KULLANILAN DEĞİŞKENLER VE VERİ KAYNAKLARI 

İNCELENEN DÖNEM 1961-2018 

DEĞİŞKENLE

R 

TANIMI VERİ 

KAYNAĞI 

GDP  

(GDP US$) 

 

“Alıcının fiyatlarındaki GSYİH, ekonomideki yerleşik tüm üreticilerin 

brüt katma değerlerinin yanı sıra ürün vergileri ve değerine dahil 

edilmeyen sübvansiyonların toplamıdır. Fabrikasyon varlıkların 

amortismanı veya doğal kaynakların tükenmesi ve bozulması için 

kesinti yapılmaksızın hesaplanmaktadır. Veriler ABD doları 

cinsindendir. Yıllık değişim hesaplanmış ve denklemde kullanılmıştır” 

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG). 

Dünya 

Bankası 

PRIDEBT  

(External debt 

stocks, private 

nonguarantee

d (PNG) 

(DOD, US$) 

Özel teminatsız dış borç, özel kesimin uzun vadeli dış borçlarının geri 

ödenmesinde bir kamu kuruluşu tarafından garanti edilmeyen 

yükümlülüklerini içerir. Veriler ABD doları cinsindendir 

(https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DPNG.CD) 

Dünya 

Bankası 

PUBDEBT  

(External debt 

stocks, public 

and publicly 

guaranteed 

(PPG) (DOD, 

US$) 

 

Kamu ve kamu garantili borçlar, ulusal hükümet, Kamu Şirketleri, Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri, Kalkınma Bankaları ve Diğer Karma Şirketler, 

siyasi altbölümler (veya ikisinden oluşan bir kurum), özerk kamu 

kurumları ve dış kurumlar dahil olmak üzere kamu borçlularının uzun 

vadeli dış yükümlülüklerini içermektedir. Veriler ABD doları 

cinsindendir 

(https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DPPG.CD). 

Dünya 

Bankası 

FDI 

(Foreign direct 

investment, 

net (BoP, US$)) 

 

Doğrudan yabancı yatırım, yatırımcının başka bir ekonomide faaliyet 

gösteren bir işletmede oyların yüzde 10’u veya daha fazlasını elde etmek 

için yapmış olduğu net yatırım girişini (ABD doları cinsinden) ifade 

etmektedir. (https://data.worldbank.org/indicator/BN.KLT.DINV.CD). 

Dünya 

Bankası 

FPI  

(Portfolio 

Investment, 

net (BoP, US$) 

Portföy yatırımları (ABD doları cinsinden), hisse senetleri ve borçlanma 

senetleri işlemlerini kapsamaktadır 

(https://data.worldbank.org/indicator/BN.KLT.PTXL.CD). 

Dünya 

Bankası 

CPI 

(Consumer 

Price Index) 

Tüketici fiyat endeksi ile ölçülen enflasyon, belirli aralıklarla (yıllık) 

sabitlenebilecek veya değiştirilebilecek bir mal ve hizmet sepetinin 

ortalama tüketicisine olan yıllık yüzde değişimini yansıtmaktadır. 

(https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL). 

Dünya 

Bankası 

RATING  

(Credit Rating 

Note) 

Kredi derecelendirme notu bir şirket/ devletin borcunu geri ödeme 

gücünü/riskini göstermektedir. En yüksek not 63 ve en düşük not 0 

olmak üzere değerler verilmiştir (https://countryeconomy.com/ratings). 

Ülke Kredi 

Derecelendir

me 

Hesaplamalar

ı 

TRADEBAL  

(Trade 

Balance) 

Ticaret Dengesi, FOB ihracatı ile CIF ithalatı (veya uygun olduğunda 

FOB ithalatı) arasındaki farkı (ABD doları cinsinden) ithalatın yüzdesi 

olarak gösterilmiştir 

UNCTA, 
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(https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?Repor

tId=100) 

FXRATE  

Official 

Exchange Rate 

(LCU per US$, 

period 

average) 

 

“Resmi Döviz Kuru, ulusal otoriteler tarafından belirlenen döviz kuru 

veya yasal olarak yaptırım uygulanan döviz piyasasında belirlenen 

döviz kurunu ifade etmektedir. ABD dolarına göre yerel para 

birimlerinin aylık ortalamalarına göre yıllık ortalamaları 

hesaplanmaktadır” 

(https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF). 

Dünya 

Bankası, 

OECD 

 

4. EKONOMETRİK YÖNTEM 

Ekonomik değişkenlerle ilgili ekonometrik araştırmalarda üç farklı veri tipiyle çalışılabilmektedir. Bu veriler, 

zaman serisi verisi; yatay kesit verisi ve panel veridir. Panel veri analizi, zaman serisi ve yatay kesit veri 

analizine özelliklerini taşımanın yanında bu analizlerde meydana gelen dezavantajları ortadan 

kaldırmaktadır. Panel veriler “sadece zaman serisi verileri veya yatay kesit verileri kullanmakla mümkün 

olmayacak zenginlikte ampirik analiz yapabilme imkânı ve iki analize göre daha güvenilir sonuçlara 

ulaşabilmeyi sağlamaktadır” (Tarı, 2015: 476). Bu çalışmada, zaman ve kesit boyutuna sahip veri setlerinin 

beraber incelenmesi gerektiğinden panel veri analizi tercih edilmiştir. Genel olarak panel veri modeli; 

 
���= ���+ ��������+ ��� 

 

Denklemde; “Y: Bağımlı değişkeni, �: Sabit parametreyi,  β: Eğim parametrelerini, ��: Bağımsız değişkenleri, 

u: Hata terimini, i: Alt indisi birimleri (birey, firma, şehir, bölge, ülke gibi) t: Alt indisi zaman (gün, hafta, ay, 

yıl gibi) temsil etmektedir” (Tatoğlu, 2012: 4). 

Çalışmada kullanılan değişkenler doğrultusunda ekonometrik model; 

 

 ������� =  �1��∆�����+ �2�� ��������+  �3���������+ �4����������+ �5��������������+
 �6�������������+  �7�������������+  �8��∆�����  

 

Denklemde, i = 1, 2, 3,……N ülkeleri ifade ederken, t = 1, 2, 3,……T zamanı ve Ԑ panel hata terimini ifade 

etmektedir. Çalışma için oluşturulan model ile yabancı portföy yatırımlarını etkileyen faktörler belirlenmeye 

çalışılmış olup, bu faktörlerin yabancı portföy yatırımlarına etkilerinin olup olmadığı yine yukarıda 

bahsedilen panel veri analizi yardımı ile tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çoklu Doğrusal Bağlantı 

Panel veri analizinde çoklu doğrusal bağlantı sorunu, bağımsız değişkenler arasındaki yakın doğrusal 

ilişkiden kaynaklanmaktadır. Bu değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisinin yüksek olması parametrelerin 

hesaplanmasını ve EKK metodunu kullanılmaz bir duruma getirebilmektedir. Çoklu doğrusal bağlantı olup 

olmadığı Spearman korelasyon analizi ile test edilmiştir. Analizlerine ilişkin sonuçlar aşağıda Tablo 2’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 2.  Spearman Korelasyon Analiz Sonuçlar 

         
         Korelasyon        
t-İstatistik        
Olasılık LNFPI LNFDI ∆��� ∆��� LNPUBDEBT LNPRIDEBT ∆������ LNTRADEBAL 

LNFPI  1.000000        
 -----         
 -----         
         

LNFDI  0.714753 1.000000       
 38.53842 -----        
 0.0000 -----        
         

∆���   0.006874 0.036635 1.000000      
 0.259204 1.382406 -----       
 0.7955 0.1671 -----       
         

∆���  -0.017767 -0.066274 -0.021447 1.000000     
 -0.670103 -2.504672 -0.808928 -----      
 0.5029 0.0124 0.4187 -----      
         

LNPUBDEBT 0.686357 0.707001 -0.056618 0.026766 1.000000    
 35.58830 37.69811 -2.138474 1.009676 -----     
 0.0000 0.0000 0.0326 0.3128 -----     
         

LNPRIDEBT  0.627958 0.656569 -0.036698 -0.013029 0.643690 1.000000   
 30.42725 32.82510 -1.384777 -0.491345 31.71777 -----    
 0.0000 0.0000 0.1663 0.6233 0.0000 -----    
         

∆������   -0.020345 -0.064274 -0.067697 0.985904 0.024243 -0.012145 1.000000  
 -0.767343 -2.428767 -2.558679 222.2079 0.914446 -0.457999 -----   
 0.4430 0.0153 0.0106 0.0000 0.3606 0.6470 -----   
         

LNTRADEBAL  0.625749 0.695993 0.041713 -0.049997 0.683746 0.597629 -0.050732 1.000000 
 30.25113 36.55113 1.574330 -1.887730 35.33359 28.10801 -1.915550 -----  
 0.0000 0.0000 0.1156 0.0593 0.0000 0.0000 0.0556 -----  

                   

Tablo 2’de bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları incelenmiştir. Değişkenler arasındaki 

korelasyon katsayısının yüksek çıkması (0.90’ın üzerinde) çoklu bağlantı sorunu oluşturmaktadır (Tabachnick 

ve Fidell, 2001: 746). Tablo 2’deki sonuçlar incelendiğinde ∆������   değişkeninde korelasyon katsayısı (0.76) 

en yüksek olarak hesaplanmıştır. Spearman testi sonuçlarına göre bağımsız değişkenler arasında çoklu 

doğrusal bağlantı sorunu olmadığını söyleyebiliriz. 

Yatay Kesit Bağımsızlığı Test Sonuçları ve Değerlendirilmesi 

Panel veri analizinde tipik olarak seriler arasında yatay kesit bağımlılığının olmadığı varsayılmaktadır. Bu, 

özellikle büyük kesit boyutuna (N) sahip paneller için geçerli olmaktadır. N'nin küçük olduğu (örneğin 10 

veya daha az) ve panelin zaman boyutunun (T) yeterince büyük olduğu paneller durumunda, hataların çapraz 

korelasyonları, görünüşte ilişkisiz regresyon denklemi (SURE) kullanılarak modellenebilmekte ve artıkların 

karelerinin ikili korelasyonunun ortalamasına dayanan Breusch ve Pagan'ın (1980) Lagrange çarpanı (LM) 

olarak test edilebilmektedir (Breusch ve Pagan, 1980:251, Pesaran, 2004:2). Ancak, N'nin büyük olduğu 

durumlarda standart tekniklerin uygulanamaz olması nedeniyle diğer yaklaşımlar dikkate alınmalıdır.  

Pesaran (2004) CD-LM2 testi, çoklu kırılmalara ve birim köklere sahip dinamik heterojen panellerin yanı sıra 

uzamsal veriler için de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda uygulanabilen doğrusal panel veri 

modellerindeki hataların yatay kesit bağımlılığına ilişkin basit ancak genel testler geliştirmiştir. Bu testler, 

bireysel regresyonlardan elde edilen OLS artıklarının ikili korelasyon katsayılarının basit ortalamalarına 

dayanmaktadır ve T küçük ve N büyük olduğunda bile oldukça genel koşullar altında geçerli olduğu 

gösterilmiştir (Pesaran, 2004: 23-24). Çalışmada yatay kesit bağımlılığını test etmek için aşağıdaki hipotezler 

oluşturulmuştur. 

H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur.  

H1: Yatay kesit bağımlılığı vardır.  
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Tablo 3. Yatay Kesit Bağımlılık Testi 

        
Test Statistic   d.f.   Prob.   
        

Breusch-Pagan LM 488.9222 496 
 

           1.0000 

Pesaran CD 0.48749  
 

            0.6162 
 

Tablo 3’de T=58yıl, N=168 ülke (T<N) olduğu için Pesaran CD testi dikkate alınmış, olasılık değeri 0.05’ten 

büyük olduğundan, %5 anlamlılık düzeyinde, H0 hipotezi kabul edilmekte ve paneli oluşturan birimler 

arasında yatay kesit bağımlılığının olmadığına karar verilmiştir. Ülkelerden birinde meydana gelebilecek 

herhangi bir şok diğer ülkeleri de etkilememektedir. Yatay kesit bağımlılığı olmamasından dolayı panel birim 

kök testleri yapılırken bunu dikkate alan test yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. 

Panel Veri Birim Kök Testleri 

Ekonometrik analizde doğru sonuçlar elde edebilmek için serilerin durağan olması gereklidir.  Zaman serinin 

durağan olmaması, uzun dönemde ortalamasını koruyamamasına ve zaman sonsuza yaklaşırken varyans 

değerinin de sonsuza gitmesine neden olmaktadır. Değişkenlere ait zaman serilerinde trend bulunuyorsa, 

model tahminlerinin doğru sonuç verememelerine dolayısıyla “sahte regresyon” modeli ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmacıların, sahte regresyon tuzağına düşmemeleri için serilerini durağan hale getirilmesi gerekmektedir 

(Kutlar, 2017:43). Tablo 3’ten elde edilen sonuçlara göre çalışmada yatay kesit bağımlılığı olmadığı için birinci 

nesil birim kök testleri uygulanacaktır. 

Levin, Lin ve Chu (LLC) Panel Birim Kök Testi  

Baltagi (2008) “LLC bireysel birim kök testleri, dengeden oldukça kalıcı sapmalara sahip alternatif hipotezlere 

karşı sınırlı güce sahip olduğunu ve bunun özellikle küçük örneklemlerde şiddetli olduğunu savunmaktadır. 

LLC, her bir yatay kesit için ayrı birim kök testleri yapmak yerine daha güçlü bir panel birim kök testi 

önermektedir. Boş hipotez, her bir zaman serisinin durağan olduğu alternatifine karşı bir birim kök 

içerdiğidir” belirtmiştir (Baltagi, 2008: 240). 

Fisher ADF ve PP Birim Kök Testleri  

Maddala ve Wu (1999) ile Choi (2001), “bu test Fisher temelli bir panel ADF birim kök testine dayanmaktadır. 

Fisher ADF testi temel olarak her bir yatay kesit birimi içerisinde bir birim kök için test istatistiklerinin p-

değerleri kombinasyonuna dayanmaktadır ve serinin bütün zaman serilerinin durağan olmadığını ifade eden 

�0ve bazı seriler durağan iken bazılarının durağan olmadığını ifade eden �1  şeklinde kurulmaktadır” (Baltagi, 

2008: 244). 

Hadri Panel Birim Kök Testi  

Hadri (2000), Kwiatkowski vd. tarafından zaman serilerine uygulanan testin bir uzantısı olarak diğer birim 

kök testlerinden farklı olarak geliştirilmiştir. Bu testte sıfır hipotezinde serilerin durağan olup olmadığını 

(kalıntı temelli Lagrange) incelenmektedir. “LM testinde sıfır hipotezi, rassal yürüyüşün sıfır varyansa sahip 

olduğunu ve serinin deterministik, rassal yürüyüşün ve durağan hataların toplamı ile açıklandığını ifade 

etmektedir” (Baltagi, 2008: 246).  

Im, Pesaran ve Shin (2003) Panel Birim Kök Testi 

IPS testinde, “her bir birim için zaman serilerine ayrı birim kök testi uygulanmakta elde edilen istatistiklerin 

ortalaması alınarak IPS test istatistiği elde edilmektedir” ( Baltagi, 2008: 242).  
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Tablo 4. Panel Birim Kök Testi 

DEĞİŞKENLER LEVIN, LIN 
&CHU T 

BREITING 
T-STAT 

IM, 
PEARSAN VE  
SHIN W 
STAT 

ADF- FISHER  
CHI-SQUARE 

PP-FISHER 
 CHI-
SUQARE 

HADRİ 

FPI (L0) 
LNFPI (L1) 

-22.7722*** 
-28.0979*** 

-8.5369*** 
-13.6284*** 

-20.5064*** 
-24.1651*** 

1187.43*** 
1320.77*** 

1501.41*** 
1478.93*** 

8.7577*** 
20.009*** 

CPI (L0) 
∆CPI (L0) 

21.3790 
-952.751*** 

49.3182 
-14.137*** 

28.6928 
-215.027*** 

233.208 
3940.10*** 

246.925 
4339.77*** 

33.6254*** 
19.1912*** 

RATING (L0) -3.9056***  -0.660 -1.5661** 227.311** 227.488*** 13.390*** 

STADEBP (L0) 
LNSTADEBT(L0) 

19.5945 
-35.6979*** 

25.9560 
-14.3901*** 

22.8004 
-34.2058*** 

34.9525 
1463.84*** 

48.2327 
1531.46*** 

16.084*** 
30.6136*** 

GDP (L0)  
∆GDP (L0)  

21.015 
-58.7238*** 

34.7151 
-40.8856*** 

22.3208 
-49.2591*** 

98.8184 
2878.82*** 

113.018 
2873.67*** 

45.2445*** 
8.5361*** 

PRDEBT (L0)        
LNPRIDEBT (L0) 

0.2012 
-3.32128*** 

14.3287 
-1.5357*** 

5.5205 
-1.10103*** 

64.3839    
168.334*** 

92.7183 
189.530*** 

27.1893*** 
17.9600*** 

TRADB (L0) 
LNTRAD (L0) 

-0.4551 
-25.1532*** 

8.2347 
-15.4525*** 

-0.6435 
-26.3828*** 

432.667*** 
1428.07*** 

432.907*** 
1401.65*** 

43.1392*** 
20.6447*** 

FDI (L0) 
LNFDI 

-18.0094*** 
-26.8095*** 

-3.6249*** 
-11.4630*** 

-16.6571*** 
-22.4671*** 

1147.01*** 
1351.90*** 

1218.54*** 
1400.38*** 

10.8578*** 
20.8804*** 

FXRATE (L0) 
∆FXRATE (L0) 

12.7460 
-386.562*** 

20.6282 
-29.9026*** 

21.9159 
-89.3864*** 

173.397 
3707.50*** 

206.384 
3940.56*** 

41.1985*** 
10.3711*** 

Tabloda yer alan *, ** ve *** işaretleri ilgili değişkenin sırasıyla %1, %5 ve %10 durağan olduğunu ifade etmektedir. Parantez içindeki 
değerler ilgili değişkenin gecikme uzunluğunu belirtmektedir. 

Tablo 4’te panel birim kök testi sabit ve trendli olarak alınmış olup, durağan olmayan değişkenlerde fark, 

logaritma ve değişim yapılarak durağan olması sağlanmıştır. 

Birim kök testinden sonra veriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığı eşbütünleşme 

testleriyle incelenmelidir. Pedroni (1999) eş bütünleşme testi “heterojen panellere uygulanan geleneksel Engle 

ve Granger (1987) eşbütünleşmesiz sıfır testi için iki aşamalı artık tabanlı yöntemlerin uzantıları olarak 

düşünülebilir. Spesifik olarak, panellere uygulanan istatistikler, yalnızca üyeye özel sabit etkiler ve zaman 

eğilimleri açısından değil, aynı zamanda üyeye özel eşbütünleşme vektörlerinde farklı olmasına izin 

vermektedir” (Pedroni, 1999:668). Kao (1999) “eşbütünleşme vektörlerinin bireyler arasında homojen olduğu 

özel durumda, panel verilerde eşbütünleşme olmadığının sıfır hipotezi için Dickey-Fuller ( DF) ve Artırılmış 

Dickey-Fuller ( ADF) (Dickey - Fuller, 1981) tipi testleri sunmaktadır. Ayrıca, uzun dönem kovaryans 

matrisinin bireyler arasında aynı olduğu varsayılmaktadır. Bu testler, alternatif hipotez altında heterojenliğe 

izin vermez ve iki değişkenli bir sisteme (eşbütünleşme ilişkisinde yalnızca bir regresörün bulunduğu) 

uygulanamazlar” (Kao, 1999:23, Barbieri, 2008: 7). 

Tablo 5. Panel Eşbütünleşme Testleri 
Pedroni Test  
�0: Eşbütünleşme yoktur 
            Alternatif hipotez: ortak AR sabiti (boyutlar içerisinde) 
    Ağırlık.  
  İstatistik Olasılık istatistik        Olasılık 
Panel v-İstatistiği -8.129279  1.0000 -9.461332             1.0000 
Panel rho- İstatistiği -1.550905  0.0605 -1.677060             0.0468 
Panel PP- İstatistiği -25.43273  0.0000 -24.47985             0.0000 
Panel ADF- İstatistiği -21.18949  0.0000 -21.59706             0.0000 
      

Alternatif hipotez: bireysel AR sabiti (boyutlar arasında) 
      

  İstatistik Olasılık   
Grup rho- İstatistiği  3.927605  1.0000   
Grup PP- İstatistiği -28.89521  0.0000   
Grup ADF- İstatistiği -18.48128  0.0000   
      Trend varsayımı: Deterministik sabit katsayı ve trend  

Gecikme uzunluğu Shwarz bilgi kriterine göre seçilmiştir. 
Barlett kernel metodu kullanılmış ve Bandwith genişliği Newey-West yöntemi ile belirlenmiştir. 
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Kao Test                                                                                        
�0: Eşbütünleşme yoktur 
     
   t-İstatistik Olasılık 

ADF   -3.591877  0.0002 
     
Kalıntı Varyansı  3.261497  

HAC varyansı   1.272191  
     

Gecikme uzunluğu Shwarz bilgi kriterine göre seçilmiştir. Barlett kernel metodu kullanılmış ve Bandwith genişliği Newey-West 
yöntemi ile belirlenmiştir. 

Tablo 5’teki Pedroni (1999) panel eşbütünleşme testi sonucuna göre Panel v istatistiği dışındaki istatistikler 

%1 ve %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğundan eşbütünleşme yoktur şeklindeki �0 hipotez reddedilmiş; 

alternatif hipotez uzun dönemde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu kabul edilmiştir. Kao 

(1999) panel eşbütünleşme testine göre de %1 anlamlılık düzeyinde �0 hipotezi reddedilmiş ve değişkenlerin 

uzun dönemde eşbütünleşik olduğu tespit edilmiştir. 

Durağanlık ve eşbütünleşme testinden sonra değişkenler arasındaki ilişki genel olarak katsayılarının sabit 

veya rassal varsayılmasına bağlı olarak; Havuz Modeli, Sabit Etkiler Modeli ve Rassal Etkiler Modeli olmak 

üzere üç farklı şekilde tahmin edilmektedir.  “Havuz modelinde sabitin tüm kesitler için aynı olduğu kabul 

edilirken sabit etkiler modelinde her bir kesitin gözlemlenemeyen ve zaman içinde değişmeyen özellikleri 

olduğu varsayılmaktadır. Sabit etkiler modelindeki bu özellikler kukla değişkenler yoluyla her bir kesitin 

farklı sabit terime sahip olması dikkate alınmaktadır. Rassal etkiler modelinde ise kesitler arasındaki 

farklılıkların rassal olduğu varsayımıyla her bir kesitin farklı sabit terime sahip olmasına imkân 

tanınmaktadır” (Tarı, 2015: 480). Tahmin yöntemlerinin hangisinin kullanılacağını belirlemek için Hausman 

testi kullanılmıştır. 

�0: Rassal etkiler tahmincisi doğrudur  

�1: Sabit etkiler tahmincisi doğrudur.  

Tablo 6. Hausman Testi 

Test Özeti Ki kare istatistik Ki kare. d.f. Olasılık  
     

Rassal kesit 46.783689 9 0.0000 
     

Tablo 6’da Hausman testi sonucuna göre yatay kestiler ve zaman serileri için rassal etkilerin olasılık değerleri 

%5’ten küçük çıkmış ve sabit etkiler modelinin seçilmesine karar verilmiştir. 

Sabit Etkiler Testi   
     

Etki Testi istatistik   d.f.  Olasılık  
     

Kesit F 10.793191 (31,511) 0.0000 

Kesit Ki-Kare 277.518732 31 0.0000 
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5. BULGULAR 

Tablo 7. Panel Veri Sonuçları 

Bağımlı Değişken Yöntem Örneklem 
 

 
LNFPI 

 
EKK Yöntemi 

White cross-section standard errors & 
covariance (d.f. corrected) 

 
1961-2018 

Açıklayıcı Değişken Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık 
∆GDP 0.013265 0.004336 3.059437 0.0023 

RATING 0.053442 0.009536 5.604078 0.0000 
LNFDI 0.065237 0.041518 1.571308 0.1167 

∆FXRATE 0.014056 0.005171 2.718430 0.0068 
LNTRADB 0.166126 0.068754 2.416251 0.0160 

LNPUBDEBT 0.558478 0.132483 4.215477 0.0000 
LNPRIDEBT 0.137095 0.040754 3.363982 0.0008 

∆CPI -0.009874 0.004097 -2.410211 0.0163 
 

Period Fixed (Dummy Variables 
R-squared 0.770635 Mean dependent var 23.64987  
Adjusted R-squared 0.753129 S.D. dependent var     7.494737  
S.E. of regression 1.194792 Durbin-Watson stat     1.913664  
Sum squared resid 729.4662    
F-statistic  44.02276    
Prob(F-statistic) 0.000000    

Tablo 7’deki sonuçlar incelendiğinde bağımsız değişkenlerin yabancı portföy yatırımlarını %75 oranında 

açıkladığı görülmektedir. Yabancı portföy yatırımları ile tüketici fiyat endeksi arasında anlamlı ve negatif bir 

ilişki, büyüme, kamu ve özel kesim dış borcu, doğrudan yabancı yatırımlar, ticaret dengesi, kredi 

derecelendirme ve döviz kuru arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sermaye akımları; doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) ve yabancı portföy yatırımları (FPI) olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bu akımlara yönelik araştırmalar genellikle doğrudan yabancı yatırımlar üzerine 

yoğunlaşmıştır. Portföy yatırımlarına yönelik araştırmalar ise bu yatırımların genelde makroekonomik 

değişkenlere etkisini ölçmeye yöneliktir. Uluslararası sermaye akımlarının yönünü belirleyen faktörler, “itme” 

ve “çekme” olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki faktörde de yatırımcı kategorisine giren bankalar, sigorta 

şirketleri, emeklilik ve yatırım fonları, özel tasarruf sahipleri “itme” ve “çekme” faktörlerini göz önünde 

bulundurarak portföy yatırım kararı vermektedir (Gündoğdu, 2014: 2) 

Bu çalışmada 1961-2018 yılları arasında, 38’i gelişmiş, 130’u gelişmekte olan toplam 168 ülkeye ait veriler 

incelenmiş olup, yabancı portföy yatırımlarını etkileyen faktörler belirlenmiş ve bu faktörlerin yabancı portföy 

yatırımlarına etkileri panel veri analizi yardımı ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Gündoğdu (2014) göre 

uluslararası sermaye akımlarını çeken faktörler; uluslararası kredi derecelendirme kredi notları, reel faiz 

oranları, enflasyon, cari denge ve reel sektörün dış borçluluk seviyeleri gibi ekonomik göstergelere ek olarak 

büyüme performansındaki başarı, makroekonomik görünümde istikrar; yurtdışından sermaye çekilmesine 

yardımcı olan göstergelerdir. 

FPI çeken ülkelerin GSYİH’larındaki düzenli büyüme yatırımcıların ilgisini çekmekte ve yatırım yaparken bu 

değişkene dikkat etmektedirler. Sonuçta, GSYİH’nin büyümesi para piyasalarında genişlemeye, sermaye 

piyasaların da büyümeye neden olmaktadır. Bu büyümeye aynı zamanda FPI yatırımları da katkı 

sağlamaktadır. Çalışmada, GSYİH artışın yabancı portföy yatırımlarını olumlu etkilediği (%1,3) sonucu elde 

edilmiştir. Bu sonuç Kyaw ve Macdonald (2009) ve Topuz ve Sekmen (2019) çalışmalarından elde ettiği 

sonuçlarla tutarlıdır.  

Ülke kredi derecelendirme notu devletin borcunu geri ödeme gücünü göstermektedir. Yüksek kredi notuna 

sahip ülkeler yabancı portföy yatırımları çekmede daha başarılı olup, analiz sonuçları kredi derecelendirme 

notu ile GSYİH arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuç, Kaminsky 
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ve Schmukler (2002) ve Emara (2015) yaptıkları çalışmalarda ülke kredi derecelendirme notunun yüksek ve 

istikrarlı olmasının yabancı portföy yatırımlarını çekmede önemli olduğu sonucu ile tutarlıdır. Kredi 

derecelendirme notu yüksek olan ülkeler aynı zamanda düşük maliyetli yatırım çekmede ve bunu büyümeye 

yönlendirme de daha başarılıdırlar. 

Doğrudan yabancı yatırım, yatırımcının başka bir ekonomide faaliyet gösteren bir işletmede oyların yüzde 

10’u veya daha fazlasını elde etmek için yapmış olduğu net yatırım girişidir. Her ne kadar analizde FDI 

değişkeni ile FPI yatırımları ile pozitif yönlü fakat anlamsız bir ilişki söz konusu olsa da FDI yatırımları aynı 

zamanda FPI girişlerine bir öncü olmakta ve sermaye yatırımlarını genel anlamda desteklemektedir. 

FPI teorisi, temel olarak faiz oranları ve döviz kuru dalgalanmalarına dayalı makroekonomik değişkenlerin 

geleneksel olarak uluslararası ekonomi içinde yer aldığına inanmaktadır (Dunning ve Dilyard, 1999). Finansal 

kaynaklar daha fazla getiri elde etmek amacıyla sermaye zengin ülkelerden fakir ülkelere aktarılmaktadır. 

Kumar (2018) yabancı yatırımcıların borsa getirisinin yanı sıra yerli paranın değerlenmesiyle sermaye kazancı 

ve düzenli temettü beklentisi içinde olmasını açıklanmamış faiz oranı paritesi önermesiyle uyumlu olduğunu 

belirtmiştir. Gümüş vd. (2013), yüksek bir döviz kurunun borsada işlem gören şirketlerin hisselerinin 

karlılığını etkilediğini bununda yabancı yatırımcıları döviz kuru veya kur riskine daha fazla maruz bıraktığını 

belirtmiştir. Bu durumda yabancı yatırımcıların, sermaye kazançları ve güçlü temettü getirileri elde etmeleri 

için ev sahibi ülkelerin para birimlerinin değer kazandığı bir durumu tercih edeceklerini belirtmiştir. Mishkin 

vd. (2016) büyüklük, karlılık, likidite, kaldıraç, sektör büyümesi ve temettü ödemesi gibi sektöre özgü çok 

sayıda faktör FPI'yi etkilemekle birlikte, döviz kuru riski, yabancı fonların uluslararası sermaye piyasalarına 

aktarılmasını önemli ölçüde yoğunlaştıran bu küreselleşme çağında FPI'yi etkileyen daha önemli bir faktör 

haline geldiğini belirtmişlerdir. Rashid ve Khalid (2017) döviz kuru riskinin yabancı portföy yatırımlarının 

riskini artırmakla beraber bu yatırımların iç piyasa getiri oranı ile kovaryansını güçlendirdiğini iddia 

etmişlerdir. FPI yerel piyasa getirisi ile pozitif korelasyona sahip olduğunda ayrıca döviz kuru riskine maruz 

kaldığını fakat döviz kuru riskinin portföy yatırımlarına her zaman risk eklemediğini vurgulamışlardır. Döviz 

kuru ile yurtiçi menkul kıymet getirileri arasındaki korelasyon negatif olduğunda, FPI ile ilişkili riski önemli 

ölçüde azaltabileceğini bu nedenle, büyük ölçüde döviz kuru riski ile yerel piyasa getirisi arasındaki 

korelasyonun işaretine bağlı olarak, olumlu ve olumsuz etkileri olabileceğini belirtmişlerdir. Krugman vd. 

(2015) yabancı yatırımcıların riske karşı kayıtsız olmaları veya riski sevmeleri durumunda, döviz kurundaki 

dalgalanmaların, daha yüksek getiri elde etmek için ek bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini ve dolayısıyla 

FPI'yi artırabileceğini belirtmişlerdir. Bunun yanında, riskten kaçınan yabancı yatırımcılar için, döviz 

kurundaki dalgalanmalar yabancı portföy yatırımlarını engelleme eğiliminde olan bir ek maliyet olarak ortaya 

çıkabileceğini vurgulamışlardır. Makoni (2020) para biriminin değer kaybetmesinin veya devalüasyonun, ev 

sahibi ülkenin hisse senetleri yabancı yatırımcılar için daha ucuz olacağından FPI'yi cezbedeceğini belirtmiştir. 

Analizde ∆FXRATE, resmi döviz kurundaki değişimi ifade etmektedir. Kurdaki değişim aynı zamanda ilgili 

ülkedeki devalüasyonu da ifade eder. Ülke para biriminde yaşanan devalüasyon FPI kaynaklı dolar 

yatırımlarının nominal getirilerinde düşüşe sebep olur. Bu nedenle devalüasyonun kronik olduğu 

dönemlerde FPI yatırımlarında azalma beklenir. Oyerinde (2019), Chomikara (2010) ve Wagas vd (2015), 

çalışmalarında döviz kurundaki hareketlerin FPI da oynaklığı artırdığını ve aralarında negatif bir ilişki 

olduğunu tespit etmişlerdir. Analizde elde edilen pozitif yönlü ve anlamlı ilişki kuramla tutarsızlık 

göstermektedir. Bu alanda çekme fonksiyonu ancak devalüasyona rağmen yatırım yapan yabancı portföy 

yatırımcılarına ilgili ülke tarafından yüksek reel getiri garantisi verildiği durumlarda gerçekleşecektir.  Yüksek 

reel getirinin sunulmaması durumunda devalüasyon enflasyon sarmalına da girilebilecektir. 

Dış ticaret rakamlarındaki olumlu fark ülkelerin döviz girişine katkı sağlarken analiz sonuçlarına göre dış 

ticaret fazlası yabancı yatırımcılar içinde olumlu bir gösterge olarak algılanmaktadır. Ticaret fazlası veren 

ülkeler FPI yatırımlarında da yatırım çekme rolüne sahiptir.  

Gelişmekte olan ülkeler uygulanabilir ve karlı yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve ekonomik büyümeyi 

gerçekleştirmek için yeterli sermaye stokundan yoksundur. Yurtiçi tasarrufların yeterli olmadığı durumlarda 

dış borçlanma, kamu ve özel sektörün gerekli yatırımı yapmalarını sağlamaktadır. Bu fonlar hem fiziki hem 

de beşeri sermaye birikimini içeren üretken yatırımlar için kullanıldığında ülkeler daha yüksek büyüme 

oranlarına ulaşabilmektedir (Turan ve Yanıkkaya, 2020: 3-4). Ancak Ngoc (2019), hükümetlerin daha yüksek 

harcamaları finanse etmek veya vergileri azaltmak için borçlanmayı artırdığında, daha yüksek faiz oranları 
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yoluyla özel sektör yatırımlarını dışarıda bıraktığını iddia etmiştir. Artan borçlanmanın, para ve ödünç 

verilebilir fonlar için daha yüksek talep ve dolayısıyla daha yüksek fiyatlar yaratarak daha yüksek faiz 

oranlarına yol açması durumunda faize duyarlı özel sektörün, düşük getiri oranı nedeniyle yatırımlarının 

azaltacaklarını belirtmiştir. İşletme kaynaklı yatırımlardaki düşüş, uzun vadeli arz yönlü ekonomik 

büyümeye, yani potansiyel üretim büyümesine zarar verecektir. Borç hizmetleri arttığında, yabancı alacaklılar 

esas olarak yerel ekonomiye yapılan yatırımlardan tahakkuk eden karların çoğunu ortadan kaldırmaktadır. 

Bu da yeni yabancı yatırımcıların tamamen caymasına neden olacak ve sermaye oluşumunu engelleyecektir.  

Yabancı portföy yatırımlarını pozitif yönde etkileyen bir diğer bağımsız değişken ise ayrı ayrı analize tabi 

tutulan ancak aynı sonuçları veren kamu ve özel sektör dış borcu stoku değişkenleridir. Hem kamu hem de 

özel sektör tarafından ihraç edilen tahvillerin özellikle yabancı portföy yatırımlarının ilgi alanında olduğu, 

yüksek tutarlı borçlanmalarda yurtdışı yatırımcılara sunulan reel getirilerin FPI yatırımlarını çekmede önemli 

bir rol oynadığı çeşitli analiz sonuçlarında da gözlemlenmiştir. Bu çalışmada edilen sonuç, Ahmad, Draz ve 

Yang (2015), Haider vd (2016) çalışmalarında elde ettikleri sonuçlarla tutarlıdır. Diğer yandan Afonso ve Alves 

(2014) borç oranı ile ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişki (ters U) tespit etmişlerdir. Bu 

doğrusal olmayan ilişki için iki ortalama eşiğin hesaplanması sırasında, sırasıyla % 75 ve% 74 yıllık ve 5 yıllık 

ortalama büyüme oranı eşikleri elde etmişlerdir. Bu nedenle ve bu değerlere göre hükümetlerin, devlet borç 

krizlerinden kaçınmak için borç seviyelerini bu değerlerin altında tutmalarını önermişlerdir. Reinhart ve 

Rogoff (2010), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu borcu ile ekonomik büyüme arasında eşikleri %90 

olarak belirlemişlerdir.   

Tüketici fiyat endeksindeki artış yabancı portföy yatırımlarında azalmaya neden olmaktadır. Elde edilen bu 

sonuç, Agarwal (1997), Wagas vd. (2015), Broner ve Rigobon (2004), çalışmalarında elde ettiği sonuçlarla 

tutarlı çıkmaktadır. Enflasyonist dönemler yatırım yapılan ülke parasındaki değer kaybına yol açtığı gibi FPI 

yatırımcılarının portföy değerlerinde de negatif reel getiriye de sebep olabilmektedir. Bu nedenle enflasyonun 

kronik olduğu dönemlerde FPI yatırımlarındaki çekme fonksiyonu azalmaktadır.  

Sonuç olarak 38’i gelişmiş, 130’u gelişmekte olan toplam 168 ülkeye ait 1961-2018 yıllarını kapsayan döneme 

ait panel veri analiz sonucunda seçilen bağımsız değişkenlerin yabancı portföy yatırımlarındaki karar alma 

faktörlerinin %75 civarında bir açıklayıcı güç oluşturduğu belirlenmiş ancak geriye kalan diğer faktörlerin de 

neler olduğunun araştırılmasında yarar olacağı kanaatine varılmıştır. 
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Amaç - Sosyal medya ağlarının, firmalar için yeni bir rekabet alanına ve tanıtım mecrasına dönüşmesi sosyal 

medya reklamlarının günümüzde etkili bir tutundurma faaliyeti haline gelmesini sağlamıştır.  Firmalar 

çekici, alanında uzman ve güvenilir ünlülerle iş birliği ile markalarının tanıtımını yaparak tüketicilere 

ulaşmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Y kuşağındaki tüketicilerin sosyal medya reklamlarına yönelik 

algılarının ve tutumlarının satın alma niyeti üzerindeki etkisinde ünlü desteğinin aracı etkisini incelemek 

ve Y kuşağı tüketicilerin sosyal medya reklamlarına yönelik algısı ve tutumu ile satın alma niyeti arasındaki 

ilişkiyi belirlemektir.  

Yöntem - Bu doğrultuda çalışmada, Y kuşağındaki tüketicilerin sosyal medya reklam algılarının ve 

tutumlarının, tüketicinin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde ünlü desteğinin aracı etkisini incelemek 

üzere bir model geliştirilmiştir. Y kuşağında bulunan 405 bireye yüz yüze ve çevrimiçi olarak anket 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler AMOS programı aracılığıyla test edilmiştir.  

Bulgular - Araştırma sonuçlarına göre, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algısının ve tüketici 

tutumunun satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu, aynı zamanda ünlü desteğinin sosyal medya 

reklamlarına yönelik tüketici algısının ve tüketici tutumunun satın alma niyeti üzerindeki etkisinde aracı 

etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteğinin tüketici 

satın alma niyeti üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tartışma - Firma sahiplerinin markaları ile benzer kimliğe ve imaj özelliklerine sahip ünlülerle çalışması, 

tüketicilerin satın alma niyetine önemli katkıda bulunmaktadır. Tüketicilerin sosyal medya reklamları algısı 

ve tutumunun satın alma niyetine etkisinin kısmi olarak ünlü desteği ile sağlandığı sonucu da, sosyal 

medya reklamlarında ünlü desteğinin önemini vurgulamaktadır. 
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Purpose - The transformation of social media networks into a new competition area and promotion area for 

companies has made social media advertisements an effective promotion activity today. Companies reach 

consumers by promoting their brands in cooperation with attractive, expert and reliable celebrities. The 

main purpose is to examine the celebrity endorsement in the effect of perceptions and attitude towards 

social media advertisements of Y generation consumers and to determine the relationship between the 

perception and attitude of generation Y consumers towards social media ads and their purchasing intention. 

Design/methodology/approach - In this study, a model has been developed to examine the mediating effect 

of celebrity endorsement on the influence of social media advertising perceptions and attitudes of millennial 

consumers on purchase intention. Face-to-face and online surveys were applied to 405 people in generation 

Y. The data obtained was tested through the AMOS program. 

Findings - According to the results of the research, it was concluded that while the perception of the 

consumer towards social media advertisements and the attitude of the consumer affect the purchase 

intention, the celebrity support has an intermediary effect. In addition, it was concluded that celebrity 

support in social media ads has positive effects on the purchasing intention of the consumer. 

Discussion - Company owners work with celebrities who have similar identities and image features with 

their brands, making a significant contribution to the purchasing intention of consumers. The result that the 

effect of the perception and attitude of consumers on social media ads on the purchase intention is partially 

provided by celebrity support, emphasizes the importance of celebrity support in social media ads. 
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1. Giriş 

Günümüz dünyasında teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak internet kullanımı her yıl giderek 

artmaktadır. İnternet kullanımının artmasıyla sosyal medya mecralarında ve bu mecraların kullanımında 

ciddi bir artış görülmüştür. Türkiye’de 2020 We are social araştırmasına göre 54 milyon sosyal medya 

kullanıcısı bulunduğu belirtilmekle birlikte,  25-34 yaş arası en önemli sosyal medya kullanıcı grubu olarak 

dikkat çekmektedir. Türkiye’deki sosyal medya tıklanma oranları ele alındığında; Facebook aylık 423.700.000 

kez tıklanmakta olup, her ziyaretin süresi ise ortalama 8 dakika 52 sn.’dir; Instagram ise aylık 169.800.000 kez 

tıklanırken, her ziyaretin süresi 8 dakika 46 saniye olarak gerçekleşmiştir. Son olarak ise Twitter aylık 

193.900.000 kez tıklanırken, ziyaret süresi 10 dakika 57 saniye olarak gerçekleşmiştir (wearesocial.com). We 

Are Social Ocak 2021 raporundaki verilere göre ise Türkiye nüfusunun yaklaşık %71’inin (60 milyon kişi) aktif 

sosyal medya kullanıcısı olduğu (We Are Social, 2021); bir önceki yıla göre de aktif sosyal medya kullanıcı 

sayısında yaklaşık %11,1’lik artış olduğu belirtilmiştir. Sosyal medya araçlarının kullanımının artmasıyla 

geleneksel medya önemini yitirmiş olup geleneksel medyaya göre daha hızlı ve daha düşük maliyetli olan 

sosyal medya mecraları önem kazanmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak tüketicilere ulaşmanın en etkili ve kısa 

yolu sosyal medya araçları olarak görülmektedir. İşletmeler, sosyal medyada takipçi sayısı yüksek, popüler, 

alanında uzman, çekici ve güvenilir bulunan ünlülerle iş birliği yaparak marka veya ürünlerini tüketiciye 

tanıtmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya hesabı bulunan veya sosyal medyayı kullanan tüketiciler ve 

potansiyel müşterilerin bu mecralarda yürütülen marka ve ürünlerle ilgili tanıtım çalışmalarına veya 

tutundurma kampanyalarına maruz kaldığı söylenebilir. 

Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, Y kuşağındaki tüketicilerin sosyal medya reklamlarına yönelik 

algılarının ve tutumlarının satın alma niyeti üzerindeki etkisinde ünlü desteğinin aracı etkisini incelemektir. 

Ayrıca bu çalışmanın bir diğer amacı, Y kuşağı tüketicilerin sosyal medya reklamlarına yönelik algısı ve 

tutumu ile satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  

Bu bağlamda çalışmada cevap aranan sorular şu şekilde sıralanmaktadır: 

-Sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algısı, sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği üzerinde etkili 

midir?  

-Sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algısının satın alma niyeti üzerinde bir etkisi var mıdır?  

-Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteğinin, satın alma niyeti üzerinde bir etkisi var mıdır?  

-Sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumunun sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği üzerinde 

bir etkisi var mıdır?  

-Sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumunun satın alma niyeti üzerinde etkisi var mıdır?  

Sosyal medya reklamları işletmelerin tüketiciye ulaşabilmesinin etkili yollarından biridir. Beğendiği ünlüleri 

veya markaları sosyal medya aracılığıyla takip eden kullanıcılar, sosyal medyada çeşitli şekillerde reklamlara 

maruz kalmaktadır. Tüketicilerin söz konusu reklamlardan nasıl etkilendiğini inceleyen bu araştırma, reklam 

şirketleri ve firmalar için tutundurma faaliyetlerinin yürütülmesinde ve kampanyaların geliştirilmesinde 

birçok faydalı bilgi sağlayacaktır. Zaman veya mekân kısıtlaması olmadan sosyal medya aracılığıyla mal ve 

hizmetlerle ilgili reklamlar tüketicilere sunulabilmektedir. Bu sebeple sosyal medyada aktif şekilde yer alan 

firmalar, tüketicilerin dikkatini daha fazla çekebilmektedir. Ayrıca sosyal medya reklamlarında ünlülerin 

kullanılması etkili bir reklam stratejisi olmakla birlikte bu stratejinin etkinliğinin incelenmesi hem tüketicilerin 

sosyal medya reklamlarına yönelik algılarını hem de sektörü anlamak adına önemli bir rol oynamaktadır.  

2. Kavramsal Çerçeve  

Tüketiciler farklı istek ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gelişen üretim teknikleri ve teknolojinin bir 

sonucu olarak birçok seçenekle karşı karşıya bulunmaktadır. Mal ve hizmet çeşitliliğinin bir sonucu olarak 

seçim yapma ve karar verme sürecinin çok daha karmaşık bir hale gelmesi tüketici satın alma davranışının, 

satın alma davranışını etkileyen faktörlerin ve davranışın ortaya çıkması sürecinin daha yakından 

incelenmesini gerekli kılmaktadır. Tüketici satın alma davranışının ortaya çıkmasında bireylerin maruz 

kaldıkları çeşitli uyaranlar olması, bu uyaranların tüketicilerin dikkatini çekme ve algı eşiklerini geçme 

durumunun farklı olması, tüketicilerin farklı uyaranlara farklı biçimlerde tepki göstermelerine yol açmakta; 
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bu durum ise farklı algı ve tutumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bir ihtiyacın giderilmesi amacıyla 

bireyin belirli mal ve hizmete yönelmesi ile şekillenen satın alma niyetinin, özellikle işletmelerin tutundurma 

çalışmaları ya da tutundurma alt karması bileşenlerini kullanma biçiminden oldukça fazla etkilendiği 

söylenebilir. Bu bileşenler arasında uygulama alanının genişliği ve tüketicilere ulaşma noktasındaki gücü ile 

özellikle reklamların algı ve tutumların oluşmasında diğer bileşenlere göre çok daha etkili olduğu 

görülmektedir. Buna ek olarak reklamların içeriği, sunulma biçimi, reklam ile gönderilen tutundurma 

mesajları da satın alma niyetinin şekillenmesinde önemli sayılan konular arasındadır. Aynı zamanda 

tüketicilerin marka, mal veya hizmetlerle ilgili değerlendirme yapma aşamasında işletmeler tarafından 

reklamlarda ünlü kullanımı, olumlu yönde uyaran genellemesi yapılmasına neden olabilmektedir. Bu noktada 

tüketiciler alanında uzman, popüler, güvenilir veya duyulara seslenen bir takım özellikler taşıyan ünlülerin 

kullanıldığı reklamlar aracılığıyla marka ve ürün ile ilgili de aynı olumlu duygulara sahip olabilmektedir. Bu 

bağlamda, kişilere ulaşma noktasındaki gücü ile sosyal medya reklamlarının ve kişileri etkileyebilme gücü ile 

sosyal medya reklamlarında ünlü desteğinin, satın alma niyetinin oluşmasında büyük rolü olan algı ve 

tutumların şekillenmesinde önemli etkenler olarak ele alınması önemli kabul edilmektedir. Çalışmanın 

kavramsal çerçevesinin oluşmasında önem arz eden ve araştırmanın esasını oluşturan temel kavramlar Tablo 

1’de açıklandığı gibidir: 

Tablo 1: Araştırma Değişkenleri 

Değişkenler Tanım Kaynak 

Algı Deneyimler, tutumlar, inançlar, gereksinimler, 

uyarıcı faktörler, durumsal bileşenler ve etraftaki 

olaylar temelinde duyu organları aracılığı ile elde 

edilen duyulara yüklenen anlam. 

Gülmez ve Dörtyol, 2013 

Tutum Bir kişinin bazı nesne veya fikirlere karşı olumlu 

veya olumsuz değerlendirmeleri, duyguları ve 

eylem eğilimlerini sürdürmesidir. 

Tsang vd., 2004 

Ünlü Desteği Kamuoyu tarafından tanınan bir kişinin bir 

reklamda görünerek belirli amaçlar doğrultusunda 

bu tanınmayı tüketici yararına kullanmasıdır. 

McCracken, 1989 

Satın Alma Niyeti Tüketicinin bir mal, hizmet veya markadan belirli 

bir zaman aralığında, belirli miktarda satın almayı 

planlamasıdır. 

Gökalan, 2009 

2.1. Tüketici Algısı Kavramı ve Reklama Yönelik Tüketici Algısı 

Algı, bireyin deneyimler, tutumlar, inançlar, gereksinimler, uyarıcı faktörler, durumsal bileşenler ve etraftaki 

olaylar temelinde duyu organları aracılığı ile elde ettiği duyulara yüklemiş olduğu anlam şeklinde ifade 

edilmektedir (Gülmez ve Dörtyol, 2013). Tüketicilerin sosyal medya reklamlarına yönelik algıları üzerinde 

sosyal medya reklamlarında kullanılan görsel ve işitsel araçlar, dil ve üslup, mesajın içeriği gibi faktörler 

oldukça büyük bir etkiye sahiptir (Akkaya, 2013: 107). İlgili literatür incelendiğinde sosyal medya 

reklamlarında tüketici algısının genel olarak beş grupta ele alındığı görülmektedir:  

Bilgi Sağlama: Reklamların bilgi sağlaması, reklamların güncellenmiş, zamanında ve kolay erişilebilir bilgiler 

sunma kabiliyetidir (Ünal vd., 2011: 365).  

Eğlence Sunma: Tüketicilerin komik ve eğlenceli algıladıkları reklamlar onların ilgisini çeker ve bağlılık 

yaratırken, eğlence hizmetleri de müşteri sadakatini arttırıp müşteri için bir değer sağlayabilmektedir. 

Eğlenceli bir reklamın alıcı tarafından olumlu olarak algılanması söz konusudur (Haghirian vd., 2005: 4). 

Güvenilir Olma: Reklamlar, ürünlerle ilgili bilgileri ilk elden taşıdıkları için tüketiciler tarafından reklamların 

güvenilir olarak algılanması markaya da güven duyulmasında etkili olmaktadır (Çinkay, 2017: 69).  
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Ekonomiye Katkı Sağlama: Ekonominin reklamlardan nasıl etkilendiğine ilişkin iki farklı bakış açısı 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, reklamların kararsız olan tüketicinin alternatifler arasından belirli bir markayı 

seçmesini sağladığıdır. Diğer yaklaşım ise reklamların tüketicinin algısını mekân, tanınırlık ve fiyat açısından 

etkilemekte olduğudur (Meral, 2006: 395).  

Değer Yozlaşması: İnsanlar sosyal medya reklamlarının inandıkları değer sistemiyle uyuşmadığını 

düşündüklerinde sosyal medya reklamlarına karşı olumsuz bir eğilim göstermektedirler (Wang ve Sun, 2010: 

102). 

2.2. Tutum Kavramı ve Reklama Yönelik Tüketici Tutumu  

Pazarlama bilimi ve özellikle tüketici davranışları alanında önemli bir kavram olan tutum için Fishbein (1967), 

“insanoğlunun öğrenilmiş bir yatkınlığı” ifadesini kullanmıştır. Kotler ise bir kişinin bazı nesne veya fikirlere 

karşı olumlu veya olumsuz değerlendirmeleri, duyguları ve eylem eğilimlerini sürdürmesini tutum olarak 

ifade etmiştir (Tsang vd., 2004: 66). Reklamlara yönelik tutum ise kişilerin reklamlara göstermiş oldukları 

pozitif veya negatif tepkiler olup, reklama yönelik tutum ve reklama yönelik genel tutum olmak üzere iki 

tutum kavramı literatürde yer almaktadır. Lutz vd. (1983), reklama yönelik tutumu, kişinin belirli bir süre 

boyunca belirli bir reklam uyarıcısına maruz bırakılması sonucunda göstermiş olduğu olumlu veya olumsuz 

tepki olarak tanımlamıştır. Reklamlara yönelik genel tutumu ise, kişinin olumlu veya olumsuz tepkilerini 

içeren ve süreklilik gösteren öğrenilmiş eğilimleri olarak tanımlamaktadır (Akyüz, 2010: 215).  

2.3. Ünlü Desteği Kavramı ve Reklamda Ünlü Desteği 

Firmalar mal ve hizmetleri için rekabet avantajı sağlayacak farklı stratejilerden yararlanmaktadır. Ünlü 

desteği, bu stratejiler arasında yaygın olarak kullanılanlardan biridir (Erdoğan, 1999: 291). Kamuoyu 

tarafından tanınan ve bir reklamda görünerek belirli amaçlar doğrultusunda bu tanınmayı tüketici yararına 

kullanan herhangi bir kişi, “ünlü onaylayan” olarak tanımlanmaktadır (McCracken, 1989: 310). Bir diğer 

ifadeyle, reklamlarda rol alıp ürünleri onaylayan ünlülere “Celebrity Endorsemer”, yani “Ünlü Onaylayıcı” 

denilmektedir. Reklamlarda kullanılacak ünlülerin seçimi, doğru pazarlama stratejileriyle belirlenmesi ve 

hedef kitleyi etkilemesi önemlidir. Ohanian (1990)’ın geliştirdiği üç faktörlü kaynak güvenilirliği ölçeği bu 

çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Kaynak güvenilirliği; bir iletişimcinin, alıcının bir mesajı kabul 

etmesinde etkili olan olumlu özelliklerini niteleyen bir ifade olup (Ohanian, 1990: 41) konuyla ilgili 

güvenilirlik, çekicilik ve uzmanlık faktörleri bu çalışmada kullanılmıştır.  

2.4. Satın Alma Niyeti 

Bir tüketicinin bir mal, hizmet veya markadan belirli bir zaman aralığında, belirli miktarda satın almayı 

planlaması satın alma niyetini tanımlamaktadır (Gökalan, 2009: 68). Satın alma niyeti, bir kişinin alışveriş 

durumunda iyi bir şey satın alma olasılığını (mal varlığının mevcudiyeti, maddi imkânlar vb.) gösteren 

varsayımlardan oluşan bir yapı olarak tanımlanabilir ve satın alma karar sürecinde oldukça önemlidir (Barnes 

vd., 2007: 76). Bir tüketicinin belirli bir mal veya hizmete ihtiyacı olduğu anda o mal veya hizmeti satın almayı 

tercih etmesi ve o mal veya hizmete karşı tutumu satın alma niyetini açıklamaktadır. Satın alma niyeti başka 

bir ifadeye göre, tüketicinin bir ürünü değerlendirdikten ve satın almaya değer olduğunu anladıktan sonra 

bir kez daha ürünü satın alacağı anlamına gelmektedir (Madahi ve Sukati, 2012: 153).  

3.Hipotezler ve Araştırma Modeli 

3.1. Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tüketici Algısı 

Sosyal medya reklamlarının bilgi verici nitelikte olması, eğlence sunması, güvenilir olması ve ekonomiye katkı 

sağlamasının, tüketici tutumu ve satın alma davranışı üzerinde pozitif etkileri olduğu birçok araştırmacı 

tarafından onaylanmıştır (Ducoffe, 1996; Azeem ve Haq, 2012; Wang ve Sun, 2010; Ünal vd., 2011; Uçar, 2013; 

Yücel ve Kızkapan, 2016; Aksoy ve Gür, 2018; Zengin, 2018). Buna rağmen Wang vd. (2009), çalışmasında 

reklamların eğlence sunmasının ve güvenilir olmasının tüketici tutumunu etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. 

Sosyal medya reklamlarına yönelik algı faktörlerinden birisi de değer yozlaşması faktörüdür. Yapılan 

araştırmalar değer yozlaşması faktörünün tüketici tutumu ve satın alma davranışı üzerinde negatif etkiye 

sahip olduğunu göstermektedir (Ducoffe, 1996; Wang ve Sun, 2010; Ünal vd., 2011; Azeem ve Haq, 2012). Bu 

çalışmalardan yola çıkarak bu araştırmada test edilen hipotezlerden birisi de şu şekilde belirlenmiştir: 
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H1a: Sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algısının sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği üzerinde 

pozitif etkisi vardır. 

3.2. Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum 

Akkaya (2013) yapmış olduğu çalışmada, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumunun, tüketici 

davranışı ve tüketici satın alma niyeti üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. İnce ve 

Bozyiğit (2018) yaptıkları çalışmada, sosyal medya reklamlarına karşı tüketici tutumunun satın alma öncesi 

ve satın alma sonrası tüketici davranışlarını çeşitli yönlerden etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Bu 

değişkenler ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde araştırmanın ikinci 

hipotezi aşağıdaki gibi formüle edilmiştir. 

H2a: Sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumunun sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği 

üzerinde pozitif etkisi vardır.   

3.3. Sosyal Medya Reklamlarında Ünlü Desteği 

Araştırmacılar reklamlarda ünlü kullanımını ve sosyal medya reklamlarının tüketici davranışı üzerindeki 

etkilerini çeşitli yönlerden incelemiştir.  Sosyal medya reklamlarında ünlülerin kullanılması tüketicilerin 

sosyal medya reklamlarını güvenilir algılamasını sağlamaktadır (Solak, 2016). Sosyal medya reklamlarındaki 

ünlülerin tüketici algısı üzerinde pozitif etkileri bulunmaktadır (Çinkay, 2017). Birçok araştırmacıya göre 

sosyal medya reklamlarında kullanılan ünlülerin çekici, uzman ve güvenilir olmaları tüketicilerin tutumlarını 

ve satın alma niyetlerini pozitif yönde etkilemektedir (Çardaklı, 2008; Ilicic ve Webster, 2011; Kirezli, 2015; Ha 

ve Lam, 2017; Zengin, 2018). Buna rağmen Ohanian (1991) yaptığı çalışmada reklamda kullanılan ünlünün 

çekici ve güvenilir olmasının tüketici üzerinde pek etkisi olmadığı, ancak uzman ünlülerin bulunduğu 

reklamların tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde oldukça etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu 

çalışmalardan yola çıkarak bu araştırmada aşağıdaki hipotez test edilmiştir: 

H3: Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteğinin tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır.  

3.4. Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tüketici Algısı ve Tüketici Tutumunun Satın Alma Niyetine 

Etkisinde Ünlü Desteği 

Wang vd. (2013) yaptığı çalışmada ünlü desteğinin satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Nasir vd. (2016), ünlü desteğinin Pakistanlı tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisini 

incelemiş ve ünlü desteğinin tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Ayrıca yapılan çalışmada marka performansının, ünlü desteğinin satın alma niyeti üzerindeki 

etkisinde aracı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nguyen (2021) yaptığı çalışmada, bir akıllı telefon 

reklamında kullanılan ünlü desteğinin Vietnam’da yaşayan tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisini 

incelemiş olup ünlülerin fiziksel çekiciliğinin, güvenilirliğinin, popülerliğinin ve uzmanlığının satın alma 

niyeti üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Bu değişkenler ile ilgili yapılan çalışmaların 

sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde araştırmanın diğer hipotezleri aşağıdaki gibi formüle edilmiştir: 

H1b: Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algısının 

tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde aracılık etkisine sahiptir.  

H2b: Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumunun 

tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde aracılık etkisine sahiptir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmanın modeli Şekil 1’deki gibi oluşturulmuştur: 
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Şekil 1: Araştırma Modeli-Ünlü Desteğinin Aracı Rolü 

4. Metodoloji 

4.1.Evren ve Örneklemin Belirlenmesi 

Araştırmanın ana kütlesi olarak Y Kuşağındaki tüketiciler seçilmiştir. Y Kuşağı 1980-1999 yılları arasında 

doğanları kapsamaktadır (Smyrl, 2011; Kuş, 2016; Kuyucu, 2017). Y kuşağı teknolojiyle erken tanışan ve çok 

fazla teknolojiye maruz kalmış olup bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan avantaj ve dezavantaja sahip olan 

kuşaktır. Dijital gelişmelerle büyüyen ilk kuşak olan Y kuşağı üyelerinin üçte ikisi beş yaşından önce 

bilgisayarla tanışmışlardır. Bu kuşakta yer alan bireyler, başkalarıyla etkileşime girme, eğlence gibi amaçlarla 

teknolojiyi kullanmakta olup duygusal anlamda da teknolojiye çok fazla güvenmektedirler. Bu kuşağın 

internet ve sosyal medyayı sıklıkla kullanan bireylerden oluşması ve bu mecrada yapılan tutundurma 

faaliyetlerinin bu kuşakta bulunan tüketicilerin tutum ve niyetleri üzerinde etkili olabileceği düşüncesinden 

yola çıkarak ana kütle belirlenmiştir.  

Araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi kampüsünde okuyan 40.000 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda evreni temsil gücüne sahip örneklemin 381 kişi olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmacılar tarafından bu sayının üzerinde bir gruba anketin uygulanması daha güvenilir olacağı 

düşünüldüğü için örneklem sayısı 650 olarak belirlenmiştir.  

4.2.Veri Toplama Aracı veya Veri Seti 

Araştırmada kolayda örnekleme yöntemiyle, Y Kuşağında bulunan 650 katılımcıya yüz yüze ve çevrimiçi 

anket uygulaması yapılmıştır. Uygulanan bu anketler arasından eksik bırakılmış olanlar çıkarıldıktan ve 

toplanan anket verileri temizlendikten sonra yanıt oranı %62’yi karşılayan, toplam 405 katılımcının verisi SPSS 

ve AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir (Sekaran, 1992). Katılımcılar tarafından eksiksiz olarak 

tamamlanan ve değerlendirmeye alınan 405 anket’in 189 tanesi çevrimiçi; 216 tanesi yüzyüze olarak 

uygulanan anketlerden oluşmuştur. Birincil veri toplama yöntemi ile verilerin frekans dağılımlarına bakılmış 

faktör, güvenilirlik ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Son olarak Yapısal Eşitlik Modeli yöntemi kullanılarak 

ünlü desteğine ait aracılık etkisi test edilmiştir. Veri toplama aşamasına geçilmeden önce Gaziantep 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulundan gerekli onay alınmıştır (Kurul Adı: Gaziantep 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu, Toplantı No: 07, Toplantı Tarihi: 27.04.2021, Toplantı Saati: 

11:00). 
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4.3.Anket Formunun Hazırlanması 

Araştırma, dört değişkenli bir alan araştırması olarak tasarlanmış olup veri toplamak için anket yönteminden 

faydalanılmıştır. Anket formu demografik ölçek dışında 4 bölüm ve 40 ifadeden oluşmaktadır. Demografik 

ölçekte kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu ve aylık geliri ile ilgili sorular sorulmuştur. İlk 

bölümde kişinin en fazla kullandığı sosyal medya mecrası açık uçlu bir şekilde sorulmuştur. İkinci bölümde 

sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteğine yönelik ifadeler yer almaktadır. Üçüncü bölümde sosyal medya 

reklamlarına yönelik tüketici algısını ve satın alma niyetini ölçmeye yönelik ifadeler bulunmaktadır. Son 

bölümde ise reklamlara yönelik tutumu ölçmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler 5’li likert ölçeğine 

göre hazırlanmıştır. Tüm değişkenler “Kesinlikle Katılmıyorum” (1)’dan “Kesinlikle Katılıyorum” (5)’a doğru 

sıralanan 5‘li Likert ölçeği kullanılarak ölçülmüştür.  

Sosyal medya mecralarının günümüzde sıklıkla kullanılmasıyla birlikte sosyal medya reklamlarında ünlü 

desteği de firmalar tarafından fazla tercih edilen bir yöntem olmuştur. Literatür incelendiğinde sosyal medya 

reklamları ve ünlü kişilerin reklamlarda rol almasının tüketici davranışları üzerindeki etkisini çeşitli 

yönlerden inceleyen çalışmaların bulunduğu görülmektedir. Bu çalışma sırasında kapsamlı bir literatür 

taraması yapılmış ve çeşitli ölçeklerden yararlanılmıştır. Araştırmanın kavramsal çerçevesi kapsamında 

reklamlardaki ünlü desteği konusunda Wang vd. (2017)’nin çalışmasında kullandığı reklamlardaki ünlü 

desteği ile ilgili ölçekten yararlanılmıştır. Tüketici algısı ile ilgili olarak Pollay ve Mittal (1993), Wang vd. (2009) 

ve Uçar (2013)’ın çalışmalarında kullandığı tüketici algısı ölçeğinden faydalanılmıştır. Satın alma niyeti 

konusunda Mikalef vd. (2013) çalışmalarında kullanmış olduğu satın alma niyeti ölçeğinden ve tutum 

konusunda Wolin vd. (2002)’nin çalışmalarında kullanmış olduğu tutum ölçeğinden faydalanılmıştır. 

Literatürdeki çeşitli çalışmalar incelenerek bir anket formu oluşturulmuş ve birincil kaynaktan veriler 

toplanmıştır.  

Anket sorularının İngilizce ’den Türkçe ’ye çevrilmesi için her iki dili de bilen uzmanlardan yardım alınmıştır. 

Pazarlama alanında çalışan üç akademisyen tarafından çevirisi yapılan sorularda dil bilgisinde problem olan 

ve anlaşılamayan sorular incelenerek çalışmanın amacına uygun olarak son hali verilmiştir. Daha sonra ana 

kütleyi temsil eden ve rastgele seçilen 10 yüksek lisans öğrencisi anket sorularının anlamlılığını 

değerlendirmiştir. Soruları yanıtlayan öğrenciler, soruları anlamakta zorluk çekmediklerini ifade etmiştir. 

5.Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulgular 

5.1.Örneklem Özellikleri 

Araştırmaya katılanların demografik bilgileri incelendiğinde, katılımcıların %62’sini kadınların %38’ini 

erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların %95,1’i bekâr bireylerden oluşurken %4,7’si evli 

bireylerden oluşmaktadır. Bu durum, ana kütlenin Y Kuşağındaki tüketicilerden seçilmesiyle açıklanabilir. 

Ayrıca anketi cevaplayanların %90,6’sı eğitim durumuna üniversite, %4,9’u lise, %3,2’si yüksek lisans ve 

%1,3’ü ilkokul cevabını vermiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun yani %63’ünün aylık gelirinin 0-1000 

TL aralığında olduğu, 5000TL ve üzeri aylık gelire sahip katılımcıların oranının %2,2 olduğu görülmektedir.  

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgileri 
 

Frekans Yüzde % 

Yaş 

19-38 

 

405 

 

100 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

251 

154 

 

62 

38 

Medeni Durum 

Evli 

Bekâr 

Cevaplanmayan 

 

19 

385 

1 

 

4,7 

95,1 

0,2 
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Eğitim Durumu 

İlköğretim 

Lise 

Üniversite 

Yüksek lisans 

Doktora 

 

5 

20 

367 

13 

0 

 

1,3 

4,9 

90,6 

3,2 

0 

Aylık Gelir 

0-1000TL 

1001-2000TL 

2001-3000TL 

3001-4000TL 

4001-5000TL 

5001 ve üzeri 

Cevaplanmayan 

 

255 

65 

37 

10 

9 

9 

20 

 

63 

16 

9,2 

2,5 

2,2 

2,2 

4,9 

Toplam 405 100 

Ankete katılanlara en fazla kullandıkları sosyal medya mecrası açık uçlu şekilde sorulmuştur. Katılımcıların 

%3,2’si Facebook, %65,5’i Instagram, %0,2’si Pinterest, %9,6’sı Twitter, %10,1’i Whatsapp, %8,2’si Youtube 

kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların %3,2’si ise bu soruya yanıt vermemiştir. Tablo 3 incelendiğinde 

katılımcıların en fazla kullandığı sosyal medya mecrasının Instagram olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Ankete Katılanların En Çok Kullandığı Sosyal Medya Mecraları 

Sosyal Medya Mecrası Frekans Yüzde 

Facebook 13 3,2 

Instagram 265 65,5 

Pinterest 1 0,2 

Twitter 39 9,6 

Whatsapp 41 10,1 

Youtube 33 8,2 

Cevaplanmayan 13 3,2 

Toplam 405 100 

5.2. Güvenilirlik ve Faktör Analizleri 

Bir ölçeğin veya bir testin ölçmeyi amaçladığı şeyi istikrarlı ve tutarlı bir şekilde ölçme derecesi güvenilirliği 

oluşturmaktadır. Güvenilirlik ölçülürken en sık kullanılan yöntem Cronbach Alpha olarak da bilinen alfa 

katsayısıdır (Altunışık vd., 2010: 122-124). Cronbach alfa katsayısının 0.70’ten büyük olduğu durumlar, 

verilerin içsel tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir (Gupta vd., 1997: 514). Tablo 4 incelendiğinde 

verilerin Cronbach Alpha katsayılarının 0.716 ile 0.898 arasında olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre; 

ölçekte yer alan her bir soru grubunun ve ölçeğin tümünün yüksek güvenilirlikte olduğu söylenebilir.    

Tablo 4. Ölçeklere İlişkin Cronbach Alpha, KMO ve Barlett’s Test Katsayıları 

ÖLÇEK Cronbach Alpha KMO Barlett’s Test 

Tüketici Algısı .864 .852 3812.871 

Tüketici Tutumu .849 .714 540.133 

Ünlü Desteği .849 .868 1692.373 

Satın Alma Niyeti .816 .770 750.113 

Faktör analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni daha az sayıda, daha anlamlı, kolay anlaşılabilir ve 

birbirinden bağımsız faktörler haline getirmektedir. Faktör analizi, oldukça sık kullanılan çok değişkenli bir 

istatistik tekniğidir (Bozkır vd., 2012: 47). Faktör analizinin uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile 

anlaşılmaktadır. KMO oranının yüksek olması veri setinin faktör analizi yapmak için uygun olduğunu 

göstermektedir. Araştırmacıların genelde yeterli olduğunu düşündüğü KMO değeri 0.7’dir (Altunışık vd., 

2010: 266). Uygulanan anket formunun yapı geçerliliği faktör analizi Varimax Döndürme (Rotation) metodu 
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uygulanarak belirlenmiştir. Tüm ölçeklerin KMO değerleri 0.689 ve 0.868 arasında oldukça iyi değerlere 

sahiptir.  

5.3. Korelasyon Analizi 

Korelasyon analizi, bir araştırmada bulunan bir değişkenin diğer bir veya birden fazla değişkenle arasında 

ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Değişkenler arasındaki ilişki 

negatif yönlü güçlü bir ilişkiyse korelasyon katsayısı -1’e yakın bir değer alırken, pozitif yönlü güçlü bir 

ilişkinin olduğu bir durumda +1’e yakın değer almaktadır (Ural ve Kılıç, 2005: 219). 

Tablo 5. Korelasyon Analizi ve Iraksak Geçerlilik 

 (1) (2) (3) (4) 

1. Tüketici Algısı (.793)    

2.Tüketici Tutumu .575** (.812)   

3. Ünlü Desteği .504** .371** 
 

(.685) 
 

4. Satın Alma Niyeti .537** .562** .376** 
 

(.721) 

**: 0.01 düzeyinde anlamlı            

Tablo 5’te çalışmaya ait verilerin Korelasyon Analizi yer almaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren 

Korelasyon Analizi sonuçları incelendiğinde, tüm değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu 

görülmektedir. Bu ilişkiler; tüketici algısı ile tüketici tutumu (.575), ünlü desteği (.504) ve benzer şekilde satın 

alma niyeti (.484) ile aynı yönlü olarak tablodan izlenmektedir. Tüketici tutumu ile ünlü desteği (.371) ve satın 

alma niyeti (.562) arasındaki ilişkinin aynı yönlü olduğu görülmektedir. Son olarak, ünlü desteği ile satın alma 

niyeti (.376) arasında da aynı yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Tablo 5’te araştırmaya ait Korelasyon Analiziyle birlikte Iraksak Geçerlilik sonuçları yer almaktadır. Iraksak 

geçerlilik, değişkenlere ait ifadelerin ilişkili oldukları faktörlerle, ait olmadıkları faktörlerden daha fazla ilişkili 

olmasıdır (Yaşlıoğlu, 2017: 82). Modele ilişkin ıraksak geçerliliğin tespit edilmesinde ise bir değişkene ait AVE 

değerinin karekökünün bu değişkene ait korelasyon değerlerinden büyük olması yeterlidir (Aksoy, 2019: 588). 

Tablo 5’te ifade edilen sonuçların her değişken için ıraksak geçerliliği sağladığı görülmektedir.  

Tablo 6. Değişkenlerin Ortalama Açıklanan Varyans Değerleri 

 

İfadeler Faktör AVE C.R. 

T
ü

k
et

ic
i 

A
lg

ıs
ı 

Sosyal medya reklamları ürün bilgisi için kaynaktır. .779 

 

0.63 

 

 

0.96 

 

 

Sosyal medya reklamları ürünle alakalı bilgiler sunar. .786 

Sosyal medya reklamları güncel bilgiler verir. .702 

Sosyal medya reklamları eğlencelidir. .916 

Sosyal medya reklamları zevklidir. .908 

Sosyal medya reklamları memnuniyet vericidir. .809 

Sosyal medya reklamları ilgi çekicidir. .743 

Sosyal medya reklamları inandırıcıdır. .848 

Sosyal medya reklamları güvenilirdir. .869 

Sosyal medya reklamları akla yatkındır. .799 

Toplum yararına olan ürünlerle ilgili sosyal medya reklamları 

daha iyi sonuçlar verir. 

.683 

Sosyal medya reklamcılığı modern ekonomide önemli bir rol 

oynar.  

.724 

Sosyal medya reklamları toplumumuzda istenmeyen değerleri 

teşvik eder.  

.739 

Sosyal medya reklamları gençliğin değerlerini deforme eder.  .872 
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Sosyal medya reklamlarındaki bazı ürünlerin toplumumuz 

üzerinde negatif etkileri vardır.  

.700 
T

ü
k

et
ic

i 

T
u

tu
m

u
 Sosyal medya reklamları bana göre çok iyidir. .827 

0.66 

 

0.85 

 
Sosyal medya reklamlarını çok beğenirim. .877 

Sosyal medya reklamları bana göre çok gereklidir.  .729 

Ü
n

lü
 D

es
te

ğ
i 

Fiziksel olarak çekici (güzel, zarif, klas) olan ünlülerin olduğu 

sosyal medya reklamlarını izlemeyi tercih ederim. 

.701 

 

0,50 

 

 

 

 

0.88 

 

 

 

Çekiciliğin sosyal medya reklamında oynayan bir ünlü için 

önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. 

.678 

Fiziksel açıdan çekici bir ünlünün oynadığı sosyal medya 

reklamının, ünlü bir markaya karşı olan satın alma niyetimi 

etkilediğini hissediyorum. 

.690 

Alanında uzman olan bir ünlünün oynadığı sosyal medya 

reklamlarına daha fazla dikkat ediyorum. 

.708 

Sosyal medya reklamlarında uzman bir ünlü tarafından 

desteklenen bir markanın daha güvenilir olduğunu 

düşünüyorum. 

.763 

Güvenilir bir ünlünün olduğu sosyal medya reklamları, o 

reklamı ve desteklenen ürünü hatırlamamı sağladığını 

hissediyorum. 

.664 

Sosyal medya reklamlarında güvenilir bir ünlü tarafından 

desteklenen bir markanın daha saygın ve cazip olduğunu 

düşünüyorum. 

.749 

S
at

ın
 A

lm
a

 

N
iy

et
i 

Sosyal medya sitelerinden gördüğüm bir ürünü biraz 

düşündükten sonra satın alırım. 

.721 

 

0.52 

 

 

 

0.77 

 

 

Sosyal medya aracılığıyla araştırdığım bazı mal veya hizmetleri 

satın alırım. 

.745 

Son zamanlarda birçok ürünü, sosyal medya sitelerinden 

edindiğim bilgiler ışığında satın aldım. 

.701 

Tablo 6’da araştırmanın değişkenlerine ait Ortalama Varyansları (Average Variances Extracted) ve Bileşik 

Güvenilirlikleri (C.R.: Composite Reliabilities) yer almaktadır. Araştırmanın yakınsak geçerliliği için; CR 

(birleşik güvenilirlik) değerinin 0.60’ın üzerinde olması ve AVE (açıklanan varyans değerleri) değerinin 

0.50’nin üzerinde olması kabul edilebilir değerlerdir (Fornell ve Larcker, 1981). Tablo 6 incelendiğinde 

çalışmadaki tüm değişkenlerin yakınsak geçerliliği sağladığı görülmektedir.  

5.4. Hipotez Testleri 

Ünlü desteğinin, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algısı ve tüketici tutumunun satın alma niyeti 

üzerindeki etkisinde aracı değişken rolünü test etmek için Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç 

aşamalı regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, ünlü desteğinin etkisini görebilmek için iki ayrı 

yapısal eşitlik modeli oluşturulmuş ve test edilmiştir.  Araştırma hipotezlerinden ilk üçünü test etmek için 

Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır. Tablo 7’de çalışmada yer alan YEM analizi sonuçlarına ait bilgiler 

yer almaktadır.  

Tablo 7: Model YEM Sonuçları 

 X2/df= 1.911, CFI= 0.939, GFI=0.884, RMSEA=0.047, NFI=0.082 

Yordanan 

Değişken 

Yordayan 

Değişken 

Std. Faktör 

Yükleri 

S.E. C.R. P Hipotez Sonuç 

Ünlü Desteği Algı .428 .070 8.326 *** H1a Kabul 

Ünlü Desteği Tutum .133 .043 2.589 0.10 H2a Kabul 

Niyet Ünlü .103 .050 2.278 .023 H3 Kabul 



H. Aksoy – A. Gür – E. Celep 13/3 (2021) 2340-2355 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2350 

Araştırma modeline ait uyum iyiliği sonuçlarına göre; x2/df değeri 1.911’dir, yani model mükemmel bir uyum 

göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2001; Kline, 2015; Sümer, 2000). AGFI, 0,862 değerinde olup kabul 

edilebilir uyuma sahiptir (Steiger, 1990; Schumacker ve Lomax, 2004; Hooper vd., 2008; Sümer, 2000). CFI, 

0.939 değer ile iyi uyum göstermektedir (Bentler, 1990; Sümer, 2000). GFI değeri 0.884 olup kabul edilebilir 

uyuma sahiptir (Steiger, 1990; Schumacker ve Lomax, 2004; Hooper vd., 2008; Sümer, 2000). RMSEA, 0.047 

değeri ile mükemmel uyum (Weston ve Gore, 2006; Bentler: 1990; Kline, 2015), NFI ise 0.882 ile kabul edilebilir 

uyum göstermektedir (Schumacker ve Lomax, 2004; Bentler, 1990; Sümer, 2000). Bu veriler doğrultusunda 

modele ait uyum iyiliği sonuçlarına bakıldığında istenilen değerler arasında uyum iyiliği sonucuna ulaşıldığı 

görülmektedir.  Modele ait YEM analiz sonuçları incelendiğinde sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici 

algısının sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteğinin üzerinde pozitif etkisinin olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Ayrıca “sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumunun sosyal medya reklamlarındaki 

ünlü desteği üzerinde pozitif etkisi vardır” hipotezinin de desteklendiği görülmektedir. Sosyal medya 

reklamlarındaki ünlü desteğinin tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır. 

Dolayısıyla H1a, H2a ve H3 kabul edilmiştir. 

5.5. Aracı Etkisi 

Aracı etkisinin hipotezlerinin önemini test etmek için %95 güven aralığı seviyesinde Bootstrap yönteminde 

örneklem 10.000 değerinde arttırılmış ve yöntem olarak Bias-corrected confidance intervals seçilmiştir 

(Cheung ve Lau, 2008).  Tablo 8’de alt düzey ve üst düzey sınırlar arasında sıfır değerinin yer alamaması, 

çalışmadaki değişkenler arasındaki ilişkinin bootstrap yöntemine göre değerlendirilebileceğini 

göstermektedir. 

Tablo 8: Aracı Etkisi Sonuçları 

Aracı İlişki Etki Alt Düzey Üst Düzey Etki Aracılık 

Algı→Ünlü→ Niyet 

Doğrudan Etki ,159 ,374 .265** 

Kısmi Dolaylı Etki ,007 ,098 .044** 

Toplam Etki ,207 ,416 .309*** 

Tutum→Ünlü→ Niyet 

Doğrudan Etki ,283 ,468 .377** 

Kısmi Dolaylı Etki ,010 ,042 .014** 

Toplam Etki ,292 ,484 .391*** 

**: 0.01 düzeyinde anlamlı, ***: 0.001 düzeyinde anlamlı          

Modele ait YEM analiz sonuçlarına bakıldığında, ünlü desteğinin aracı etkisinin incelendiği bu çalışmanın 

analizi sonucunda sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algısının satın alma niyeti üzerindeki etkisinde 

ünlü desteğinin aracı etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. H1b: Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği, 

sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algısının tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde 

aracılık etkisine sahiptir” görüşünün ileri sürüldüğü H1b hipotezi kabul edilmiştir (p=020). Tüketici 

tutumunun satın alma niyeti üzerindeki etkisinde ünlü desteğinin aracı etkisinin de bulunduğu sonucuna 

varılmıştır. Tablo 8’de sunulan sonuçlar da, ünlü desteğinin kısmen, tüketici algısının satın alma niyeti üzerine 

etkisine aracılık ettiğini göstermektedir. H2b: Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği, sosyal medya 

reklamlarına yönelik tüketici tutumunun tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde aracılık etkisine 

sahiptir” görüşünün ileri sürüldüğü H2b hipotezi kabul edilmiştir (p=035).  Ünlü desteğinin arabuluculuğunda 

algının satın alma niyeti üzerindeki doğrudan etkisi 0.265, dolaylı etki ise 0.044 olup; algının satın alma niyeti 

üzerindeki toplam etkisinin %14’ünü oluşturmaktadır. Sonuç olarak algının satın alma niyeti üzerindeki 

etkisinin kısmi olarak ünlü desteği ile sağlandığı söylenebilir.  Aynı şekilde, ünlü desteğinin 

arabuluculuğunda tutumun satın alma niyeti üzerindeki doğrudan etkisi 0.377, dolaylı etki ise 0.014 olup; 

algının satın alma niyeti üzerindeki toplam etkisinin %4’ünü oluşturmaktadır. Sonuç olarak tutumun satın 

alma niyeti üzerindeki etkisinin kısmi olarak ünlü desteği ile sağlandığı söylenebilir.   

6.  Sonuç ve Öneriler  

Tüketicilerin mal ve hizmet satın alma sürecinde birçok farklı alternatif arasından seçim yapma şansına sahip 

olmaları her bir işletmeyi kendi mal ve hizmetinin tercih edilebilir olması noktasında farklı stratejiler 

uygulamaya zorunlu hale getirmektedir. Bu strateji ve uygulamalar arasında ürün ve markalar ile ilgili 
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farkındalığın sağlanması noktasında farklı tutundurma çalışmalarının giderek daha fazla önem kazandığı 

görülmektedir. Geçmiş dönemlere kıyasla son yıllarda tutundurma mecralarının da çeşitlilik göstermesinde 

internetin gelişimi etkili olmakla birlikte, buna bağlı olarak ortaya çıkan sosyal medya platformlarının geniş 

bir kullanıcı kitlesine sahip olması önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Özellikle sosyal medya 

platformlarının günün her saatinde kullanıcılar tarafından ziyaret edilen mecralar olması, bu alanda yapılan 

tutundurma çalışmalarının çok daha geniş bir kitleye ulaşabilmesinde etkili olmaktadır.   Pazarlamanın 

temelini oluşturan pazarlama karması elemanlarından tutundurma bileşeni için oldukça önemli yeri olan 

reklamlar aracılığıyla firmalar mal ve hizmetlerini tüketicilere tanıtmaktadır. Geleneksel medya araçlarından 

TV, radyo, gazete ve dergilerde yer alan reklamların yanı sıra, günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak 

kişisel bilgisayarların, akıllı telefonların ve tabletlerin sürekli kullanılır hale gelmesi ve buna paralel olarak 

internet kullanımının da artmasıyla insan hayatına dahil olan sosyal medya mecraları da reklamların yer 

aldığı alanlara dönüşmüştür. Sosyal medya, insanların fotoğraf, video, yazı, fikir, karikatür, haber ve 

dedikodu gibi içerikleri paylaşmak için kullandığı online (çevrimiçi) kaynaklardır. Geleneksel medya 

araçlarının yanı sıra sosyal medya araçları da firmalar için bir rekabet ve pazarlama alanına dönüşmüştür. 

Bilginin hızla yayıldığı ve geleneksel medyaya göre daha pratik ve düşük maliyetli bir alan olan sosyal medya, 

firmaların yeni reklam mecrası durumuna gelmiştir. Sosyal medya, birçok kullanıcı tarafından anında 

erişilebilir olması sebebiyle firmalar açısından oldukça avantajlı kabul edilebilir. Pazarlama iletişimi açısından 

bakıldığında, firmaların mal ve hizmetleri için rekabet avantajı sağlayacak stratejiler geliştirmesi önemlidir. 

Bu pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak “ünlü desteği” yaygın olarak kullanılmakta olup ünlü kişilerin 

yer aldığı reklamlar izleyenler tarafından daha kolay hatırlanmaktadır. Bu sebeple firmalar ve reklam 

şirketleri tarafından markayla uyumlu, çekici, uzman ve güvenilir ünlüler reklamlarda sıkça kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, Y kuşağındaki tüketicilerin sosyal medya reklamlarına yönelik algıları ve tutumları ile satın 

alma niyeti arasındaki ilişki ve bu ilişki üzerinde ünlü desteğinin aracı rolü incelenmiştir. Yapılan korelasyon 

ve yapısal eşitlik analizleri sonucunda sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algısının ünlü desteği 

üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna varılmaktadır. H1a: Sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici 

algısının sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği üzerinde pozitif etkisi vardır” hipotezinin kabul edilmesi 

literatürde bu alanda yapılmış olan çalışmalardan elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir (Çağlıyan 

vd., 2016; Ünal vd., 2011; Wang vd., 2009; Ducoffe, 1996; Aksoy ve Gür, 2018; Uçar, 2013). 

Çalışmanın analiz sonuçlarına göre, tüketici tutumunun sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği üzerinde 

etkili olduğu görülmektedir. H2a: Sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici tutumunun sosyal medya 

reklamlarındaki ünlü desteği üzerinde pozitif etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuç literatürde bu 

alanda yapılmış olan çalışmalardan elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir (Yücel ve Kızkapan, 2016; 

Ha ve Lam, 2017; Ünal vd., 2011).  

Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteğinin satın alma niyeti üzerindeki etkisini inceleyen birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu konuda yapılan birçok çalışmada ünlü desteğinin satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu 

sonucuna varılmıştır (Ha ve Lam, 2017; Çinkay, 2017; Ilicic ve Webster, 2011; Kirezli, 2015; Solak, 2016; 

Ohanian, 1991). Araştırma modeline ait hipotezlerin test edilmesine ilişkin yapılan YEM (Yapısal Eşitlik 

Modeli) analiz sonuçları literatürde bu alanda yapılmış olan çalışmalardan elde edilen bulgularla paralel 

sonuçlar vermiştir ve sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteğinin tüketicinin satın alma niyeti üzerinde 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. H3: Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteğinin tüketicilerin satın alma 

niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır” hipotezi de kabul edilmiştir.  

Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteğinin farklı değişkenler arasındaki ilişkide aracı etkisi birçok farklı 

çalışmada ele alınmıştır (Bergkvist vd. 2015; Febrian ve Fadly, 2021). Önceki çalışmalarda, marka ederi ve 

marka güvenilirliği arasındaki (Spry vd., 2011) sosyal ilişkiler ve sosyal medya arasındaki ilişkide ünlü 

desteğinin aracı etkisi üzerine çalışılmıştır. Önceki çalışmalar sosyal medya reklamlarında tutum ve algının 

satın alma niyeti üzerindeki etkisini araştırırken (Ducoffe, 1996; Azeem ve Haq, 2012, Aksoy ve Gür, 2018) bu 

değişkenlerin arasındaki ilişkide ünlü desteğinin aracı etkisiyle ilgili çalışmalar yetersiz kalmıştır. Bu çalışma, 

tüketicilerin sosyal medya reklamları algısı ve tutumunun satın alma niyeti üzerindeki etkisinde ünlü 

desteğinin aracı rolünü belirleyerek literatürdeki bu eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır. Bu etkiyi ölçmek 

amacıyla geliştirilen hipotezler olan; “H1b: Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği, sosyal medya 

reklamlarına yönelik tüketici algısının tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde aracılık etkisine 

sahiptir.” ve “H2b: Sosyal medya reklamlarındaki ünlü desteği, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici 
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tutumunun tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisinde aracılık etkisine sahiptir.” hipotezleri kabul 

edilmiştir. Bu sonuç, sosyal medya reklamları ile ilgili literatüre yeni bir bakış açısı kazandırılması bakımından 

önem taşımaktadır.  

Sonuç olarak, Y kuşağı tüketicilerin sosyal medya reklamlarından ve sosyal medya reklamlarındaki ünlü 

desteğinden belirli ölçülerde etkilendiği söylenebilir. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Y kuşağında bulunan 

tüketiciler sosyal medya mecralarında gördükleri reklamlardan ve ünlülerden etkilenmektedir. Ayrıca 

tüketiciler bir mal veya hizmeti satın almadan önce sosyal medyada araştırma yapmakta ve satın alma 

davranışını bu yönde şekillendirmektedir. Bunun yanında sosyal medyada fazla vakit geçiren genç kuşak bir 

şekilde markalar, mal veya hizmetlerle ilgili tanıtım ya da kampanyaların yürütüldüğü reklamlarla 

karşılaşmaktadır. İşletmeler/firmalar tarafından yapılan reklam çalışmalarında ünlü kişilerin kullanılması 

reklamın, ürünün ve markanın hatırlanmasını kolaylaştırma konusunda etkili olmaktadır.  

6.1. Yönetsel Öneriler 

İşletmeler, sosyal medya pazarlamasında da geleneksel pazarlama yöntemlerinde de olduğu gibi tüketicileri 

satın alma davranışına yönlendirmek için ünlü isimlerden yararlanmaktadır. Ünlü isimlerin son dönemlerde 

farklı mecralarda tutundurma faaliyetlerinde etkin bir şekilde kullanıldığı ve bu yöntemin işletmelerin 

müşterilerin ilgisini çekme noktasında oldukça etkili olduğu görülmektedir.  Sosyal medyada da geleneksel 

medya kanallarında olduğu gibi toplum tarafından tanınan, satın alma davranış ve biçimleri, alışkanlıkları, 

tercihleri, tarzı, imajı ve diğer birçok özelliği takip edilen ve örnek alınan ünlü isimlerden faydalanılmakla 

birlikte; geleneksel medya kanallarından farklı olarak çeşitli marka veya ürünlerle ilgili sosyal medyanın 

kendi ünlülerinin de bu mecrada yaratıldığı, tanıtıldığı ve bu bağlamda daha önceden ünlü olmuş kişiler ile 

sosyal medyada yaratılan yeni ünlü kişilerin kullanıldığı pazarlama stratejilerinin oluşturulduğu 

görülmektedir. Çalışmanın sonuçlarından birisi olan ünlü desteğinin satın alma niyeti üzerindeki rolü, bu 

noktada firmalara, reklam ajansı sahiplerine önemli önerilerde bulunmaktadır. Çalışma sonuçlarına 

dayanarak, sosyal medya reklamlarında kullanılan ünlülerin satın alma niyetine olumlu bir etkisi olduğu ileri 

sürülebilmektedir. Firma sahipleri kendi markaları ile benzer kimliğe ve imaj özelliklerine sahip ünlülerle 

çalıştığında bu durum, tüketicilerin satın alma niyetine önemli katkıda bulunmaktadır. Çalışma aynı 

zamanda, tüketicilerin sosyal medya reklamları algısı ve tutumunun satın alma niyetine etkisinin kısmi olarak 

ünlü desteği ile sağlandığını göstermiştir. Bu sonuç da, sosyal medya reklamlarında ünlü desteğinin önemini 

vurgulamaktadır. 

6.2. Çalışmanın Kısıtları 

Bu çalışmanın, diğer tüm çalışmalarda olabileceği gibi bazı kısıtları bulunmaktadır. Çalışma Gaziantep ilinde 

yaşayan ve Y Kuşağında bulunan tüketicileri kapsamaktadır. Bu noktada, Y Kuşağında yer almayıp aktif bir 

sosyal medya kullanıcısı olan diğer kuşaklara dâhil bireylerin de varlığı ve bu çalışmaya dâhil edilmemiş 

olması çalışma açısından bir kısıt olarak kabul edilebilir. Çalışmaya ait olarak kabul edilebilecek bir diğer kısıt 

da araştırmaya dâhil edilen katılımcıların sadece Gaziantep ilinden seçilmiş olmasıdır. Katılımcılara kısa 

sürede ulaşabilme noktasında Gaziantep ili seçilmiştir. Bu bağlamda daha farklı şehir, bölge ve katılımcıların 

da araştırmaya dâhil edilebilmesi ile önemli sonuçlar elde edilebilecektir. Anketi cevaplayanların tüm ifadeleri 

dikkatle okuyarak cevaplandırdığı varsayılmaktadır.  Bu araştırmanın sonuçları farklı sektörlerde üretim 

yapan firma yöneticileri ve mal, hizmet ve marka tanıtım çalışmaları için aktif bir rol üstlenen reklam şirketleri 

için faydalı olacaktır. Çalışma sonuçları temel alınarak, firma yöneticilerine, tanınmış, alanında uzman, 

güvenilir ve çekici ünlü kişilerle iş birliğini içeren sosyal medya reklamlarına ağırlık vermeleri tavsiye 

edilebilir. Tüketiciler, zaman ve mekân fark etmeden sosyal medya reklamlarından, mal ve hizmetlerle ilgili 

fikir alabilmektedir. Bu açıdan, sosyal medyada aktif biçimde yer alan markalar tüketiciler tarafından 

kolaylıkla hatırlanabilecek ve marka farkındalığı sağlanması noktasında önemli bir adım atılmış olacaktır. 
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Amaç –  Bu çalışma, Covid-19 Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yaşadığı iş stresinin, iş tatmini 

aracılığıyla işte kalma niyetini etkileyip etkilemediğinin tespit etmeyi ve hangi unsurların iş stresine yol 

açtığını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem –  Çalışma için hem nicel hem de nitel analiz yöntemlerini içeren karma analiz yöntemi kullanılmış 

olup, nicel analiz için birincil veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi tercih edilmiştir. Nitel analiz için 

ise veri toplama yöntemlerinden yarı standartlaştırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın 

örneklemini, Konya ilinde yer alan özel hastanelerdeki sağlık çalışanları oluşturmuştur. Nicel analiz için 633, 

nitel analiz için 13 sağlık çalışanı araştırmaya katılmıştır. 

Bulgular –  Nicel araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresinin iş tatminlerini negatif 

etkilediği, iş tatmininin işte kalma niyetini pozitif etkilediği ve iş stresinin iş tatmininin aracılık etkisiyle işte 

kalma niyetini negatif etkilediği tespit edilmiştir. Nitel analizde ise iş stresini olumlu ve olumsuz etkileyen 13 

unsur bulunmuştur. İş stresini olumsuz yönde etkileyerek azaltan tek unsur ekip ruhu ve çalışması olurken, 

olumlu etkileyerek artmasını sağlayan (kodlanma sıklığına göre) ilk unsur ise mobbing olmuştur.  

Tartışma –  Sağlık sektörü iş stresinin yoğun olarak yaşandığı sektörlerden birisidir. Özellikle de pandemi 

döneminde sektör çalışanlarının iş stresinden fazlasıyla etkilendiği yadsınamaz bir gerçekliktir. İş stresinin 

artması, iş tatminini olumsuz etkilemekte ve düşen iş tatmini nedeniyle çalışanlar işlerinden ayrılmak 

istemektedir. Ancak çalışma sonuçlarında belirtildiği üzere iş stresinin artması ve düşen tatmin nedeniyle 

çalışanların işte kalma niyetleri olumsuz etkilense de, ekonomik sebepler nedeniyle çalışanların işlerinden 

ayrılmak istememesi göz ardı edilmemesi gereken bir geçekliktir.  
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Purpose –  This study aims to determine whether the job stress experienced by healthcare workers during the 

Covid-19 Pandemic affects their intention to stay at work through job satisfaction and to determine which 

factors lead to job stress. 

Design/methodology/approach - The mixed analysis method, which includes both quantitative and 

qualitative analysis methods, was used for the study, and the questionnaire method was preferred among the 

primary data collection methods for quantitative analysis. For qualitative analysis, semi-standardized 

interview technique, one of the data collection methods, was used. The sample of the study consists of 

healthcare professionals in private hospitals in Konya. 633 health workers participated in the study for 

quantitative analysis and 13 for qualitative analysis. 

Findings - As a result of the quantitative research, it was determined that the job stress experienced by 

healthcare workers negatively affected their job satisfaction, in addition job satisfaction positively affected the 

intention to stay at work, and job stress negatively affected the intention to stay at work through mediation 

effect of job satisfaction. In qualitative analysis, 13 factors that affect work stress positively and negatively 

were found. While the only factor that reduces job stress by negatively affecting it is team spirit and work, the 

first factor that positively affects and increases it (according to the frequency of coding) is mobbing. 

Discussion – The health sector is one of the sectors where work stress is intense. It is an undeniable reality 

that especially during the pandemic period, the sector employees were affected by work stress. Increasing 

work stress negatively affects job satisfaction and employees want to leave their jobs due to decreased job 

satisfaction. However, as stated in the results of the study, although the intention of employees to remain at 

work is negatively affected due to the increase in job stress and decreased satisfaction, it is a reality that should 

not be overlooked that employees do not want to leave their jobs due to economic reasons. 
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1. Giriş 

İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek için iç değişkenler kadar dış çevre parametrelerini de dikkate almak 

zorundadır. Nitekim son dönemde daha da hızla gelişmeler gösteren teknolojik çevre işletmeler üzerinde 

büyük baskı oluşturmakta ve dijitalleşmenin işletme süreçlerine uyarlanmasını tetiklemektedir. Yapay zekâ, 

bulut teknolojisi, blokchain gibi oluşumlar hayatı kolaylaştırmak ve konforu artırmak adına iş süreçlerinde 

kullanılmaktadır. Endüstri 4.0 gibi uygulamalar toplumsal yaşam seviyesinin artırılma sürecinde etki 

göstermektedir. Dijital dönüşümü tetikleyen bir başka parametre olarak Covid-19 pandemi süreci 

görülmektedir. Aralık 2019 tarihi ile adından söz ettiren ve 2020 yılında etkisi giderek artıran covid-19 salgını 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihli tanımlaması ile pandemiye dönüşmüştür.   Bu salgının, sağlık, 

ekonomi, eğitim ve sosyo-kültürel alanlar başta olmak üzere, gerek iş yaşamı gerekse özel yaşam alanlarında 

yol açtığı değişim ve dönüşümler yakın ve uzun geleceğe dair cevaplanması zorunlu birtakım soruların 

oluşmasına yol açmıştır. Ülkemizde de diğer birçok ülkede olduğu üzere karantina uygulamaları, sosyal 

mesafe kuralının ortaya çıkması, belirli aralıklarla sokağa çıkma yasağının yaşanması, seyahat kısıtlaması, 

bazı iş yerlerinin kapatılması, diğer iş yerlerinde çalışma biçimi ve saatlerinde farklı uygulamaların yapılması 

yaşanan büyük değişimlerdir. Kısaca covid-19 pandemi dönemi ile birlikte, tüm toplum ve onun alt bir sistemi 

aynı zamanda paydaşı olan örgütler bu süreci atlatana kadar bir uyum sürecine girmiş bulunmaktadırlar 

(Erdirençelebi ve Ertürk, 2020). Bu salgınla mücadele sürecinde önemli aktörlerden biri olan sağlık çalışanları, 

kuşkusuz mücadele sürecinde en yoğun çabayı göstermektedir.    

Salgın hastalıkların, bireyler üzerinde travmatik etkiler oluşturarak, kaygı ve stres düzeylerini yükselttiği 

görülmektedir (Joos, 2020). Son zamanda dünya genelinde karşılaşılan covid-19 pandemi döneminde de 

görüldüğü üzere, ülke genelinde tüm iş süreçlerinde zorunlu değişim ve birtakım kısıtlamaların yaşanması 

tüm bireylerin kaygı ve stres düzeylerini artırmaktadır (Göksu ve Kumcağız, 2020; Wang vd., 2020; Çankaya, 

2020). Sağlık çalışanlarının en yüksek enfeksiyon riski taşımaları nedeniyle kişisel koruyucu ekipmanları 

(eldiven, maske, gözlük, önlük, vb.) kullanmaları gerektiği belirtilmiş, ancak zaman zaman bu malzemelerin 

eksikliği sağlık çalışanları arasında da bu virüsün yayılmasına yol açmıştır. Öte yandan tam anlamıyla 

çözümlenememiş bir virüs oluşu ve kolay yayılabilmesi nedenleriyle sağlık çalışanları yakınlarından ayrı 

yerlerde kalmak ya da evlerinde izole olmak zorunda kalmışlardır (Yaş, 2020). Pandemi döneminde çalışma 

sürelerindeki artış ve koşullardaki yetersizlikler, izolasyon nedeniyle aileleri ile iletişim eksikliği, tükenmişlik, 

psikolojik şiddet gibi durumlarla karşılaşan sağlık çalışanlarında (WHO, 2020; Kang vd., 2020) anksiyete, stres, 

depresyon, uykusuzluk, kaygı, öfke gibi psikolojik sorunlarla daha fazla karşılaşılabilmektedir (Zhang vd., 

2020; Bohlken vd., 2020). Ruhsal sorunlar ise sağlık çalışanlarının karar verme yeteneklerini, odaklanmalarını 

olumsuz etkileyebilmektedir. Yüksek seviyelerde işyeri stresi iş tatminini azaltarak, işten ayrılma niyetlerini 

arttırmaktadır. Hastaneler, yüksek mesleki karmaşıklığa sahip yüksek riskli bir işyeri olarak kabul edilmekte 

ve sağlık çalışanları, hastane ortamlarındaki iş sıkıntısından kolayca etkilenebilmektedir. Daha az tecrübeye 

sahip veya yüksek düzeyde dayanıklılık ve mesleki becerilere sahip olmayan sağlık çalışanlarının hastane 

ortamında kalma niyetlerinin azalabileceği görülmektedir (Chen vd., 2021). 

Covid-19 pandemi döneminde daha uzun ve yoğun çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının iş stresi 

düzeylerinde pandemi öncesine göre anlamlı bir değişimin olup olmadığını, eğer anlamlı bir değişim olduysa  

bunun yönünün  bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi bu çalışmanın ortaya çıkış nedeni olmuştur.  Covid-19 

pandemi döneminde sağlık çalışanlarının, iş stresi, iş tatmini ve işte kalma niyetine yönelik, hem nicel hem de 

nitel analizi kapsayan karma analiz yöntemi aracılığıyla yapılmış çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmalarda ya 

nicel yöntem ya da nitel yöntem yalnız başına kullanılmıştır. Bu nedenle araştırmanın literatüre katkı 

sağlayacağı öngörülmektedir.  

Çalışmanın temel amacı, Covid-19 pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yaşadığı iş stresinin, iş tatmini 

aracılığıyla işte kalma niyetine etkisinin olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu ana amaca bağlı olarak 

araştırma modeli ve hipotezleri oluşturulmuştur. Çalışma için hem nicel hem de nitel analiz yöntemlerini 

içeren karma analiz yöntemi tercih edilmiştir. Nicel analiz yöntemleriyle iş stresi, iş tatmini ve işte kalma niyeti 

arasındaki ilişki belirlenmeye; nitel analiz yöntemi aracılığıyla da iş stresine yol açan başlıca nedenlerin neler 

olduğu ve bunların iş tatminini ve işte kalma niyeti üzerinde nasıl etkisi bulunduğu ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Veriler online ve yüz yüze anket toplama yöntemleri ile elde edilmiştir. Katılımcıların sağlık 

çalışanı olması nedeniyle verilerin toplanmasında tüm kısıtlama ve hassasiyetlere önem gösterilmiştir. Nitel 

analiz için ise verilerin elde edilmesi için mülakat (görüşme) yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmaya 
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katılmaya gönüllü olan sağlık çalışanları ile pandemi kurallarına riayet edilerek online platformlar aracılığıyla 

görüşülmüştür. Araştırmacılar bu görüşmelere, katılımcı rolünde bizzat dâhil olmuşlardır. Görüşmelerde yarı 

standartlaştırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda katılımcılara konuyu daha iyi 

açıklayabilmeleri için ek sorular sorulmuştur. Ancak, görüşmeler sırasında araştırmacılar kendi fikir, görüş 

ve yargılarını araştırmaya dâhil etmemeye özen göstermiş, tarafsız bir bakış açısı ile katılımcıların görüşlerini 

elde etmiştir. Araştırmacıların konu ile ilgili görüşleri araştırmanın sonuç kısmında çalışmaya dâhil edilmiştir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.İş Stresi 

“Stres genel olarak bireyin beklediği ekonomik, toplumsal ve psikolojik gereksinimlerinin karşılanamaması veya bu yolda 

atılan adımların engellenmesi durumunda oluşan kızgınlık, endişe, kaygı, üzüntü ve gerilim gibi nitelendirilen bir tepki 

olarak tanımlanmaktadır” (Saldamlı, 2008: 138). “Kısaca, psikolojik iyi oluşu veya mutluluğu tehdit eden duruma karşı 

vücudun verdiği olumsuz tepkidir” (Tutar, 2014: 239). Yaşamın tüm alanlarında karşılaşılması olasıdır. 

Optimal seviyede yaşanan stres, amaçlarına ulaşma konusunda kişiyi motive etmektedir (McShane ve Von 

Glinow, 2016). Ancak bu seviyeyi belirlemek kolay olmamaktadır. Bu sebeple stres kaynaklarını, teşvik edici 

ve engelleyici kaynaklar olmak üzere ikiye alt gruba ayrılmak mümkündür (Robbins ve Judge, 2013). Teşvik 

edici kaynaklar kişiyi motive ederken engelleyici olan stres kaynakları tam tersi olumsuz duyguların 

yaşanmasına yol açabilmektedir. Örgüt içerisinde engelleyici kaynakların yol açtığı stresin yaşanması 

çalışanın sorumluluklarını tam olarak yerine getirememesi sonucunda etkinlik ve verimliliğin düşmesine 

neden olmaktadır. Dolayısıyla bireysel yaşanan stres örgütsel stresin oluşmasına yol açabilmektedir (Güler 

vd., 2001).  

National Institute for Occupational Safety and Health iş stresini, “işin gereksinimleri çalışanın yetenekleri, 

kaynakları veya ihtiyaçları ile eşleşmediğinde ortaya çıkan zararlı fiziksel ve duygusal tepkiler” şeklinde tanımlamıştır 

(Larrabee vd., 2010: 85). Başka bir deyişle iş stresi, çalışanların işlerinden kaynaklanan kaygı durumlarını 

hissetme derecesidir. Bireylerin iş gerekleri zihinsel ve fiziksel kaynaklarını aştığında ve bireyler bu durumu 

bir tehdit olarak algıladıklarında iş stresi yaşamaktadırlar (Şahin ve Bedük, 2020).  

Stres faktörleri üç ana başlıkta ele alınabilmektedir. Bu başlıklar: kişisel stres faktörleri, örgüt dışı stres 

faktörleri ve örgütsel stres faktörleridir. Kişisel stres faktörleri, bireyin kişilik özellikleri, özel yaşamından 

kaynaklanan sorunlar, yaşam tarzı gibi faktörlerdir. Örgüt dışı stres faktörleri: aile, sosyolojik değişiklikler ve 

ekonomik problemlerdir (Kılıç ve Sakallı, 2013). Örgütsel stres faktörleri arasında ise, aşırı iş yükü, zaman 

baskısı, vardiyalı çalışma ya da uzun süreli çalışma, rol çatışması ve belirsizliği, monotonluk, fiziksel çalışma 

ortamı, örgütlerin yeniden yapılanma sürecine girmeleri sonucunda teknolojide yaşanan değişime bağlı 

olarak yaşanan tekno-stres, bireysel otonominin yetersizliği, aşırı sorumluluğun neden olduğu endişe, 

yabancılaşma, kariyer süreciyle ilgili endişeler, örgütsel adaletsizlik, örgütsel iklim ve örgütsel yapıdaki aşırı 

biçimsellik ve merkeziyetçilik, güven eksikliği, kayırmacılık, cam tavan sendromu, işyeri şiddeti ve mobbing 

yer almaktadır (Keskin vd., 2008). Her durum ya da olgu her bireyde stres oluşturmadığı gibi, her bireyin stres 

kaynaklı iş davranışlarının değişim düzeyi de farklılık göstermektedir (Smet vd., 2005).  

Stresle başa çıkabilmek için bireysel ve örgütsel yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin bireysel düzeyde 

olanları arasında, fiziksel hareket, solunum egzersizi, meditasyon, gevşeme, sağlıklı beslenme, sosyal destek, 

ibadet, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılım önem taşırken; örgütsel düzeyde ise, destekçi bir örgütsel 

iklim oluşturma, iş tasarımı tekniklerinin uygulanması, rollerin ve görevlerin net olarak belirlenmesi, 

çatışmaların azaltılması, ekip çalışması ve ruhunun artırılması, kariyer gelişim yollarının planlanması, 

çalışanlara mentorluk yapılması, (Demir, 2018) çalışma yaşamının kalitesinin artırılması, çalışanların iş 

güvenliği ve sağlığı şartlarının iyileştirilmesi, çalışma saatlerindeki belirsizliğin ortadan kaldırılması, iş-aile 

yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik çalışan dostu politikalarının uygulanması gibi yöntemler 

sıralanabilmektedir. 

2.2.İş Tatmini 

Tatmin kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “istenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna 

erme, doyum” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021). Başka bir tanımla, “diğer insanlar tarafından gözlenemeyen 

sadece bireyin kendisinin hissedebildiği iç huzuru ifade etmek için kullanılmaktadır” (Bayar ve Öztürk, 2017: 526).  
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İş tatmini ise, çalışanın işyerindeki yaşantısından veya işinden memnun olma durumudur. İş tatmininde iş, 

çalışanın hem fizyolojik hem de psikolojik ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir (Pala ve Tepeci, 2014). İş tatmini, 

iş organizasyonlarının verimliliği ve etkinliği söz konusu olduğunda ana faktörlerden biri olarak 

düşünülebilir. Aslında, çalışanların öncelikle kendi istekleri, ihtiyaçları, kişisel arzuları olan insanlar olarak 

görülmesi gerektiği konusunda ısrar eden yeni yönetim paradigması, çağdaş şirketlerde iş tatmininin önemi 

için çok iyi bir göstergedir. İş tatmini analiz edilirken, memnun bir çalışanın mutlu bir çalışan olduğu ve mutlu 

bir çalışanın ise yüksek performans göstereceği düşünülmektedir. Herzberg’in Çift Faktör Teorisinde ana fikir, 

çalışanların çalışma ortamlarında iş tatminine neden olan faktörlerin ve iş tatminsizliğine neden olan 

faktörlerin etkisi altında olmasıdır (Aziri, 2011). 

Herzberg ve çalışma arkadaşlarına göre iş tatminini etkileyen faktörler iki kategoriye ayrılmaktadır. Hijyen 

faktörleri, işin yapılmasıyla ilgilidir. Denetim, kişiler arası ilişkiler, fiziksel çalışma koşulları, maaş, şirket 

politikası ve idaresi, sosyal haklar ve iş güvenliğini içerir. Motivasyon faktörleri ise,  kendini gerçekleştirme 

ihtiyacını karşıladıkları için olumlu iş tutumlarına yol açar. Motivasyon faktörleri başarı, tanınma, işin kendisi, 

sorumluluk ve ilerlemedir. Hijyen faktörlerin karşılanması tatminsizliği ve düşük performansı önleyebilir, 

ancak sadece motivasyon faktörlerinin tatmini, organizasyonlar tarafından arzu edilen verimlilikte 

iyileştirmeyi sağlayacaktır (Stello, 2011). 

Bireyin işinden tatmin olabilmesi için, işin çalışan için anlamlı olması, kişiye öğrenme ve gelişme fırsatı 

sunması, sorumluluk ve inisiyatif almasına imkan vermesi, iş gerekleriyle bireyin nitelikleri arasında anlamlı 

bir ilişkinin olması, iş yükü ile orantılı ücret düzeyinin sunulması, objektif kriterlere dayalı olarak bireyin 

yetenek ve tecrübe artışına paralel olarak yükselme olanağının bulunması, personelin işiyle ilgili konularda 

yetkilendirilmesi ve güçlendirilmesi, sosyal, teknik ve davranışsal açıdan örgütsel ve yönetsel desteğin 

sunulması, örgüt içinde değerlerin ve inançların paylaşılması, çalışan ve yöneticilerin birbirleriyle iletişim ve 

etkileşim halinde olacak şekilde sosyal ilişkiler kurması gerekmektedir (Demirel ve Dinçer, 2011). 

2.3.İşte Kalma Niyeti 

İşte kalma niyeti, iş görenin hali hazırdaki işinde kalma ya da işinden ayrılma ihtimali ile ilgili düşüncesidir. 

İş görenlerin işte kalma niyeti, bireysel ve örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde oldukça önemli bir role 

sahiptir. İş görenlerin örgüt üyesi olarak kalmaya devam etme niyeti, beklenti ve isteklerinin yerine 

getirildiğini göstermektedir. İşte kalma niyeti, iş görenlerin sorumluluk duygusunun bir göstergesi olarak işle 

ilgili keyfi olumsuz davranışların oluşmasını engellemekte ancak geçerli bir mazeret durumunda devamsızlık, 

işe gelmeme ve ya da işe kendini verememe gibi davranışların en az düzeyde gerçekleşmesini sağlamaktadır 

(Demir, 2011).  

Bir çalışanın mevcut işinde çalışmaya devam etme isteği olarak tanımlanan işte kalma niyeti literatürde işten 

ayrılma niyetinin karşıtı olarak değerlendirilmektedir (Seçkin ve Çoban, 2017).  İşten ayrılma ya da işte kalma 

niyetinin belirleyici ana faktörleri iş tatmini ve iş alternatifleri olarak görülmektedir. İşlerinden memnun olan 

bireyler (örneğin, ücretlerini, denetimlerini, terfi şanslarını, çalışma ortamlarını ve yaptıkları görevleri olumlu 

bir şekilde değerlendirenler) işlerinde kalırken, bu imkânlara sahip olmayanlar ayrılacaktır. Aynı şekilde 

tatminsizlik göz önüne alındığında, daha fazla iş alternatifine sahip kişilerin ayrılma olasılığı, daha az 

alternatife sahip olanlara göre daha fazla olacaktır (Mitchell vd., 2001). İş görenin işten elde ettiği kazanımlar, 

işten ayrıldığı takdirde yüz yüze geleceği kayıplardan ne kadar fazla ise birey mevcut işinde devam etmeye o 

kadar fazla niyetlenmektedir (Steel ve Lounsbury, 2009). 

Çalışanların işten ayrılma ya da işte kalma niyetini etkileyen faktörler olarak; iş yerindeki ödüller, iş yerinde 

algılanan adalet, zorbalık ve taciz, kötü yönetim, yönetsel destek, yöneticiyle ilişkiler, şikâyetlerin ele alınış 

biçimi, iş arkadaşlarıyla ilişkiler, iş akdi, iş tatmini, sosyalleşme, yönetim biçimi, ücret ve maaş, kariyer 

fırsatlarının eksikliği, iş yükü, işin monotonluğu,  kurallar ve düzenlemeler, vardiyalı çalışma, işçi sağlığı ve 

iş güvenliği, kötü sağlık koşulları, refahı artırıcı hizmetler, eğitim ve geliştirme eksikliği, iş yerinin coğrafi 

konumu, ergonomi sorunları sıralanmaktadır (Dileep ve Normala, 2014). 

Çalışanı işte tutma yönünde çaba sarf eden ve strateji geliştiren örgütler işten ayrılma niyetinin önüne geçerek 

çalışanların uzun süre örgütte kalmasını sağlamayı amaç edinmektedir. Özellikle nitelikli çalışanların elde 

tutulması anlamına gelen çalışanı işte tutma kavramı; iş tatmini, iş stresi, motivasyon, adalet, bağlılık, 

algılanan örgütsel destek, iletişim, liderlik, iş güvencesi, tanınma, çalışma ortamı, yetiştirme ve geliştirme 
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olanakları, ödüllendirme ve ödeme sistemleri, oryantasyon ve özerklik gibi pek çok faktörden etkilenmektedir 

(Sıldıroğlu-Erdemli ve Toptaş, 2016). 

2.4. Literatürde İş Stresi, İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetinin Birlikte Ele Alındığı Bazı Çalışmalar 

Literatürde yer alan iş stresi, iş tatmini ve işte kalma niyeti değişkenlerinin ikili ya da üçlü olarak aralarındaki 

ilişkinin ele alındığı bazı çalışmalar yıllar itibariyle aşağıda yer almaktadır: 

Williams (2003) hemşireler üzerinde yaptığı araştırma sonucunda hemşirelerin iş tatmini ile işten ayrılma 

niyetleri arasında orta derecede ters bir ilişki bulmuştur. Yani iş tatmini arttıkça işten ayrılma niyetinin 

azaldığı görülmektedir. 

Randhawa (2007) Hindistan’da akademisyenler üzerine yaptığı araştırmada, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti 

arasında negatif ilişki bulmuştur. İş tatmini arttıkça işten ayrılma niyetinin azaldığı gözlenmiştir.  

Larrabee vd. (2010) Batı Virginia’da bakım hastanelerinde çalışan hemşireler üzerinde yaptıkları araştırmada 

düşük iş stresi ve psikolojik güçlendirmenin, iş tatmininin yordayıcıları olduğu ve iş tatmininin işte kalma 

niyetinin birincil belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Hazell (2010) Florida’da hemşireler üzerinde yaptığı araştırmada iş tatmini, işten ayrılma niyetinin en önemli 

açıklayıcı değişkeni olarak bulmuştur.  

Lam (2010) 188 katılımcının olduğu araştırmada, iş stresi ve iş tatmini arasında çok kuvvetli bir ilişkinin 

olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Khalatbari vd. (2013) 160 hastane çalışanı ile gerçekleştirdikleri araştırmada iş stresi ve iş tatmini arasında 

anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Jou vd. (2013) 189 katılımcının yer aldığı araştırmada, iş tatmininin iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasında 

aracılık etkisi yaptığını belirtmişlerdir. Ayrıca iş stresinin işten ayrılma niyetinin oluşmasında en güçlü unsur 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

Yenihan vd. (2014) otomotiv sektöründe yer alan bir işletmede yaptıkları araştırmada iş stresi ile işten ayrılma 

niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu belirlemişlerdir. 

Ampadu (2015) 383 hemşirelik fakültesi çalışanları ile yaptığı çalışmada, iş stresi ile işten ayrılma niyeti 

arasında bir ilişkinin olmadığını, iş tatmini ile iş stresi arasında negatif bir ilişkinin olduğunu, iş tatmini ile 

işten ayrılma niyeti arasında negatif bir ilişkinin olduğunu ve iş tatmininin iş stresi ve işten ayrılma niyeti 

arasında aracılık etkisi yaptığını belirtmiştir.  

Biegger (2016) 1647 hemşireden elde ettiği verilere göre, hemşirelerin hangi unsurlardan tatmin olduğunu ve 

bu unsurların işten ayrılma niyetine etkisini araştırmıştır. Terfi etme imkânları, işyerindeki serbestlik, 

profesyonellik, eğitim olanakları, maaş, yıllık izin, hastalık izni, çalışma izni, esnek çalışabilmek iş tatmini 

artıran unsurlar olarak belirtilmiştir. Sonuç olarak yüksek iş tatmini olan çalışanların işte kalma niyetinin 

arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Masum vd. (2016) Türk hemşireler üzerinde yaptıkları araştırmada iş tatmini ve işi bırakma niyeti arasında 

negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Tongchaiprasit ve Ariyabuddhiphongs (2016) 145 katılımcı ile yaptıkları araştırmada, iş tatmini düşük olan 

kişilerin, işlerinin stresli olduğu düşüncesine kapıldığı ve bu nedenle işten ayrılmak istedikleri sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Saltık (2016) otel çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada iş stresinin iş tatmini ile negatif yönlü ilişkili olduğu, 

işten ayrılma niyeti ile ise anlamlı ve pozitif bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Hoboubi vd. (2017) 125 katılımcı ile yaptıkları çalışmada iş stresi ve iş tatmini arasında güçlü bir ilişki 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca iş tatmininin artmasının ve iş stresinin düşürülmesinin çalışanların iş 

verimliliğini artıracağı sonucuna ulaşmışlardır. 

Bayar ve Öztürk (2017) araştırma görevlileri üzerinde yaptıkları araştırmada iş stresinin iş tatminini olumsuz 

yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  
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Chung vd. (2017) 442 katılımcı ile gerçekleştirdikleri çalışmada iş stresi iş tatmini ve işten ayrılma niyeti 

arasında ilişki olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca araştırmaya göre iş tatmini, iş stresi ve işten ayrılma niyeti 

arasında aracılık etkisi göstermektedir.  

Vermeir vd. (2018) 303 hemşirenin katılımcı olarak yer aldığı çalışmada, iş tatmini yüksek olan katılımcıların 

işte kalmayı düşündüklerini ortaya koymuşlardır.  

Hendrickson (2018) 33 hemşirenin katıldığı çalışmasında iş stresinin iş tatminini negatif bir şekilde etkilediğini 

ortaya koymuştur. 

Ağlar ve Arıkan (2018) acil servis çalışanları üzerinde yaptıkları araştırmada iş stresinin iş tatminini olumsuz 

yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Kurniawaty vd. (2019) Endonezya’da banka çalışanları üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda çalışma 

ortamının iş tatmini üzerinde olumlu, işten ayrılma niyeti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu, stresin 

iş tatmini üzerinde olumsuz,  işten ayrılma niyeti üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve iş 

tatmininin işten ayrılma niyeti üzerinde olumsuz ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür.  

Li vd. (2019) 385 hemşire aracılığıyla gerçekleştirdikleri çalışmada iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında 

negatif bir ilişki olduğunu, ayrıca iş tatmininin iş yerinde yaşanan şiddetle işten ayrılma niyeti arasında 

aracılık etkisi yaptığını ifade etmiştir. Çalışmaya göre şiddet artıkça, tatmin düşer ve işten ayrılma niyeti 

ortaya çıkar. 

Yukongdi ve Shrestha (2020) Nepalli banka çalışanları üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda duygusal 

bağlılık ve iş tatmininin işten ayrılma niyetini olumsuz, iş stresinin ise işten ayrılma niyetini olumlu yönde 

etkilediği ve iş tatmininin işten ayrılma niyeti üzerinde en güçlü etkiye sahip değişken olduğu gözlenmiştir.  

Covid-19 pandemi döneminde sağlık çalışanları üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde ise aşağıda yer 

alan çalışmalara ulaşılmıştır: 

Orgambídez ve Almeida (2020) iki farklı grupta toplam 254 hemşire ile yaptıkları çalışmada, iş stresini 

oluşturan faktörler ile iş tatmini arasındaki ilişkinin negatif olduğunu belirtmişlerdir. 

Choi ve Kim (2020) 202 hemşire ile gerçekleştirdikleri çalışmada işten ayrılma niyetini oluşturan en önemli 

faktörün iş yerinde yaşanan stres olduğunu ifade etmişlerdir. 

Lal vd. (2020) 432 katılımcı ile yaptıkları çalışmada iş tatmininin iş stresinin etkilerini azalttığı ve hastane 

çalışanlarında tükenmişliğe karşı koruma sağlayabileceğini belirtmişlerdir. 

Park vd. (2020) 116 hastane çalışanı ile gerçekleştirdiği çalışmada iş stresinin artmasının işten ayrılma niyetini 

de artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Chen vd. (2021) acemi hemşireler üzerinde yaptıkları araştırmada işte kalma niyeti ile iş stresi arasında negatif 

ilişki olduğu tespit edilmişlerdir. Çalışmanın sonuçları, daha yüksek dayanıklılığa sahip acemi hemşirelerin, 

koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında işte kalma niyetinin arttığını göstermektedir. 

Nia vd. (2021) İranlı hemşireler üzerinde yaptıkları çalışmanın sonuçları, iş tatmini ve örgütsel bağlılığın, 

hemşirelerin iş yükü, süpervizör kalitesi, ekstra rol davranışları ve Covid 19 hastalarına bakım yapma niyeti 

ile ödeme memnuniyeti arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermektedir. 

De los Santos ve Labrague (2021) hemşireler üzerinde yaptıkları araştırmada Covid 19 korkusunun 

hemşirelerde iş stresi ve işten ayrılma niyetini etkilediği tespit edilmiştir. 

Labrague ve De los Santos (2021) Filipinlerde hemşireler üzerinde yaptıkları araştırmada artan seviyede 

Covid-19  korkusunun iş tatminini azalttığı ve psikolojik sıkıntı ve işten ayrılma niyetini artırdığı sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Zhang vd. (2021) Bolivya’da sağlık çalışanları üzerinde yaptıkları araştırmada çalışma günleri gençlerin iş 

tatminini olumsuz etkilerken, yaşlıların iş tatminini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Ayrıca bu pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yaşadıkları çeşitli sorunların (Gürer ve Gemlik, 2020; 

Şahin vd., 2020; Yüncü ve Yılan, 2020); tükenmişlik sendromu, depresyon ve covid korkusu ilişkisinin (Yakut 

vd., 2020; Arpacıoğlu vd., 2021) ele alındığı çalışmaların literatürde mevcut olduğu görülmüştür.  
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Yukarıda yer alan çalışmalardan hareketle Covid-19 pandemi döneminde sağlık çalışanlarının iş stresini, 

yoğun olarak yaşadıkları görüldüğü için, işte kalma niyetine etkisinde iş tatmininin aracılık etkisinin 

araştırılması temel amaç olarak belirlenmiştir. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.1.Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri 

Covid-19 pandemi döneminde, sağlık çalışanları, aşırı iş yükü, virüse maruz kalma, yetersiz kişisel koruyucu 

ekipman, ahlaki ikilemler, iş kabalıkları, umutsuzluk, aileden izolasyon ve ayrımcılık, sahte haberler ve 

komplo teorileri de dahil pek çok stres oluşturan unsurdan benzeri görülmemiş bir baskı yaşamaktadır (Zhang 

vd., 2021). Covid 19 salgınının yaşandığı bugünlerde, sağlık çalışanlarının işlerini bırakma niyeti olmadan 

mevcut işlerinden tatmin olmaları oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, Covid-19 

pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yaşadığı iş stresinin, iş tatmini aracılığıyla işte kalma niyetini 

etkileyip etkilemediğinin tespit edilmesidir. Bu bağlamda pandemi döneminde sağlık çalışanları açısından iş 

stresine neden olan unsurlar da belirlenecektir. Bu ana amaca bağlı olarak araştırma modeli ve hipotezleri 

oluşturulmuştur. Araştırma hipotezleri; 

H1: Sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresi iş tatminlerini negatif etkilemektedir. 

H2: Sağlık çalışanlarının iş tatmini işte kalma niyetini pozitif etkilemektedir. 

H3: Sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresi işte kalma niyetini negatif etkilemektedir. 

H4: Sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresi iş tatmini aracılığıyla işte kalma niyetini etkilemektedir.  

Amaç ve hipotezler aracılığıyla oluşturulan araştırma modeli Şekil 1.’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın nicel analiz için ana kitlesini, Konya ilinde faaliyet gösteren 12 özel hastane oluşturmaktadır 

(bunlardan 2 tanesi sadece göz hastalıkları üzerine hizmet vermektedir). Bu hastanelerde 571 doktor, 1696 

hemşire, 81 ebe, 805 sağlık memuru ve 750 diğer sağlık personeli olmak üzere toplamda 3903 sağlık çalışanı 

görev yapmaktadır. Bu bağlamda, %99 güven aralığında ve %1 hata payı esas alındığında araştırmanın 

örneklemi 567 olarak hesaplanmaktadır. Çalışmada verilerin nicel analizi için Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) 

kullanılmıştır. YEM için ilgili literatürde örneklem hesaplaması için farklı görüşler bulunmaktadır. Örneğin 

her bir değişken için 5 örneklemin yeterli olacağı (Gorsuch, 1983) veya örneklem sayısının 201-300 aralığında 

iyi, 500-1000 aralığında çok iyi, 1001 ve üzeri için ise mükemmel olduğu (Comrey ve Lee, 1922) görüşleri 

vardır. Her bir örneklem için 5 değişken görüşü dikkate alındığında çalışma için örneklem sayısı 160 olarak 

hesaplanmaktadır. Araştırmamızın örneklem sayısı 633 olarak belirlenmiştir. Bu sayı hem YEM analizi için 

hem de istatistiki olarak gerekli örneklem sayısı şartını sağlamaktadır.  
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Nitel analiz ise Konya ilinde çalışan 13 sağlık çalışanı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar nicel analize 

dâhil olan katılımcılar arasından seçilmiştir. Mülakat sürecinde katılımcılardan pandemi döneminde 

yaşadıklarını dikkate alarak hangi unsurların iş stresi yarattığını ifade etmesi istenmiştir. Son görüşmeden 

sonra cevapların farklılaşmadığı ve benzerlik oranının çok artığı görülmüş ve katılımcı sayısının 13 olmasının 

uygun olacağı öngörülmüştür. Çalışmada kişisel hakların ihlal edilmemesi amacıyla katılımcıların ve çalıştığı 

kurumları adları paylaşılmamıştır.  

3.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışma için hem nicel hem de nitel analiz yöntemlerini içeren karma analiz yöntemi tercih edilmiştir. Nicel 

analiz yöntemleriyle iş stresi, iş tatmini ve işte kalma niyeti arasındaki ilişki belirlenmiş, nitel analiz yöntemi 

aracılığıyla da iş stresine yol açan nedenlerin neler olduğu ve bunların iş tatminini ve işte kalma niyetini ne 

şekilde etkilediği ortaya konulmuştur.  

Çalışmada nicel analiz için birincil veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi tercih edilmiştir. Veri toplama 

sürecinde katılımcıların yoğunluğu, sağlık çalışanı olarak kilit bir rol üstlenmesi, çalışma yerlerinin meşgul 

edilmemesi ve pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurulmuş ve buna göre bir planlama yapılmıştır. 

Anketler online form ve hardcopy şeklinde iki farklı formatta hazırlanmıştır. Online formların linkleri 

katılımcılar ile paylaşılarak, yüz yüze temas olmadan anketlerin doldurulması sağlanmıştır. Bu şekilde 

pandemi kısıtlamalarına riayet edilmiş ve katılımcılar çok meşgul edilmeden veriler elde edilmiştir. Hardcopy 

şeklinde hazırlanan diğer format ise anketlerin çıktıları alınmış ve hastanelere bırakılmıştır. Daha sonra, 

katılımcılar tarafından doldurulan anketler teslim alınmıştır. Bu şekilde de ilgili hassasiyetlere uyulmuştur. 

Çalışmada kullanılan sorular, daha önce literatür çalışmalarında uygulanan güvenilirliği ve geçerliliği olan 

ölçeklerden oluşturulmuş ve 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=kesinlikle 

Katılıyorum). “İş Stresi” için West’in (1990), “İş Tatmini” için Nabirye’nin (2010) ve “İşte Kalma Niyeti” için 

Demir’in (2015) ölçekleri kullanılmıştır. Bu bağlamda, katılımcıların demografik bilgilerini elde edebilmek için 

3 soru yöneltilmiştir. Nicel analiz için İş stresi (9 değişken), İş tatmini (19 değişken) ve İşte Kalma Niyeti (4 

değişken) ölçekleri kullanılmıştır.  

Nitel analiz için ise veri toplama yöntemlerinden mülakat metodu kullanılmıştır. Bu yöntemde de nicel 

analizde olduğu gibi pandemi kısıtlılıklarına ve sağlık çalışanlarının hassasiyetlerine uyulmuştur. 

Katılımcılarla birlikte bir görüşme takvimi oluşturulmuştur. Mülakatlar online platformlar aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme için ayrıntılı notlar tutulmuş ve tüm görüşmeler kayıt altına alınmıştır. 

Bir görüşme yaklaşık olarak 20-30 dakika arasında gerçekleşmiştir. Mülakat metodu, standartlaştırılmış, yarı 

standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış şeklinde 3 gruba ayrılmaktadır (Berg ve Lune, 2019). Çalışma 

kapsamında mülakat soruları konuyla ilgili daha önce kullanılan araştırma ölçeklerinden faydalanılarak 

geliştirilmiştir. Bu süreçte katılımcılara “Covid 19 pandemi döneminde, iş tatmininizi olumsuz etkileyerek 

işten ayrılmanızı düşündürecek stresli anlar yaşadınız mı? Bu anları kısaca izah eder misiniz?” şeklinde tek 

bir soru yönetilmiştir. Fakat görüşme sürecinde katılımcıların araştırmanın amacı ve kapsamını daha iyi 

anlayabilmesi için ek bilgiler sunulmuş ve ek sorular sorulmuştur. Bu nedenle çalışmada yarı 

standartlaştırılmış mülakat tekniği tercih edilmiştir. Tüm veriler 10.02.2021 tarih E-23784 sayılı etik kurul 

kararı ile toplanmıştır. 

Bu çalışma aracılığıyla sağlık çalışanlarının Covid 19 döneminde yaşadıkları iş stresi, iş tatmini ve işte kalma 

niyetleri arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca sürecin başlangıcı kabul edilen iş stresine neden 

olan unsurlar katılımcıların konu ile ilgili görüşlerini ifade ettiği mülakatlar aracılığıyla ortaya çıkarılarak, iş 

tatmini ve işte kalma niyetine nasıl etki ettiği belirlenmiştir.  
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4.ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

4.1.Katılımcılarla İlgili Genel Bilgiler 

Tablo 1’de katılımcıların görevleri, cinsiyetleri ve iş deneyimleri nicel ve nitel analiz ayrımı dikkate alınarak 

gösterilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcılarla İlgili Genel Bilgiler 

 Nicel Analiz Nitel Analiz 

Görev Sayı Yüzde (%) Sayı Yüzde (%) 

Doktor 80 12,64 3 23,08 

Hemşire 235 37,12 4 30,77 

Ebe 20 3,16 1 7,69 

Laborant 76 12,01 1 7,69 

Sağlık Memuru 78 12,32 1 7,69 

Hasta Bakıcı 64 10,11 1 7,69 

İdari İşler 80 12,64 2 15,38 

Toplam 633 100 13 100 

Cinsiyet Sayı Yüzde (%) Sayı Yüzde (%) 

Erkek 269 42,50 7 53,85 

Kadın 364 57,50 6 46,15 

Toplam 633 100 13 100 

İş Deneyimi (Yıl) Sayı Yüzde (%) Sayı Yüzde (%) 

0-2 yıl 143 22,59 - - 

3-5 yıl 150 23,70 2 15,38 

6-10 yıl 281 44,39 4 30,77 

10+ yıl 59 9,32 7 53,85 

Toplam 633 100 13 100 

Tablo 1.’de gösterildiği üzere, nicel analiz için araştırmaya toplam 633 kişi katılmış olup görevi açısından en 

çok katılım %37,12 oranıyla hemşireler tarafından gerçekleşmiştir. Ayrıca katılımcıların %42,5’i erkek, %57,5’i 

kadındır. Çalışma süresi açısından ise en fazla katılım %44,39 oranıyla “6-10 yıl” seçeneği olmuştur. Nitel 

analiz için ise katılımcı sayısı 13’tür. Araştırmada görevi açısından en çok katılımı “doktor ve hemşireler 

(%53,85)” gerçekleştirmiştir.  

4.2.Güvenirlik Testi, Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 

Çalışmada yer alan tüm ölçeklere ait güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alfa), KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve 

Barlett değerleri, açıklayıcı (keşfedici) ve doğrulayıcı (1. ve 2.) faktör analizi sonuçları, toplam açıklanan 

varyans değerleri ve uyum iyiliği indeksleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Verilerin faktör analizine uygunluğu 

aranırken, KMO değerinin 0,70‘ten büyük olması ve Barlett testinin ise p<0,005 şartını sağlamasına dikkat 

edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizinde ise her bir değişkenin özdeğerinin (eigen value) 1’den büyük olmasına, 

toplam varyansın 2/3’ünü açıklamasına ve faktör yüklerinin 0,50’den büyük olmasına dikkat edilmiş olup bu 

değerden düşük olan değişkenler (İş stresi ölçeğinin 4. ve 9.; iş tatmini ölçeğinin 1., 3. ve 4. maddeleri) ölçekten 

çıkarılmıştır. Tüm sonuçların doğrulayıcı faktör analizini yapmak için uygun olduğu görülerek doğrulayıcı 

faktör analizine geçilmiştir (bkz. Tablo 2.). 
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Tablo 2. Güvenirlik Testi, Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 

Ölçekler Değişken 
Faktör Yükleri 

 

AFA 1.DFA 2.DFA 

İş Stresi 

1 0,71 0,70 0,70  

 

Cronbach α;89,6 

KMO= 0,897; 

Barlett Sph. Testi = 2368,090; 

Toplam Varyans=  %65,45; 

Faktör Yükleri ≥ 0,50. 

2 0,80 0,79 0,80 

3 0,83 0,80 0,80 

5 0,77 0,76 0,76 

6 0,72 0,72 0,72 

7 0,68 0,76 0,75 

8 0,70 0,73 0,72 

İş Tatmini 

2 0,78 0,78 0,78  

 

 

 

 

Cronbach α;95,9 

KMO= 0,975; 

Barlett Sph. Testi = 7689,389; 

Toplam Varyans=  %69,94; 

Faktör Yükleri ≥ 0,50. 

5 0,72 0,72 0,72 

6 0,70 0,69 0,69 

7 0,67 0,68 0,68 

8 0,75 0,77 0,76 

9 0,73 0,74 0,74 

10 0,73 0,73 0,73 

11 0,81 0,80 0,81 

12 0,81 0,81 0,82 

13 0,84 0,84 0,84 

14 0,79 0,79 0,79 

15 0,80 0,79 0,79 

16 0,78 0,78 0,78 

17 0,83 0,82 0,82 

18 0,80 0,80 0,80 

19 0,82 0,81 0,81 

İşte Kalma Niyeti 

1 0,77 0,78 0,78 Cronbach α;86,9,  

KMO= 0,828; 

Barlett Sph. Testi =1197,033; 

Toplam Varyans= %62,46; 

Faktör Yükleri ≥ 0,50. 

2 0,77 0,76 0,76 

3 0,79 0,76 0,76 

4 0,84 0,85 0,85 

Notlar (i) Varimax döndürme tekniği uygulanmıştır. 

(ii) Tüm Doğrulayıcı Faktör Analiz (DFA) sonuçları istatistiki olarak anlamlıdır p< 0.001 

1. DFA X2/df=2,963; NFI=0,930, RFI=0,922; IFI= 0,953; TLI=0,947; CFI=0,953, Pnfı=0,834, 

RMSEA=0,055 

2. DFA X2/df=2,891; NFI=0,935, RFI=0,927; IFI= 0,956; TLI=0,951; CFI=0,956, Pnfı=0,834, 

RMSEA=0,056 

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir. 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında (1. ve 2.) varyansların 1.00’den yüksek, standart regresyon ağırlığı 

değerlerinin 0,70’den yüksek olmasına dikkat edilmiştir. Ancak bazı değişkenlerin az bir farkla 0,70’in altında 

kaldığı ve bu değişkenlerin modelin genel uyumunu bozmaması ve ölçeğin anlamı ve literatür açısından katkı 

vermesi nedeniyle ölçekten çıkarılmamıştır. Ayrıca uyum iyiliği indekslerinin de mükemmel ve iyi seviyede 

olduğu görülmüş ve yol (path) analizine geçilmiştir. Path analizinde, t değerlerinin %5 anlamlılık düzeyinde 

ve t>1,96 olmasına dikkat edilmiştir. Araştırma modeli asıl gizil değişkenler arası ilişkiyi araştırmayı 

amaçlamıştır. İkinci düzey yol analizi değerleri (hipotezlerin değerlendirilmesi) Tablo 3.’te yer almaktadır. 

Şekil 2. ise yol (path) analizini diğer bir deyişle araştırma modelini göstermektedir. 
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Şekil 2. Araştırma Modeli 

Tablo 3. Araştırma Hipotezlerinin Değerlendirilmesi 

Hipotezler 
Ölçüm 

(ß) 
S.E. t p Sonuç 

H1:Sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresi iş 

tatminlerini negatif etkilemektedir. 
-0,89 0,55 18,794 p<0,001 Kabul 

H2:Sağlık çalışanlarının iş tatmini işte kalma niyetini 

pozitif etkilemektedir. 
0,88 0,125 7,067 p<0,001 Kabul  

H3:Sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresi işte kalma 

niyetini negatif etkilemektedir. 
0,10 0,129 0,803 p<0,005 Ret 

H4:Sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresi iş tatmini 

aracılığıyla işte kalma niyetini negatif etkilemektedir.  
-0,91 0,59 17,347 p<0,005 Kabul  

Nicel araştırma sonucunda iş stresinin iş tatminini negatif, iş tatmininin işte kalma niyetini pozitif ve iş 

stresinin iş tatmini aracılığıyla işte kalma niyetini etkilediği görülmüştür. Çalışmaya daha fazla derinlik 

katmak için süreçlerin başlangıç noktası olarak düşünülen iş stresinin, nasıl oluştuğu ve iş stresine neden olan 

unsurların neler olduğunun belirlenmesinin önemli olduğu öngörülmüştür. Bu unsurların belirlenebilmesi 

için nitel analizden faydalanılmıştır. 

4.3.Nitel Analiz Bulguları 

Araştırmanın nitel analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Öncelikle elde edilen veriler araştırma amacına ve 

sürecine uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Ardından bu veriler MAXQDA 18 programına yüklenmiş,  

program aracılığıyla da kodlanmış ve analizi gerçekleştirilmiştir. Her araştırmada olduğu gibi nitel 

araştırmalarda da güvenilirlik önemli bir konudur. Güvenilirlik konusunda literatürde Krippendorff’un  

(1980) belirlediği üç unsur kararlılık, yeniden üretilebilirlik ve doğruluk dikkat çekmektedir. Bu çalışmada 

güvenilirlik testi için Krippendorff’un belirlediği kıstaslar esas alınmıştır. Çalışma da belli bir süre sonra 

kodlamalar yeniden yapılmış ve farklılık bulunmamıştır. Böylelikle ilk güvenilirlik kıstası olan kararlılık 

sağlanmıştır. Bu süreçte konunun uzmanı iki farklı araştırmacı kodları birbirinden bağımsız bir şekilde 

yapmış ve aralarındaki uyum oranına bakılmıştır. Bu araştırma için uyum oranı %91 çıkmıştır. Böylelikle 

ikinci güvenilirlik kıstası olan yeniden üretilebilirlik de sağlanmıştır. Üçüncü ve son kıstas olan doğruluk için 

literatürde eşleştirilebilecek ve genel kabul görmüş bir çalışma gerekmektedir. Çalışma pandemi dönemini 

kapsadığı için böyle bir çalışmaya erişilememiştir. Bu bağlamda doğruluk kıstası sağlanamamıştır. Ancak 

Krippendorff’unda (1980)  ifade ettiği gibi doğruluk araştırmanın güvenilirliğinin sağlanması için zorunlu bir 

kıstas değildir.  

Nitel analiz için veriler, Kod İlişkileri Matrisi ve Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli aracılığıyla analiz edilmiş ve 

pandemi döneminde hangi unsurların sağlık çalışanları açısından iş stresi oluşturduğu etki derecesine göre 

belirlenmiştir. Ayrıca bu unsurların iş tatmini ve işte kalma niyetine olan etkileri de incelenmiştir. Ancak 

araştırmadan elde edilen her bir veri, çok kapsamlı ve uzun olması nedeniyle paylaşılamamıştır. Şekil 3’te 

çalışmanın Kod İlişkileri Matrisi gösterilmiştir.  
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Şekil 3. Kod İlişkileri Matrisi 

Şekil 3. Tüm kodların birbirleri ile olan ilişki ve birbirlerinden etkilenme dereceleri gösterilmektedir. Bu 

bağlamda iş stresini en fazla etkileyen ilk üç kodun mobbing, ücret ve çalışma süresi ve yoğunluğu olduğu 

gösterilmektedir. Benzer şekilde bu kodların iş tatmini ve işte kalma niyetini de en fazla etkileyen unsurlar 

olduğu görülmektedir. Şekil 4.’de araştırmanın hiyerarşik kod-alt kod modeli gösterilmiştir.  

 

Şekil 4. Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli 
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Şekil 4.de pandemi döneminde sağlık çalışanları açısından hangi unsurların iş stresi oluşturduğu ve iş stresini 

nasıl etkilediği (olumlu veya olumsuz) gösterilmektedir. Unsurlar iş stresine etki derecesine göre yukarıdan 

aşağıya doğru sıralanmıştır. Derecelendirme, tüm unsurların iş stresi ile kodlanma sayısının yoğunluğuna 

göre oluşturulmuştur. Ayrıca iş tatmini ve işte kalma niyeti ile olan kod ilişkileri de gösterilmiştir. MAXQDA 

18 programı aracılığıyla da, söz konusu derecelendirme kapsamında Hiyerarşik Kod-Alt Kod haritası 

oluşturulmuştur. Bu haritada aynı zamanda farklı frekansları belirlemek için kullanılan çizgi genişliğinden de 

faydalanılmıştır. 

Şekil 4.de, ekip çalışması ve ruhunun iş stresini olumsuz etkileyerek oluşmasını engellediği, diğer unsurların 

ise iş stresini olumlu etkileyerek oluşmasını sağladığı görülmektedir. İş stresi, iş tatmini ve işte kalma niyeti 

arasındaki ilişki negatiftir. İş tatmini ve işte kalma niyeti arasındaki ilişki ise pozitiftir. Yani iş stresini olumlu 

etkileyerek iş tatminini negatif etkileyen unsurlar, paralelinde işte kalma niyetini de olumsuz etkileyecektir. 

Tam tersi, iş stresini olumsuz etkileyerek iş tatminini olumlu etkileyen unsurlar, işte kalma niyetini de olumlu 

etkileyecektir. Bu bağlamda sadece ekip çalışması ve ruhu iş stresini olumsuz etkilemiş ve iş tatmini ve işte 

kalma niyetini olumlu etkilemiştir. Diğer tüm unsurların iş stresi oluşturduğu, tatmini ve işte kalma niyetini 

de olumsuz etkilediği görülmektedir. İş stresini en fazla olumlu etkileyerek oluşmasını sağlayan unsur 

mobbingtir. Daha sonra sırasıyla, ücret, çalışma süresi ve yoğunluğu, çalışma arkadaşlarının yetersizlikleri ve 

sorumsuzlukları, aile ilişkileri, insan kaynakları (İK) yetersizlikleri, sosyalleşme, ekipman yetersizlikleri, terfi 

vb. ayrıcalıklar, hastaların tutum ve davranışları, hastalanma korkusu, belirsizlik ve ölüm riski ve meslek 

saygınlığıdır. Bu unsurlarla ilgili, araştırma analizine ilişkin bulgular ve katılımcı cevapları şöyledir: 

Ekip çalışması ve ruhu 

Pandemi ile mücadelede sağlık çalışanlarının ekip ruhu ile bir takım gibi hareket ettiği ve özverili bir şekilde 

çalıştığı görülmüş ve bu durumun iş stresini olumsuz etkileyerek ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir.   

“…Sağlık çalışanları olarak virüsle savaş halinde olduğumuzdan herkes isteyerek çalıştı bu dönemde… Filyasyon da ve 

aşı bölümünde gerçekten çok uyumlu bir ekip çalışması gördüm. Bu da her şekilde artı olarak birbirimize yardım ettiğimizi 

hissettirdi… ekip çalışması beni ayakta tuttu…” 

Mobbing 

Katılımcıların verdiği cevaplara göre en fazla iş stresi oluşturan unsurun, pandemi döneminde yaşanan 

belirsizlikler nedeniyle üstlerin uyguladığı mobbing olduğu belirlenmiştir.  

“Pandemi döneminde o kadar çok belirsizlik oldu ki, üstlerimiz de ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemediler. Çünkü 

salgın hakkında kimse hiçbir şey bilmiyordu. Bu durum ilk başlarda etkisini göstermese de, devam eden zamanlarda büyük 

baskı oluşturmaya başladı. Hastane kapasitesi doldu. Tabi bu durum herkesi olumsuz etkiledi. Mantıklı karar verme 

süreci devre dışı kaldı ve emirlere sorgusuz itaat edilmesi dönemi başladı. Bu dönemde tüm sağlık personeli salgınla 

mücadele etti. Ancak bu süreci organize edebilenler olduğu gibi, edemeyenler de oldu. Dolayısıyla üstündeki tüm 

sorumluluğu alttaki personeline yıkıp, tüm stresi bizlere yükleyen üstlerimiz oldu. Bu süreçte de çeşitli mobbinglere 

fazlasıyla maruz kaldık…” 

Çalışma süresi ve yoğunluğu 

Pandeminin getirdiği yoğun tempo ve iş yükü gereğince katılımcılarda stres oluşturduğu görülmüştür.  

“…Salgın dönemi çok yoğun bir çalışma temposu ile başladı, ara ara bu tempo düşse de ardından yine yükselişe geçti. 

Görevimiz gereği de insanüstü bir mücadele verdik, hala da vermeye devam ediyoruz. Doktorundan, hemşiresine, idari 

personelinden güvenlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanları olarak bu süreçte gerçekten çok yorulduk. Bu yorgunluk 

ister istemez fiziki bir baskı ve stres oluşturuyor. Ayrıca yaptığımız bu çaba karşılığında halkımızın bir kısmının salgına 

karşı olumsuz yaklaşımları da bizi çok üzüyor ve yıpratıyor…” 

Ücret 

Sağlık çalışanları aldığı ücret ile yaptığı işi mukayese ederek maaşlarının yetersiz olduğunu düşünmektedir.  

“Verilen maaşın sadece yaşamını idame ettirmeye yaradığını, sosyalleşme vb. diğer tüm ihtiyaçlarım için yetersi z 

olduğunu ve insanı strese soktuğunu düşünüyorum. Bu da kötü anlamda psikolojimi etkiliyor.” 
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Çalışanların yetersizlikleri ve sorumsuzlukları 

Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de meslek yeterliliği olmayan veya kasıtlı olarak sorumluluklarını 

başkalarına yükleyen çalışanlar olduğu ve bu durumun sağlık çalışanlarında iş stresine yol açtığı görülmüştür. 

“Yapılacak bir iş varken senin bilgine güvenip geride durarak bütün yükü senin üzerine atan birçok kişiyle çalıştım. Bu 

daha fazla yorulmana sebep oluyor ve insanı kendini iş yerinde bütün yükü alıp her şeyi ben mi yapacağım düşüncesine 

sokuyor…”  

Aile İlişkileri ve Sosyalleşme 

Pandemi gereği ülkemizde yaşanan kısıtlamalar, özellikle sağlık çalışanlarının çok yoğun çalışması ve 

toplumdan izole edilmeleri, çalışanların aileleri ve arkadaşları ile olan ilişkileri sınırlandırmış, sosyal 

yaşamlarını olumsuz etkilemiştir. “…evime aileme arkadaşlarıma asla zaman ayıramıyorum, yani kısacası ev-iş arası 

bir hayat biçimim var, özellikle de pandemide otellerde yaşadık, ailemizle görüşemedik, zaten kısıtlama gereği sosyal 

yaşam kısıtlandı…” 

İK ve Ekipman yetersizliği 

Pandemi döneminin başlangıç periyodunda, pandemi ile mücadele için tüm ekiplerin görevlendirilmesinin 

ve süreçte yaşanan ekipman yetersizliklerinin çalışanları olumsuz etkilediği belirlenmiştir.  

“Pandemi döneminde yeterli sağlık personelinin olmamasından kaynaklı fazla mesai ve yetersiz ekipman beni olumsuz 

etkiledi” 

Hastalanma korkusu, belirsizlik ve ölüm riski 

Salgının seyrinin belirsizliğini sürdürmesinin, hastalığının teşhis, tedavi ve izole edilmesinde yaşanan 

belirsizliklerin, çalışanların hastalığa yakalanması ve sevdiklerine bulaştırma korkularının sağlık çalışanları 

üzerinde büyük bir stres oluşturduğu görülmüştür.  

“…İlk başta her şey çok belirsizdi ve bu durum aşırı stresliydi… Vakalar arttıkça sıra bize ne zaman gelecek diyerek çok 

stres olduk. Hatta Mayıs- Haziran aylarında herhangi bir Covid servisine girip virüs kapmayı bile düşündüm… Herkes 

hasta olmaktan ve virüsü sevdiklerine taşımaktan korkuyordu…” 

Terfi vb. ayrıcalıklar 

Terfi vb. ayrıcalıklar konusunda, adaletsizlik yaşanmakta olduğu ve bu durum sağlık çalışanları açısından da 

bu durumun stres oluşturduğu ifade edilmiştir.   

“…işimizle alakalı ayrıcalıklar, olanaklar, ödüller vb. konularda her zaman bir adaletsizlik olduğu kanaatindeyim. 

Örneğin terfi konusunda hak edenin değil, liyakat dışında farklı unsurlar aracılığıyla daha önceden belirlenmiş kişilerin 

aldığını düşünüyorum…” 

Hastaların tutum ve davranışları 

Hastaların özellikle salgın döneminde duyarsız tavırları, tedaviyi reddetmeleri, bilimsel yollar haricinde 

kulaktan dolma bilgilerle tedavi uygulama yöntemleri vb. sebepler sağlık çalışanları yıpratmış ve iş stresi 

oluşturmuştur. 

“…hastaların duyarsız tavırları bazen neden bu kadar çabaladığımızı sorgulatıyor kendi kendime…” 

Meslek saygınlığı 

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığına yönelik olumlu gelişmeler yaşansa da, 

hastaların ve hasta yakınlarının davranışları ve şiddet eğilimleri, sağlık çalışanlarını bu konuda oldukça 

kaygılandırmakta ve strese sokmaktadır. 

“Pandemi ilk başladığı dönemde balkondan alkışlamaları insanın gururunu okşadı tabiki fakat normal çalışma yaşamında 

aynı saygının zerresini dahi göremediğimiz için buna inanmak pek mümkün değil.” 

Araştırmanın nicel analiz sonuçları, iş stresinin, iş tatminini olumsuz etkilediği, düşen tatminin ise aracılık 

etkisi ile sağlık çalışanlarının işten ayrılma niyetini artırdığını göstermektedir. İşi tetikleyen ana faktörün iş 

stresi olması nedeniyle, iş stresi başlığı altında hangi unsurların bu sonuçları doğurduğunun tespit edilmesi 

araştırmanın tutarlılığı ve literatür açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda nitel analiz yardımı ile sağlık 
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çalışanları ile görüşülerek hangi unsurların iş stresi oluşturduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak nitel analiz 

yardımı ile bulunan iş stresi unsurlarının (mobbing, çalışma süresi, ücret, çalışanların yetersizlikleri ve 

sorumsuzlukları, aile ilişkileri ve sosyalleşme, İK ve ekipman yetersizliği, hastalanma korkusu, belirsizlik ve 

ölüm riski, terfi vb. ayrıcalıklar, hastaların tutum ve davranışları, meslek saygınlığı, ekip çalışması ve ruhu), 

nicel analizde doğrulandığı üzere, sağlık çalışanlarının iş tatmini düşürdüğü ve işte kalma niyetlerini olumsuz 

etkilediği belirlenmiştir. Ancak nitel analizler sonucunda çarpıcı bir sonuç daha ortaya çıkmıştır. Her ne kadar 

nicel analiz sonucunda iş stresinin işte kalma niyetini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılsa da, nitel analiz 

sonucunda sağlık çalışanlarının işten ayrılma niyeti olsa bile, ekonomik nedenler ile işten ayrılmaya cesaret 

edemediği belirlenmiştir.  

“…pandemi döneminde, yaşadıklarım nedeniyle istifa etmeyi çok düşündüm ancak ekonomik nedenlerle buna cesaret 

edemedim…” 

5. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın temel amacı pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresinin, iş tatminleri ve 

işte kalma niyetlerini hangi yönde etkilediğinin tespit edilmesidir. Ayrıca hangi unsurların iş stresine yol 

açtığının ortaya çıkarılması da amaçlanmıştır. Bu bağlamda nicel ve nitel analizi içeren karma analiz yöntemi 

tercih edilmiştir.  

Temel amaç doğrultusunda oluşturulan araştırma modelin doğruluğunu test etmek için öncelikle “H1: Sağlık 

çalışanlarının yaşadıkları iş stresi iş tatminlerini negatif etkilemektedir” hipotezi test edilmiş ve kabul 

edilmiştir (ß=-,89, p<0,001). Yani artan iş stresi sağlık çalışanlarının iş tatminini düşürmektedir. Nitekim Covid 

19 pandemi döneminde virüsle daha yakından hizmet vermeye çalışan sağlık çalışanlarının diğer zamanlarda 

yaşadıkları stresten daha yüksek düzeyde stres yaşamaları doğaldır. Literatürde benzer çalışmalar yer 

almaktadır (Tongchaiprasit ve Ariyabuddhiphongs, 2016; Saltık, 2016; Hoboubi vd., 2017; Bayar ve Öztürk, 

2017; Hendrickson, 2018; Ağlar ve Arıkan, 2018; Orgambídez ve Almeida, 2020). 

İkinci olarak “H2: Sağlık çalışanlarının iş tatmini işte kalma niyetini pozitif etkilemektedir” hipotezi test 

edilerek kabul edilmiştir (ß=,88, p<0,001). Yani sağlık çalışanlarının iş tatminleri arttıkça işte kalma niyetleri 

de artırmaktadır. İş tatmini sağlayan çalışanlar motivasyon vb. konularda artış yaşayacakları için iş 

tatminlerinde de artış yaşanması olasıdır. Nitekim literatürde benzer sonuçlara ulaşmış çalışmalar mevcuttur 

(Biegger vd., 2016; Masum vd., 2016; Vermeir vd., 2018; Kurniawaty vd., 2019; Li vd., 2019; Yukongdi ve 

Shrestha, 2020). 

Üçüncü olarak, “H3: Sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresi işte kalma niyetini negatif etkilemektedir” 

hipotezi test edilmiş ve reddedilmiştir (ß=,10, p<0,005). Bu hipotezin reddedilme nedenleri arasında, nitel 

analiz sonuçları arasında yer alan ekonomik nedenler ile işten ayrılmaya cesaret edememe gösterilebilir. 

Özellikle covid 19 pandemi sürecinde istihdamda yaşanan daralma sağlık çalışanlarının da işsiz kalma 

endişesi ile işte kalmaya zorlayabilmektedir. 

Son olarak “H4: Sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresi iş tatmini aracılığıyla işte kalma niyetini negatif 

etkilemektedir” hipotezi test edilerek kabul edilmiştir (ß=-,91, p<0,005). İş stresi işte kalma niyetini iş tatmini 

aracılığıyla etkilemektedir. Yani artan iş stresi iş tatminini düşürmekte ve düşen iş tatmini ise sağlık 

çalışanlarının işte kalma niyetlerini olumsuz etkilemektedir. Literatürde benzer çalışmalar yer almaktadır 

(Chung vd., 2017; Jou vd., 2013). 

Bu ilişkiler doğrultusunda, hangi unsurların iş stresine yol açtığı nitel analiz aracılığıyla tespit edilmiştir. 

“Ekip çalışması ve ruhu” sağlık çalışanlarının iş stresini azaltan bir unsur olarak belirlenmiştir. Buna karşın, 

kodlanma sıklığına göre sırasıyla mobbing, çalışma süresi, ücret, çalışanların yetersizlikleri ve 

sorumsuzlukları, aile ilişkileri ve sosyalleşme, İK ve ekipman yetersizliği, hastalanma korkusu, belirsizlik ve 

ölüm riski, terfi vb. ayrıcalıklar, hastaların tutum ve davranışları ve meslek saygınlığı unsurlarının iş stresini 

artırdığı görülmüştür.  

Uygulanan nicel analiz yöntemiyle iş stresi, iş tatmini ve işte kalma niyeti unsurları arasındaki ilişkiler ve 

ilişkilerin yönleri belirlenmiş, nitel analiz yöntemiyle ise tetikleyici unsur olduğu düşünülen iş stresinin 

oluşmasında hangi unsurların etkili olduğu bizzat sağlık çalışanlarının görüşleri aracılığıyla tespit edilmiştir.  



M. A. Çini – M. Erdirençelebi – E. Ertürk 13/3 (2021) 2356-2375 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2371 

Literatürde nicel araştırma yönteminin kullanıldığı sınırlı sayıda çalışma üç değişkeni birlikte ele almıştır 

(Chung vd., 2017). Ancak karma yöntem ile pandemi döneminde sağlık çalışanları ile ilgili hazırlanmış yayına 

rastlanmaması çalışmayı orjinal kılmaktadır.  

21. Yüzyılda yetkinlikleri artan yeni işgücünün etkin ve verimli çalışmasını etkileyen en önemli koşullardan 

bir tanesi olan stres faktörü, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu konuyla ilgili yapılan 

çalışmaların özellikle pandemi dönemindeki artışı da konunun önemini göstermektedir.  Burada yapılması 

gereken, strese neden olan faktörler doğru bir şekilde tespit edildikten sonra stresle mücadele yöntemlerinin 

bir stres yönetimi politikası halinde uygulanarak çalışanların stres düzeylerinin optimum seviyede 

tutulmasını sağlamak olmalıdır. Aksi takdirde nitelikli personelden istenen verim alınamayacağı gibi 

personelin elde tutulması da mümkün olmayacaktır. Kazan-kazan yaklaşımı gereğince örgütler amaçlarına 

ulaşmak istiyorlarsa bunun yolunun çalışanların amaçlarına ulaşmasından geçtiğini unutmamalıdırlar. 

Çünkü çalışanlar ancak iş ve yaşam tatminleri sağlandığında potansiyel güçlerini işe yansıtabilecek, işe ve 

örgüte bağlılık hissederek işten ayrılmayı düşünmeyeceklerdir. Sağlık çalışanları işleri gereği yoğun stres 

altında çalışan hizmet sektörü çalışanlarıdır. Bunda hasta ve yakınlarının ilgi isteklerinin yüksek oluşu 

nedeniyle şiddete maruz kalmaları, yoğun rekabet nedeniyle hastane işletmelerinin koşullarının ağırlığı, vb. 

etkili olmaktadır. Bir de Covid-19 pandemi dönemi bu koşulları daha da zorlu hale dönüştürmüştür. Sağlık 

çalışanlarının yaşadıkları yüksek stres durumu işlerinde verimli çalışma oranlarını düşürerek hem çalışan 

performansını hem de genel örgüt performansını olumsuz etkileyebilmektedir. Unutulmaması gereken husus 

mutlu çalışan bireylerin daha iyi odaklandıkları, motivasyonlarının yüksek oluşu sayesinde bu enerjilerini iş 

süreçlerine yansıtarak yaratıcılık, takım çalışması ve kriz çözme becerilerinin arttığıdır. Bu nedenle sağlık 

çalışanlarının psikolojik olarak iyi olmaları için gereken tedbirler sağlık kurumları tarafından alınmalıdır. 

Stres yönetimi, zaman yönetimi ve kriz yönetimi konularında hem bireysel hem de örgütsel tedbirler 

kapsamında eğitimlere ağırlık verilmelidir. İş tatminin artırma konusunda ödüllendirme ve etkin iletişim 

sistemleri önem taşımakta, eksik hususlar giderilmelidir. Ayrıca sağlık çalışanlarının pandemi döneminde 

yaşadıkları strese yönelik psikolojik destek birimlerinin (Yakut vd., 2020) kurulması fayda sağlayacaktır.  

Bu çalışmanın en temel kısıtlılıkları zaman ve ekonomik sınırlılıklardır. Ayrıca pandemi dönemi yoğun çalışan 

kişiler oldukları için sağlık çalışanlarına ulaşmak güç olmuştur. Ayrıca bu çalışmaya sadece özel sektör sağlık 

çalışanları katılmıştır. Kamu hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının görüşlerinin farklılık göstermesi 

olasıdır. Bir diğer kısıtlılık ise çalışmanın Konya ilinde gerçekleşmiş olmasıdır. Pandemi dönemi gereği 

yaşanan kısıtlamalar, çalışmanın farklı illerde yürütülmesine engel teşkil etmiştir.  

Bu çalışma sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş stresinin iş tatmini aracılığıyla işte kalma niyetlerini ölçmesi 

bakımından literatüre katkı sağlayan nicel ve nitel analizin birlikte kullanıldığı karma bir analiz olması 

sebebiyle bundan sonra yapılacak çalışmalara yol gösterecektir. Bu çalışmanın ardından pandemi sonrası 

dönemde aynı sağlık çalışanlarıyla yapılan çalışmanın tekrarlanması ve pandemi dönemi ve sonrasında nicel 

ve nitel analizdeki farklılıkların tespit edilerek literatüre yeni bir katkı yapılması planlanmaktadır. Özellikle 

kamu hastaneleri ve özel hastanelerin kıyaslaması yapılarak sağlık sektörü çalışanları açısından stres, tatmin 

ve kuruma bağlılık açısından ölçümler gerçekleştirilebilir. Benzer şekilde diğer sektörlerde de çalışmalar 

yapılarak sektörel kıyaslamalar da yapılabilir.  
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Amaç –  Günümüz yönetim anlayışında oldukça önemli bir yere sahip olan etik iklim, kurumsal itibar 

ve kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları, kurumları rakiplerinden farklı kılan özgün temel 

kaynaklarıdır. Çalışmanın amacı, bu üç konunun etkileşimini bilimsel olarak ortaya koymak ve 

kurumların sürdürülebilirliğini sağlamada bu etkileşimin önemi konusunda farkındalık yaratmaktır. 

Yöntem –  Çalışmada, birden çok değişken arasındaki karmaşık ilişkileri modelleyen yapısal eşitlik 

modeli (YEM) kullanılmıştır. Araştırma, basit tesadüfi örneklemeyle, Türkiye’nin başarılı ve itibarlı 

kurumlarında çalışan 448 yönetici üzerinde, nicel veri toplama yöntemlerinden anket ile yapılmıştır. 

Veriler Yapısal Eşitlik Modeli SmartPLS uygulaması ile analiz edilmiştir.  

Bulgular –   Analiz sonuçlarına göre, etik iklimin kurumsal itibar ve sürdürülebilirliğe anlamlı ve pozitif 

bir etkisi olduğu, kurum itibarının da bu etkide aracı rolünün bulunduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma –  Kurum uygulamalarında etik iklim, itibar ve sürdürülebilirlik açısından, ürün-hizmet, 

kurumun çekim gücü, kanun ve kodların en önem verilen değişkenler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kurumsal çalışmalarda bu alanlara ağırlık verilmelidir. Etik iklim, kurumsal itibar ve sürdürülebilirlik 

konularında akademik ve sosyal eğitim programları oluşturulması, benzer çalışmanın farklı zaman ve 

hedef kitlelerle tekrar edilmesi önerilmektedir. 
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Purpose –  Ethical climate, corporate reputation and corporate sustainability practices, which have a 

very important place in contemporary management approach, are the original basic resources of the 

enterprise and make it different from its competitors. The aim of the study is to scientifically reveal the 

interaction of these three issues and to raise awareness about the importance of this interaction in 

ensuring the sustainability of institutions. 

Design/methodology/approach - Structural equation modeling (SEM), which models complex 

relationships between multiple variables, was used in the study. The research was carried out with 

simple random sampling, on 448 managers working in successful and reputable institutions in Turkey, 

using the survey method, one of the quantitative data collection methods. The data were analyzed with 

the Structural Equation Model SmartPLS application. 

Findings –  According to the results, it has been determined that ethical climate has a significant, 

positive impact on corporate reputation and sustainability, at the same time corporate reputation has 

an intermediary role in this effect. 

Discussion –  In terms of ethical climate, reputation and sustainability in corporate practices, it has been 

revealed that the most important variables are product-service, attraction power of the institution, laws 

and codes. Institutional studies should focus on these areas. It is recommended to establish academic 

and social training programs on ethical climate, corporate reputation and sustainability, and to repeat 

similar studies with different time and target groups. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde kurumlardan, ekonomik başarı yanında; paydaş beklentilerini karşılayan, çevreye ve topluma 

duyarlı, hesap verebilir, şeffaf bir yapı sağlamaları, sürdürülebilir olmaları beklenmektedir. Etik iklim, 

kurumsal itibar ve kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları bu hedeflere ulaşmayı sağlayan unsurların önde 

gelenlerindendir. 

Kurumları rakiplerinden farklı kılan ögelerden birinin kurumdaki iklim olduğu ilk kez Gellerman (1973) 

tarafından belirtilmiştir (s. 74). Etik iklim, kurumun kararlarında dikkate alınan değerler, inançlar, ilkeler, 

kurallar, prosedürler, kodlar vb. gibi referans ve uygulamaların oluşturduğu ortamdır (Cullen, Parboteeah ve 

Victor, 2003, s. 127-141). Doğru yapılandırılmış bir etik iklim, çalışan bağlılığını, başarısını, motivasyonunu, 

doğru karar alma şansını; paydaşların kuruma saygısını, tercih gücünü; yönetimin kalitesini ve kurumun 

itibar algısını artırmaktadır (Barnett ve Schubert, 2002, s. 281). Etik iklimde oluşan bu kurumsal itibar, kaynak 

temelli yönetim yaklaşımında söz edilen, rekabette sürdürülebilir üstünlük sağlayan, nadir, taklit ve ikame 

edilemez bir maddi kaynaktır (Inglis, Clive ve Sammut, 2006, s.  935).  20. yy başlarında yönetimde temel 

fonksiyonlar planlama, organize etme, uygulama iken günümüzde kurum itibarı yöneticilerin öncelikli ele 

alması beklenen stratejik bir fonksiyon haline gelmiştir (Karatepe, 2008, s. 84). İtibar kazanma, alınan kararlar 

ve kurumsal uygulamalarda etik olunmasına bağlıdır. Kurumsal itibarın en önemli faydalarından biri, 

kuruma sürdürülebilirlik açısından stratejik bir rekabet avantajı kazandırmaktır (Bibri, 2008, s. 33).  

Yaşamlarının devamlılığı, yani sürdürülebilir olmaları kurumların temel amaçlarındandır. Etik iklim ve itibar 

sürdürülebilirlik çabalarını destekleyen araçlardır. Sürdürülebilirlik, Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu’na 

göre (WCED) “gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanağını tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarının 

karşılanması” dır. Paydaş teorisi de, kurumsal sürdürülebilirliğin, kurumların tüm paydaşlarının çıkar ve 

beklentilerini gözetmesiyle mümkün olacağını savunur (Freeman, 1984). Sürdürülebilirlik uygulamaları, 

ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğu, etiği göz önünde tutarak öne çıkaran faaliyetlerden oluşmakta, 

bunlara ilişkin performansların başarısıyla doğru orantılı olarak gelişmektedir. Söz konusu uygulamaların, 

verimlilik, düşük maliyet, düşük risk, çevreye katkı, inovasyon, pazar değeri artışı, paydaş sadakati, itibar 

artışı, rekabet avantajı gibi faydaları bulunmaktadır (Kuşat, 2012, s. 239) 

Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü gibi üç konudan her birinin uygulanması diğer konuları 

etkilemektedir. Kapitalizm ve bireyi merkeze alan yeni dünya düzeni, doğal kaynakların aşırı tüketimine, 

çevre kirliliğine, adaletsiz paylaşıma, yolsuzluğa sebep olmaktadır. Bu sorunlarla mücadele etmede etik iklim 

zemininde doğru ve başarılı uygulamalarla itibar kazanmanın, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarını 

gerçekleştirmenin kalıcı başarıyı ve sürdürülebilirliği beraberinde getireceği öngörülmektedir.  

Etik iklimin kurumsal itibar ve kurumsal sürdürülebilirliğe etkisi konusunu inceleyen bu çalışmanın alan 

yazın taramasında üç konunun bir arada incelendiği çalışmalara rastlanmadığından, bu araştırmanın özgün 

bir çalışma olduğu söylenebilir. Bu sebeple fikir vermesi açısından, konuların farklı ikili kombinasyonları ve 

yakın konulu diğer araştırmalar incelenmiş ve açıklamaları ilerleyen bölümlerde verilecek çoğu araştırmanın 

bu çalışma öngörüsünü desteklediği görülmüştür.  Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı etik iklim, 

kurumsal itibar ve sürdürülebilirliğin aynı anda etkileşimini incelemek, bu etkileşimin önemi hakkında 

farkındalık yaratarak uygulanmasını sağlamak, böylece oluşacak güçlü kurumlarla, kurumsal, toplumsal ve 

doğal hayat arasında sağlıklı bir bağ kurulmasına katkı sunmaktır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Etik iklim, kurumsal itibar ve kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları, kurumların güçlü olabilmesi için 

gerekli yönetim araçlarıdır. İtibarlı ve sürdürülebilir bir kurum hedefi, etik iklim ortamında 

gerçekleştirilebilir. Her biri, diğerinin bir açıdan sebebi, başka bir açıdan sonucu konumunda olan üç konu, 

bu bölümde detaylandırılarak açıklanacaktır. 

2.1. Etik İklim 

Etik, doğru veya yanlış davranışla ilgili teorik alan, ahlak ise davranışın pratik, uygulama alanıdır (Pehlivan, 

2001, 74). Bir sınav sistemine benzeyen etik alanda doğrular, yanlışlar, çıkar çatışmaları ve bunlara ilişkin 
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seçimler bulunmaktadır. Ahlaki davranış, bu etik alanda doğru kararlar vermek için özgür irade ve bilinçle, 

çıkarlara rağmen, evrensel doğruya yönelişi hedefleyen bir davranıştır (Gürsoy, 2015, s. 24-26).  

İş Etiği, çalışma hayatında neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair inançlara dayanan kurallar, ilkeler (Demir, 

2006, s. 2), yönetmelikler, etik kodlar, standartların (Ussahawanitchakit, 2011, s. 4) tümüdür. İş hayatında 

alınan kararlarda bu kural ve ilkeler çalışanlara yol gösterir (Özgener, 2002, s. 177).  

Etik iklim, yönetim kademesinden başlayarak kurum işleyişini etkileyen; kurum kültürü, etik anlayışı, 

kuralları, etik kodları ile şekil bulan; çalışan ve diğer paydaşlar tarafından algılanan kurum ortamıdır. 

Kurumlardaki etik iklim sayesinde etik karar alınması, verimlilik, sosyal sorumluluk, performans, çalışan 

memnuniyet ve bağlılık artışı ile işten ayrılmaların azalması sağlanabilir (Aktaran; Elçi ve Alpkan, 2006, s. 

143). Ayrıca etik iklim güven ortamı sağlar. Güven olmayan olumsuz bir iklimden kurumlar zarar görebilir 

(Dinçer, 2003, s. 275). 

2.1.1. Etik İklimin Boyutları  

Victor ve Cullen 1988 yılındaki çalışmasında, etik iklimin boyutlarını ortaya koymuşlardır.  Burada temel 

olarak “etik kriter”ler başlığı altında egoizm, yardımseverlik ve ilkelilik alt boyutları; “analiz alanı” başlığı 

altında bireysel, kurumsal ve evrensel analiz boyutları bulunmaktadır. Bunların kesişimlerinden kişisel çıkar, 

arkadaşlık, kişisel ahlak; kurum çıkarı, takım çıkarı, kurumsal kural ve prosedürler; verimlilik, sosyal 

sorumluluk ile kanun ve mesleki kodlar olmak üzere dokuz iklim türü ortaya çıkmıştır. 

Victor ve Cullen etik iklim algısını tespit etmek için alanda en yetkin olan ve yaygın kullanılan Etik İklim 

Ölçeğini geliştirmişlerdir (Victor ve Cullen, 1987, 1988; Cullen vd., 1993; Fritzsche, 2000, s.  129). Victor ve 

Cullen (1988, s.112), bu ölçeği kullanarak yaptıkları bir araştırmanın faktör analizinde dokuz olan etik iklim 

boyutunu beş boyuta indirmişlerdir. Bunlar; araçsallık, başkalarının iyiliğini isteme, bağımsızlık, kurallar ile 

kanun ve kodlardır (Tablo 1) 

Tablo 1.  Etik İklimin Beş Boyutu 

    Analiz Alanı 

    
Bireysel 

(Individual) 
Yerel -Kurumsal (Local) 

Evrensel 

(Cosmopolitan) 

E
ti

k
 K

ri
te

r 

Egoizm (Egoism) Araçsallık (Instrumental)   

Yardım severlik 

(Benevolence) 
Başkalarının iyiliğini isteme (Caring)   

İlkelilik (Principle) 
Bağımsızlık 

(Independence) 
Kurallar (Rules) 

Kanun ve Kodlar 

(Law and Code) 

Kaynak: (Victor ve Cullen, 1987, 1988; Neubaum vd., 2004). 

2.2. Kurumsal İtibar  

Kurumun itibarı, bir kurumun tüm iç ve dış paydaşların, kuruma ait algılarının (Leaniz ve Bosque, 2013, s. 

541) ya da değerlendirmelerinin tamamıdır (Gotsi ve Wilson, 2001, s. 29). Paydaşların kurum hakkındaki 

algısının yansıması olan itibar değeri, bir kurumun, nadir, ikame edilemez, taklit edilemez, en önemli rekabet 

avantajlarından biridir (Türk ve Güven, 2007, s. 89; Musteen vd., 2010, s. 498; Inglis, Clive ve Sammut, 2006, s.  

935). Ancak güçlü bir itibara sahip kurum başarılı olmakta ve yaşam süresi uzun olabilmektedir (Çiftçioğlu, 

2009, s. 4-5, 9; Karaköse, 2007, s.  3; Dörtok, 2004, s. 63; Tonus ve Tez, 2013, s.  1). İtibar yönetimi, kurum 

hedeflerine ulaşma, olumlu imaja sahip olma ve bunu koruma sürecidir (A. Okay ve A. D. Okay, 2005, s.  454).  

İtibar, nitelikli insan kaynağı çekmede, gelecekle ilgili belirsizlik riskini azaltmada (Akdoğan ve Cingöz, 2009, 

s. 11) çalışan performansını artırmada, personel devir hızını azaltmada, maliyeti azaltmada, verimliliği ve 

piyasa değerini artırmada (Willard, 2005, s. 59), ürün ve hizmetlere olumlu psikolojik değer katmada, daha 

fazla kitleye ulaşmada, fiyat duyarlılığının azalmasında kuruma katkı sağlamaktadır (Çiftçioğlu, 2009, s. 11-

12; Okay ve Okay, 2005, s. 471; Özpınar, 2008, s. 73).  
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2.2.1. Kurumsal İtibarın Boyutları 

Fombrun ve Shanley (1990), farklı kurum ve paydaşlar için farklı itibar boyutlarının daha fazla önemli 

olabilmesine karşın, genel olarak kurum itibarının çok önemli olduğunu belirtmiştir (s. 252-254). Kurumsal 

itibarın boyutları hakkında birçok görüş olmasına rağmen, bu çalışma kapsamında Charles Fombrun’ın 

arkadaşlarıyla yaptığı çalışmada yer alan altı boyut ve bunlardan oluşan ölçek kullanılmıştır (Fombrun vd., 

1999). Bu boyutlar itibarı doğrudan etkileyen, ürün ve hizmet, vizyon ve liderlik, çalışan kalitesi ve çalışma 

ortamı, duygusal çekicilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve finansal performanstır.  

2.3. Kurumsal Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik, kalıcı refah sağlamak için ekonomik, çevresel ve sosyal konuların birlikte düşünülmesi 

gerektiği bütüncül bir yaklaşımdır (McGill University, 2018, s. 1).   Temel konuları adaletsiz gelir dağılımı, 

yolsuzluk, işsizlik, açlık, yoksulluk, ayrımcılık gibi ekonomik ve sosyal sorunlar ile nüfus artışı, doğal 

kaynakların tüketimi, çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi çevresel problemlerdir. Bir kurumun, mevcut ve 

potansiyel tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağını kesintiye uğratmadan ve tehlikeye 

atmadan sağlanan kalkınma, kurumsal sürdürülebilirlik olarak ifade edilir (Dyllick ve Hockerts, 2002, s. 131). 

Sürdürülebilirlikle ilgili üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Birincisi, sürdürülebilirliğin çevresel konular 

olarak ele alındığı yaklaşımdır.  İkincisi, literatürde yer alan “Üç P” (kar, insan, gezegen- profit, people, planet) 

ve “Üçlü Raporlama Sistemi” (TBL-Triple bottom line) ifadeleri ile açıklanan yaklaşımdır.  Üçüncüsünde ise 

iş sürekliliği ele alınmaktadır (Asif vd., 2011, s. 354). Bu çalışmada ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların yer 

aldığı ikinci yaklaşım temel alınmıştır.  

Sanayi Devrimi ve dünya savaşları sonrasında dünyadaki ekonomik refahın artışı ile birlikte nüfus artışı, 

kentleşme doğal kaynakların hızla tüketilmesine, çevre kirliliğine, enerji kaynaklarının hızlı tüketimine, 

çalışan haklarının göz ardı edilmesi gibi sorunlara yol açmıştır (Özmehmet, 2008, s. 2). 1960’lı yıllardan 

itibaren, dünyanın önde gelen kurumları çevre sorunlarına çözüm arayışı ile ilgili aktif çalışmalarda 

bulunmuşlardır (Young ve Tilley, 2006, s. 403). 1987’de Brundtland veya Ortak Geleceğimiz Raporu (WCED, 

1987), 1992’de “Rio Deklarasyonu” ve “Gündem 21” aksiyon planları (Sezer Özcan, s.767.  Erişim Tarihi: 

29.09.2020), 2015’de “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” (Birleşmiş Milletler 

Raporu, 2016) ve 2019’da Avrupa Birliği tarafından duyurulan Avrupa Yeşil Anlaşması (European Green 

Deal) bunların en önemli örneklerindendir. Bunlarla, kaynakları verimli kullanma, biyoçeşitliliği koruma, 

kirliliği azaltma, şeffaf yönetim ve yönetişim, ortak hareketle hedeflere ulaşma sağlanmaya çalışılmıştır. BM 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne her yıl dünyanın içinde bulunduğu duruma göre yeni konular (örn. 

2020 Covit-19 salgını) eklenmektedir.  

Güngör (2019) sürdürülebilirliğin öneminin henüz yeteri kadar kavranamadığını, ancak toplumsal olarak 

konu hakkındaki bilincin artmasıyla paydaşların da beklentilerinin artacağını belirtmiştir (s. 2077, 2081). 

Kurumlar, sürdürülebilirlik faaliyetlerini gerçekleştirerek; kaynak kullanımında verimlilik, düşük maliyet, 

düşük risk, çevresel değer yaratma, inovatif kurum yetkinliği oluşturma, pazar değerlerini artırma, paydaş 

sadakati oluşturma, kurum itibarı artışı sağlama, rekabet üstünlüğü elde etme, toplumsal refaha katkıda 

bulunma gibi faydalar sağlamış olurlar.  

2.3.1. Kurumsal Sürdürülebilirliğin Boyutları 

Kurumsal Sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç farklı boyutu bulunmaktadır 

(Özmehmet, 2008, s. 3). Kurumların sürdürülebilirlik stratejilerini gerçekleştirebilmeleri ancak bu üç boyutun 

aynı zamanda bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasıyla sağlanabilir.   

Ekonomik sürdürülebilirlik, dünyadaki tüm birey ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamaları için finansal ve 

diğer kaynaklara erişerek, finansal konular üzerinden, uzun vadeli bir devamlılığın gerçekleştirilmesi 

demektir (Tepe Küçükoğlu, 2014, s. 21). Kurumların şeffaf yönetilmeleri, yolsuzluk karşıtı önlemler almaları, 

giderleri ve enerji kullanımını azaltarak verimliliği artırmaları, küresel ekonomiye uyum ve entegrasyon 

sağlamaları (ortaklık vs), yeni iş alanları oluşturma ve bu faaliyetlerle ilgili raporlar hazırlayıp ilgililerle 

paylaşmaları ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sunacaktır (Mimms, 2010, s. 12). 

Sosyal sürdürülebilirlik kavram olarak kurumların uzun süre varolabilme, yerel ve küresel hedeflerini 

gerçekleştirebilme ve güncel siyasi konulara yanıt verme amacıyla ortaya çıkmıştır (Colantonio, 2009, s. 870). 
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Sosyal sürdürülebilirlik, bugünkü ve gelecekteki nesilleri yetenek, sağlık, ihtiyaçlar açısından desteklemek, 

toplum içinde sağlıklı iletişim kurup, bu sistemi yaşatmak olarak tanımlanmıştır (WACOSS - Western 

Australian Council of Social Services’den aktaran; Tuna, 2014, s. 15).  

İklim değişikliği, küresel ısınma, kara ve deniz ekosistemindeki bozulmalar, doğal enerji kaynaklarının 

azalması, doğal kaynakların adil dağılımını zorlayan nüfus artışı çevresel anlamda çözüm bekleyen 

sorunlardır (Gözükara, 2019, s. 12-13).  Çevresel sürdürülebilirlik, ihtiyaçların karşılanması için kullanılan 

doğal kaynakları korumak, zararlı atıkları minimize ve bertaraf etmek gibi çalışmalarla sürdürülebilirliğe 

katkıda bulunmayı hedeflemektedir (Küçükoğlu, 2014, s.  22).   

Kurumların sürdürülebilirlik uygulamalarının başarıyla sonuçlanması için izlenmesi ve raporlanması 

gerekmektedir. Bu uygulamalara ilişkin performansların ölçülebilmesi için kendi kaynaklarından (her türlü 

ekonomik, sosyal, çevresel uygulamayı izleme ve değerlendirme raporları); dış kaynaklardan (GRI, Birleşmiş 

Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, OECD İlkeleri vb); dış kurumların endekslerinin (Dow Johns endeksi, 

BİST Endeksi vb.) gerçekleştirdiği ölçümlerden faydalanılmaktadır.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Değişkenler arasında nedensellik ya da etkileşimi ortaya çıkaran açıklayıcı türdeki bu araştırmada, nicel 

araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir. İlişkisel tarama modeli, iki veya daha fazla 

değişken arasındaki değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi hedefler (Karasar, 2009). Bu çalışmada etik 

iklim bağımsız değişkeninin, kurum itibarı ve sürdürülebilirlik bağımlı değişkenlerini nasıl etkilediği, 

aralarındaki etkileşimin/ilişkilerin nasıl olduğu ve kurum itibarının bağımlı, bağımsız değişken arasındaki 

aracı rolü araştırılmıştır. Araştırmanın modeli aşağıda, Şekil 1’de yer almaktadır: 

 

Şekil 1. Yöneticiler Açısından Etik İklimin Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulamalarına Etkisinde Kurum 

İtibarının Aracı Rolü 

Çok boyutlu değişkenlerin yer aldığı araştırmalarda yönetim kolaylığı sağlayan değişkenlerin 2. düzeye 

(second order) çekilmesiyle, alt boyutlar yerine ana değişkenler üzerinden hipotezler oluşturularak araştırma 

yapılmıştır. 

Araştırmanın üç ana konusu olan etik iklim, kurumsal itibar ve sürdürülebilirliğin bir arada olduğu, aynı anda 

etkileşiminin araştırıldığı bir çalışmaya daha önce yapılan araştırmalarda rastlanılamamıştır. Hipotezler bu 

boşluğu doldurma amacıyla özgün olarak oluşturulsa da literatür taramasından kavramsal ilişki taşıyan ikili, 

üçlü kombinasyonlu araştırmalardan da faydalanılmıştır. Araştırma hipotezleri aşağıda yer almaktadır: 

H1: Yöneticiler açısından etik iklimin kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına etkisi vardır. 

H2: Yöneticiler açısından etik iklimin kurumsal itibara etkisi vardır. 

H3: Yöneticiler açısından kurumsal itibarın kurumsal sürdürülebilirliğe etkisi vardır 

H4: Yöneticiler açısından etik iklimin kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına etkisinde kurum itibarının 

aracı rolü vardır.  

Ürün ve Hizmet Kalitesi
Vizyon ve Liderlik

Çalışan Kalitesi ve Çalışma Ortamı
Duygusal Çekicilik

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Finansal Performans

Kurumsal İtibar

Aracı Değişken

Başkalarının iyiliğini isteme

Bağımsızlık Çevresel Sürdürülebilirlik
Araçsallık Ekonomik Sürüdürülebilirlik

Kurumsal Kural ve Prosedürler Sosyal Sürdürülebilirlik
Kanun ve Mesleki Kodlar
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Model aracı değişkenli olduğu için Baron ve Kenny’nin (1986, s. 1176) aşağıdaki dört aşamalı model kontrolü 

de yapılmaktadır: 

1. Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında, %5 anlamlılık düzeyi için p<0.05, t >1.96 şartı 

sağlandığında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 

2. Bağımsız değişken ile aracı değişken arasında %5 anlamlılık düzeyi için p<0.05, t >1.96 şartı sağladığında 

istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki vardır.  

3. Aracı değişken ile bağımlı değişken arasında %5 anlamlılık düzeyi için p<0.05, t >1.96 şartı sağladığında 

istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki vardır.  

4. Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkide, modele dahil edilen aracı değişkenine bağlı 

olarak, bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamsızlaşması 

(tam aracı etki) veya bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin öncekine göre azalması 

(kısmi aracı etki) gerekir.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Türkiye’nin itibarlı şirketlerine ait evreni yansıtacak bir veriye TÜİK’te ulaşılamadığından, araştırmanın hedef 

kitlesini, kendi sektörlerinde itibar ve başarılarının bağımsız güvenilir araştırmalardan (Fortune 500 Türkiye, 

Bilişim 500, Capital 500, En Başarılı Finans Kurumları vb) tespit edildiği Türkiye’nin önde gelen kurumlarının 

yöneticileri (CEO, genel müdür, genel müdür yardımcısı, işletme fonksiyon, birim yöneticisi vb.) 

oluşturmuştur.  

Araştırma, evreni temsil gücü yüksek, eşit seçilme olasılığına sahip elemanların olduğu, sık kullanılan 

olasılıklı basit tesadüfi örnekleme yöntemi (Saruhan ve Özdemirci, 2016, s.  202) ile yapılmıştır. Örnek kütle 

sayısını için sosyal bilimler araştırmalarında farklı evrenler için kabul edilebilir asgari örneklem büyüklükleri 

çalışmasından faydalanılmıştır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, s.  50). Bu çalışmaya göre 100 milyonun üzerine 

çıkan bir evrende bile 384 kişinin %95 güvenilirlik seviyesinde evreni temsil ettiği belirtilmektedir. Bu çalışma 

için 469 anket doldurtulmuş, düzenlemeler sonrası net 448 anket üzerinden analiz yapılmıştır. Bu sebeple 

araştırmanın örnekleminin evreni temsil ettiği söylenebilir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Nicel araştırma yöntemlerinden anket kullanılarak yapılan araştırma için Doğuş Üniversitesi Etik Kurulu 

tarafından 19.10.2020 tarih ve 2020/26 sayı no.lu “Etik Kurulu İzni” verilmiştir. 

Araştırmada yer alan Etik iklim, kurumsal itibar ve sürdürülebilirlik konularına ait birçok makale ve tez 

incelenmiştir. Anket için aşağıda yer alan (Tablo 2) orijinal ölçekler ile bunların baz alındığı, güvenilirlik ve 

geçerlilik analizleri yapılmış yerel araştırmalar incelenerek anket oluşturulmuştur. 

Tablo 2.  Yararlanılan Ölçekler Tablosu 

Etik İklim Cullen, J.B., Victor, B. ve Bronson, J.W., The ethical climate questionnaire: An assessment 

of its development and validity. Psychological reports, 73,667-674, 1993 

Makale 

Etik İklim Victor Bart ve Cullen John B., The Organizational Bases of Ethical Work Climate, 

Administrative Science Quarterly, 1988 

Makale 

Etik İklim Kaplan, M., Otel işletmelerinde etiksel iklim algılamaları ile örgütsel bağlılık arasındaki 

ilişkinin analizi: Kapadokya örneği, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, SBE, Konya, 

2010.  

Doktora 

Tezi 

Kurumsal İtibar Fombrun, C, J., Gardberg, N. A. ve Sever, J.M., The Reputation Quatient:A Multi-

Stakeholder Measure of Reputation, The Journal of Brand Management, 2000 

Makale 

Kurumsal İtibar Fombrun, C. J., Indices of Corporate Reputation: An Analysis of 

Media Rankings and Social Monitors’ Rattings, in: CRR, Jg.1, No:4, 

327-340, 1998 

Makale 

Kurumsal İtibar Bozkurt, M., Kurumsal İtibar Yönetiminin Müşteri Değerlendirme Sürecine Yansıması Ve 

Etkileri: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.,  2011 

Doktora 

Tezi  

Kurumsal İtibar 2020 Global Trends In Reputation (Reputationinstitute.com) Rapor 

Kurumsal 

Sürdürülebilirlik 

Hahn, T., ve Scheermesser, M. Approaches to corporate 

sustainability among german companies, Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management, 13(3), 150-165, 2006 

Makale 
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Kurumsal 

Sürdürülebilirlik 

Aksoy, Ç.,  Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Önerisi ve 

Türkiye'deki İşletmelerde Uygulaması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013 

Doktora 

Tezi 

Kurumsal 

Sürdürülebilirlik 

Tuna, Ö., Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşım ve uygulamaları: Kobi’lere Yönelik Bir 

Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 

2014 

Doktora 

Tezi 

Anket “Etik İklim”, “Kurum İtibarı” ve “Kurumsal Sürdürülebilirlik” temel bölümleri ile “Kişi ve Kurum 

Bilgileri” kısmı olmak üzere dört bölümden oluşmuştur. Etik iklim 26, kurumsal itibar 26, Kurumsal 

sürdürülebilirlik 54, kişisel ve kurumsal bilgiler 16 sorudan oluşmak üzere toplam 122 soru bulunmaktadır. 

Katılımcıların konu hakkında görüşlerini hassas ve tutarlı bir şekilde ölçmek amacıyla, 1 “kesinlikle 

katılmıyorum”dan 5 “kesinlikle katılıyorum”’a şeklinde sıralanan beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Cevaplar, 

Sorular pilot çalışmalar ve geri bildirimlerle son haline getirilmiştir.  

3.4. Veri Analizi 

Çalışmada veri analizi temel olarak iki kısımda ele alınmıştır. Birinci kısım demografik verilerin ve anket 

cevaplarının yer aldığı temel, tanımlayıcı istatistiklerdir. Söz konusu analizler, daha sonraki bir çalışmada 

sunulacaktır. Bu çalışmanın veri analizi ise karmaşık modellerin istatistiki analiz yöntemlerinden Yapısal 

Eşitlik Modeli (YEM) ile gerçekleştirilmiştir. YEM yöntemi, birden fazla değişkenin arasındaki etkileşim ve 

ilişkinin açıklanmasını hedefleyerek (Sümer, 2000, sf 49; Polat, 2018, sf 5326), oluşturulan modelin doğrulanıp 

doğrulanmadığını test etmektedir (Çokluk vd., 2010). Çalışma için YEM’nin, PLS-SEM yöntemine bağlı, sosyal 

bilimciler tarafından sıkça kullanılan gelişmiş bir yazılım olan SmartPLS uygulaması tercih edilmiştir. 

Geleneksel yöntemlere göre üstünlükleri olması sebebi ile günümüzde sıkça kullanılmaktadır. YEM ve 

SmartPLS modeldeki değişken ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliği ile modeldeki değişkenler arasındaki 

ilişkinin derece ve anlamlılık düzeyini aynı anda değerlendirebilmektedir (Bal vd., 2012). Yeniden örnekleme 

(Bootstrapping) yöntemi ile, geleneksel yöntemlere göre daha güvenilir sonuçlar elde edilmektedir (Preacher 

vd., 2007), karmaşık modelleri kolayca analiz edebilmekte, veri boyutunu azaltarak analizi 

sadeleştirebilmektedir (Feng vd.,2013, 1831). PLS-SEM, henüz geliştirilmemiş teorilerin bulunduğu keşifsel 

araştırmalar için en uygun yöntemlerdendir (Garson, 2016, sf 8 8).  

YEM kapsamında ilk aşamada Araştırma Modeli Ön analizi yapılmaktadır. Bu analiz grubunda güvenilirlik 

ve geçerlilik analizleri bulunmaktadır. Güvenilirlik analizinde değişkenlerin güvenilirliği ile iç tutarlılık 

güvenilirliği analizi; geçerlilik analizinde, uyuşum geçerliliği ve ayırt edici geçerlilik analizleri yer almaktadır. 

Bundan sonra “Araştırma Modeli Yol Analizi” ile model analizine başlanmaktadır. Bu analiz altında; 

Araştırma Modeli Doğrusallık Analizi, İlişkilerin Anlamlılık Düzeyi Analizi, Açıklanan Varyans Analizi, Q2 

Endojen Değişkenlerin Tahmin Gücü Analizi, Model Uygunluğunun Analizi, Araştırma Modeli Önemlerine 

Göre Performans Haritası Analizi (IPMA), Çoklu Grup Analizi (Multigroup Analysis) bulunmaktadır. Son 

aşamadaki Çoklu Grup Analizi demografik karşılaştırmaları içerdiğinden, demografik bilgilerin ele alınacağı 

belirtilen daha sonraki çalışmada bu konuya da detaylı olarak değinilecektir. Aşağıda bulgular kısmında YEM 

kapsamındaki analiz detaylı olarak açıklanmıştır. 

4. BULGULAR 

Bu kısımda demografik veriler sunulduktan sonra, araştırma veri analizinden söz edilecektir. 

4.1. Demografik Veriler 

Toplam 448 katılımcı ile gerçekleştirilen anket çalışmasında aşağıdaki demografik veriler elde edilmiştir: 

(Tablo 3):  
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Tablo 3. Araştırma Katılımcı Demografik Veriler Tablosu 

  Katılımcı ile İlgili Bilgiler     
Özellikler Frekans Yüzde 
Katılımcı Sayısı       
  Toplam 448 100% 
Kurumdaki Pozisyon       
  Üst Kademe Yönetici 160 36% 
  Orta Kademe Yönetici 282 63% 
  Diğer 6 1% 
  Toplam 448 100% 
Çalışılan Departman       
  Ar-ge / İş Geliştirme 8 2% 
  Bilgi Teknolojileri 20 4% 
  İnsan Kaynakları-Eğitim 28 6% 
  Muhasebe-Finans 30 7% 
  Müşteri Hizmetleri 17 4% 
  Satınalma-Lojistik-Tedarik 34 8% 
  Satış-Pazarlama 125 28% 
  Üretim-Mühendislik-Kalite 28 6% 
  Üst Yönetim 154 34% 
  Diğer  4 1% 
  Toplam 448 100% 
Kalite/Sürdürülebilirlik /Etik sizin sorumluluğunuzda mı? 

  

    
  Evet 96 21% 
  Hayır 352 79% 
  Toplam 448 100% 
Yaş       
  20-30 42 9% 
  31-40 135 31% 
  41-50 207 46% 
  51 ve üstü 64 14% 
  Toplam 448 100% 
Eğitim       
  Yüksek lisans 184 41% 
  Lisans 264 59% 
  Toplam 448 100% 
Medeni Durum       
  Evli 327 73% 
  Bekar 121 27% 
  Toplam 448 100% 
Çocuk Sahipliği       
  Çocuğu var 305 68% 
  Çocuğu yok 142 32% 
  Toplam 448 100% 
Cinsiyet       
  Erkek 270 60% 
  Kadın 178 40% 
  Toplam 448 100% 

4.2. Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Analizleri  

YEM analizleri, model ön analizi ve yol analizi olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Bu analizler 

kullanılarak aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

4.2.1. Araştırma Modeli Ön Analizleri 

Ön analizler güvenilirlik ve geçerlilik analizleridir. 

1. Güvenilirlik Analizleri 

a. Değişken güvenilirliği analizi: Bu analiz için Hair ve diğerlerinin (2010) önerdiği yöntem kullanılmıştır. VIF 

ve Dışsal Yük Tablosu’nda (Tablo 3) yükleri 0.40’tan küçük olan değişkenler analizden çıkarılmış, 0.70 
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üzerindeki değişkenler korunmuştur. Yükleri 0.40 ile 0.70 arası değişkenlerin uyuşum geçerliliği (AVE > 0.50) 

ve bileşik güvenilirlik (CR > 0.70) değerlerine bakılmıştır. Değişkenlere ait değerler, norm değerler içindeyse 

analiz kapsamında tutulmuş, değilse analizden çıkartılmıştır. 

Tablo 3. VIF ve Dışsal Yük Tablosu  (Varyans artış faktörü, VIF < 5 ), Dışsal Yük > 0.70 

Değişkenler VIF Dışsal Yük  Değişkenler VIF Dışsal Yük 

EiKanunKod1 3.176 0.899  Kiurun1 3.421 0.869 

EiKanunKod2 3.315 0.907  Kiurun2 3.826 0.886 

EiKanunKod3 2.307 0.860  Kiurun3 2.158 0.803 

EiKanunKod4 1.988 0.828  Kiurun4 4.244 0.913 

Eibagimsizlik1 1.366 0.902  Kiurun5 3.513 0.893 

Eibagimsizlik2 1.364 0.837  cev10Surdurulebilirlik4.6 3.391 0.814 

Eibakim1 2.964 0.829  cev11Surdurulebilirlik4.7 3.096 0.789 

Eibakim2 2.970 0.835  cev1Surdurulebilirlik5.7 2.134 0.681 

Eibakim3 2.909 0.847  cev2Surdurulebilirlik5.9 2.553 0.707 

Eibakim4 1.928 0.743  cev3Surdurulebilirlik5.6 1.953 0.674 

Eibakim5 1.979 0.783  cev3Surdurulebilirlik5.8 2.873 0.743 

Eibakim6 1.806 0.758  cev4Surdurulebilirlik3.7 3.462 0.777 

Eibakim7 1.414 0.614  cev5Surdurulebilirlik3.9 3.615 0.796 

Eikurallar1 2.840 0.864  cev6 Surdurulebilirlik3.11 2.762 0.754 

Eikurallar2 3.029 0.880  cev7Surdurulebilirlik3.6 2.662 0.731 

Eikurallar3 2.669 0.844  cev9Surdurulebilirlik4.8 2.856 0.754 

Eikurallar4 2.894 0.868  eko10Surdurulebilirlik3.18 2.594 0.790 

Kiduygusalcekici3 2.316 0.934  eko11Surdurulebilirlik3.12 2.103 0.744 

Kiduygusalcekici4 2.316 0.939  eko12Surdurulebilirlik3.1 2.315 0.718 

Kifinans1 1.325 0.708  eko12Surdurulebilirlik3.17 2.597 0.787 

Kifinans3 2.069 0.878  eko15Surdurulebilirlik5.2 1.699 0.677 

Kifinans4 2.233 0.903  eko16 Surdurulebilirlik3.8 2.139 0.751 

Kiisyeri1 1.922 0.867  eko3Surdurulebilirlik3.22 4.510 0.830 

Kiisyeri2 2.593 0.909  eko4Surdurulebilirlik3.13 3.160 0.835 

Kiisyeri3 2.029 0.850  eko5Surdurulebilirlik3.15 2.731 0.792 

Kiliderlik1 2.720 0.878  eko6Surdurulebilirlik3.21 3.661 0.795 

Kiliderlik2 3.191 0.905  eko7Surdurulebilirlik3.23 2.121 0.745 

Kiliderlik3 2.402 0.864  eko8Surdurulebilirlik3.2 2.457 0.762 

Kiliderlik4 1.569 0.759  eko9Surdurulebilirlik3.16 3.147 0.833 

Kisosyalsorumluluk1 2.476 0.826  sos1Surdurulebilirlik5.5 2.383 0.848 

Kisosyalsorumluluk2 2.960 0.871  sos2Surdurulebilirlik5.4 2.183 0.838 

Kisosyalsorumluluk3 2.218 0.829  sos3Surdurulebilirlik3.10 1.679 0.780 

Kisosyalsorumluluk4 1.748 0.732  sos4Surdurulebilirlik5.1 1.354 0.638 

Kisosyalsorumluluk5 1.973 0.745  sos5Surdurulebilirlik3.4 1.941 0.812 

Kisosyalsorumluluk6 2.293 0.825     

b. İç tutarlılık analizi: Cronbach’s Alpha, Bileşik Güvenilirlik (CR - Composite Reliability) değerleri üzerinden 

yapılmaktadır (Urbach ve Ahlemann, 2010). Bu değerlerin 0.70’den büyük olması gerekir. Araçsallık dışındaki 

değerler referans değerleri karşıladığından iç tutarlılığın sağlandığı tespit edilmiştir. 

2. Geçerlilik Analizleri 

a. Uyuşum geçerliliği: AVE (The Average Variance Extracted) değerlerinin 0.50’den büyük olması 

beklenmektedir (Fornel ve Larcker, 1981; Falk ve Miller, 1992). Bu araştırma verilerine göre AVE değerleri > 

0.50 olduğu için uyuşum geçerliliğinin olduğu görülmüştür (Tablo 4). Ölçek ön analizleri sonucunda 

“araçsallık” faktörünün normlara uymadığı belirlenmiş (Cronbach’s Alpha’da <0.70, CR’da <0.70 ve AVE’de <0.50 

olduğundan) analizden çıkartılmıştır. Bu haliyle diğer alt boyutların tümü norm değerleri karşıladığından 

analize dahil edilmiştir (Tablo 4).  
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Tablo 4. İç Tutarlılık (Croncbach’s Alpha), Bileşik Güvenilirlik (CR), Uyuşum Geçerliliği (AVE)  

 Değişkenler Cronbach's 

Alpha 

rho_A Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

Bağımsızlık 0.682 0.708 0.861 0.757 

Başkalarının İyiliğini İsteme 0.888 0.893 0.913 0.603 

Duygusal Çekicilik 0.86 0.86 0.934 0.877 

ETİK İKLİM 0.942 0.944 0.949 0.553 

Ekonomik Sürdürülebilirlik 0.944 0.945 0.951 0.601 

Finansal 0.778 0.811 0.872 0.696 

KURUMSAL İTİBAR 0.966 0.969 0.969 0.579 

Kanun ve Kodlar 0.897 0.898 0.928 0.764 

Kurallar 0.887 0.888 0.922 0.747 

Liderlik 0.874 0.879 0.914 0.728 

Sosyal Sorumluluk 0.892 0.902 0.917 0.65 

Sosyal Sürdürülebilirlik 0.844 0.858 0.89 0.619 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 0.968 0.969 0.971 0.533 

Çevresel Sürdürülebilirlik 0.921 0.922 0.933 0.56 

Ürün ve Hizmet 0.922 0.923 0.941 0.763 

İşyeri 0.848 0.852 0.908 0.766 

b. Ayırt Edici Geçerlilik:  Ayırt Edici Geçerlilik başlığı altında iki analiz yapılmıştır; 

i.Fornell-Larcker ayırt edici geçerlilik analizi: Bu aşamada ayırt edici geçerlilik için Fornell-Larcker analizi 

çıktısı olan korelasyon tablosu incelenmiştir. Analiz çıktısında diagonal değerlerin ait olduğu sütundaki diğer 

değerlerden daha büyük olması gerekir (Fornel ve Larcker, 1981). Tablo 5’te verilen sonuçlar incelendiği 

zaman modelin ayırt edici geçerliliği bulunduğu görülmektedir. 

 

ii.The Heterotrait-Monotrait (HTMT) Analizi: Henseler ve diğerleri (2014), ayırt edici geçerlilikte Fornell-

Lacker yönteminin yeterince hassas olmadığından, Heterotrait-Monotrait (HTMT) analizinin yapılmasını 

önermiştir. Korelasyonların referansı “HTMT; ≤ 0.90”dir. Tablo 6’da görüldüğü gibi HTMT analizi değerleri ≤ 

0.90 olduğu için modelin ayırt edici geçerliliği bulunduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Fornell-Larcker Ayırt Edici Geçerlilik Analizi – Aracı Değişkenli 
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Bagımsızlık 0.87                         

Başkalarının 

İyiliğini İsteme 
0.148 0.776 

                      

Duygusal 

Çekicilik 
0.095 0.719 0.936 

                    

Ekonomik 

Sürdürülebilirlik 
0.056 0.682 0.65 0.775 

                  

Finansal 0.089 0.594 0.626 0.657 0.834                 

Kanun ve Kodlar 0.109 0.701 0.614 0.645 0.507 0.874               

Kurallar 0.122 0.671 0.567 0.602 0.518 0.789 0.864             

Liderlik 0.108 0.697 0.727 0.753 0.806 0.574 0.577 0.853           

Sosyal Sorumluluk 0.081 0.64 0.696 0.743 0.681 0.605 0.584 0.79 0.806         

Sosyal 

Sürdürülebilirlik 
0.076 0.627 0.629 0.83 0.615 0.593 0.588 0.679 0.75 0.787 

      

Çevresel 

Sürdürülebilirlik 
0.051 0.658 0.639 0.858 0.621 0.623 0.601 0.727 0.784 0.869 0.749 

    

Ürün ve Hizmet 0.098 0.717 0.799 0.717 0.721 0.693 0.612 0.804 0.737 0.665 0.694 0.874   

İşyeri 0.057 0.687 0.751 0.711 0.739 0.535 0.51 0.833 0.727 0.656 0.675 0.75 0.875 
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Tablo 6. HTMT Ayırt Edici Geçerlilik Analizi (Aracı Değişkenli) 
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Bagımsızlık                           

Başkalarının 

İyiliğini İsteme 
0.192 

                        

Duygusal 

Çekicilik 
0.13 0.822 

                      

Ekonomik 

Sürdürülebilirlik 
0.078 0.743 0.824 

                    

Finansal 0.122 0.709 0.756 0.757                   

Kanun ve Kodlar 0.137 0.779 0.7 0.703 0.891                 

Kurallar 0.153 0.754 0.649 0.658 0.623 0.882               

Liderlik 0.149 0.788 0.815 0.73 0.868 0.649 0.754             

Sosyal Sorumluluk 0.111 0.703 0.78 0.802 0.8 0.664 0.646 0.887           

Sosyal 

Sürdürülebilirlik 
0.106 0.707 0.725 0.717 0.742 0.672 0.671 0.777 0.854 

        

Çevresel 

Sürdürülebilirlik 
0.105 0.724 0.72 0.718 0.729 0.687 0.665 0.812 0.823 0.879 

      

Ürün ve Hizmet 0.128 0.788 0.816 0.749 0.844 0.762 0.675 0.886 0.799 0.742 0.775     

İşyeri 0.091 0.789 0.817 0.754 0.802 0.61 0.584 0.859 0.818 0.757 0.762 0.846   

 
4.2.2.  Araştırma Modeli Yol Analizi 

Araştırma Modeli Yol Analizi, Hair ve diğerlerinin (2010) önerdiği aşağıdaki analiz sırasına göre yapılmıştır: 

1. Araştırma Modeli Doğrusallık Analizi  

Araştırma modelinin doğrusallık analizi için varyans artış faktörü (VIF) değerlerinin oluşturulması 

gerekmektedir. Değişkenlere ait VIF değerlerinin 5’ten büyük olması (VIF ≥ 5) araştırma modelindeki 

bağımsız değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğunun ifadesidir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 

2010) ve bu sebeple araştırma modeli değişkenlerine ait VIF değerlerinin 5’ten küçük olması beklenir (referans: 

VIF < 5). Araştırma modeli kapsamındaki değişken VIF değerleri 5’ten küçük tespit edilmiştir (Tablo 3). 

Böylece değişkenler arasında doğrusallık problemi olmadığı kabul edilmiştir.  

2. Araştırma Modeli Yol Analizi: Anlamlılık Düzeyi Analizi 

Bu analizde araştırma modeli yol analizi çıkarılır (Şekil 2). Bu yol analizi kapsamındaki ilişkilerin anlamlılık 

düzeyi analiz edilir.  Referans değeri “p < 0.05”dir. 



G. Ayral – N. Saracel 13/3 (2021) 2376-2395 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2387 

 

Şekil 2 Araştırma Modelinin Yol Analizi (p < 0.05) 

Şekildeki daireler değişken alt boyutları; daire içindeki sayılar ilgili değişkene ait R² değerini; daireler 

arasındaki oklar modeldeki yolları, yolların üzerindeki sayısal değerler de O (original sample) değerini yani 

β katsayısını göstermektedir.    Yol analizi kapsamındaki ilişkilerin anlamlılık düzeyine bakmak için aşağıda 

yer alan bundan sonraki analiz adımlarını takip etmek gerekmektedir. 

3. Açıklanan Varyans Analizi R2 ve Bootsrapping  

Bu analiz sonucunda alt faktörlerin bulunan değerlerinin anlamlı olup olmadığına bakılır (Tablo 7). 

Tablo 7. Açıklanan Varyans Analizi  

 Değişkenler R Square R Square Adjusted 

Bagımsızlık 0.020 0.018 

Başkalarının İyiliğini İsteme 0.820 0.819 

Duygusal Çekicilik 0.716 0.716 

Ekonomik Sürdürülebilirlik 0.928 0.928 

Finansal 0.711 0.710 

KURUMSAL İTİBAR 0.601 0.600 

Kanun ve Kodlar 0.821 0.821 

Kurallar 0.790 0.790 

Liderlik 0.869 0.869 

Sosyal Sorumluluk 0.792 0.791 

Sosyal Sürdürülebilirlik 0.844 0.843 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 0.710 0.709 

Çevresel Sürdürülebilirlik 0.915 0.915 

Ürün ve Hizmet 0.836 0.836 

İşyeri 0.788 0.787 

 

Birinci Adım; Modelin değişkenleri tarafından açıklanan varyansı tespit etmek için R2 değerlerine bakılmıştır (Tablo 7). R2 

değeri 0.190-0.332 zayıf; 0.333-0.669 orta; 0.670 ve üzeri yüksek düzey şeklinde tanımlanmıştır (Henseler ve Ringle ve 
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Sinkovics, 2009). Analizde, bağımsızlık alt boyutuna ait R² değeri 0.020 olup zayıf anlamlı, diğer R² değerleri 0,67 referans 

değerinden yüksek olduğundan yüksek düzeyde anlamlı olduğu gözükmektedir. 

İkinci Adım; araştırma modeli yol analizi ile faktörler arası ilişkiler analiz edilmiştir (Tablo 8). PLS ile araştırma modeli 

yol analizi, yeniden örnekleme (bootstrraping) yöntemi ile 5.000 örneklemle yapılmıştır (Hair, Sarstedt, Ringle ve Mena, 

2012). Analiz sonunda elde edilen β (O”; original sample) değerlerinin t ve p değerlerine bakılmaktadır. %5 anlamlılık 

düzeyi için p değerinin < 0.05 ve t değerinin > 1.96 olması gerekir.  

 Tablo 8. Araştırma Modeli Yol Analizi ile Faktörler Arası İlişkiler Analizi  

 Değişkenler  Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV

|) 

P Values 

ETİK İKLİM -> KURUMSAL İTİBAR 0.775 0.774 0.030 25.519 0.000 

ETİK İKLİM -> SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 0.740 0.739 0.031 23.536 0.000 

K. İTİBAR -> SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 0.638 0.637 0.047 13.491 0.000 

ETİK İKLİM -> KURUMSAL İTİBAR -> 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

0.494 0.493 0.043 11.478 0.000 

Hipotez Değerlendirme; %5 anlamlılık düzeyi için p değerinin < 0.05 ve t değerinin > 1.96’ten büyük olması gerekmektedir.  

Tablo 8’de verilen analiz sonucuna göre, değişkenler arası ilişkilerin anlamlı olduğu, ayrıca aracılı model olduğu için Baron 

ve Kenny’nin dört aşamalı aracı kontrolüne de bakılarak gerekli şartları sağladığı görülmektedir. Böylece, bu analizler 

sonrası H1, H2, H3, H4 hipotezerinin desteklendiği tespit edilmiştir. 

4. Q2 Endojen Değişkenlerin Tahmin Gücü Analizi  

Araştırmada Q2 PLS Blindfolding analizi yapılmıştır (Hair, Hult, Ringle ve Sarstedt, 2016). Q2 Endojen değişkenlerin 

tahmin gücü analizinde Q2 değeri > 0; 0.02-0.15 ise küçük; 0.15-0.35 orta, 0.35 üstü ise yüksek tahmin gücünü ifade 

etmektedir (Tablo 9). Yapısal doğrulanmış çapraz geçerlilik kümeleri analizi (CCC- Construct Crossvalidated 

Communality) araştırma değişkenlerinin tahmin gücü ve ölçüm modeli kalitesinin, yapısal çapraz geçerlilik fazlalığı 

(CCR- Construct Crossvalidated Redundancy) araştırma modelinin kalitesinin göstergesidir (Duarte ve Raposo, 2010). 

Tablo 9. Q2 Değişkenlerin Tahmin Gücü Analizi  

Değişkenler CCR CCC 

Bagımsızlık 0.012 0.256 

Başkalarının İyiliğini İsteme 0.451 0.418 

Duygusal Çekicilik 0.591 0.480 

ETİK İKLİM   0.425 

Ekonomik Sürdürülebilirlik 0.513 0.444 

Finansal 0.459 0.389 

KURUMSAL İTİBAR 0.321 0.455 

Kanun ve Kodlar 0.582 0.517 

Kurallar 0.548 0.496 

Liderlik 0.588 0.488 

Sosyal Sorumluluk 0.473 0.450 

Sosyal Sürdürülebilirlik 0.482 0.391 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 0.348 0.418 

Çevresel Sürdürülebilirlik 0.473 0.405 

Ürün ve Hizmet 0.591 0.541 

İşyeri 0.559 0.481 

Toplanan verilerle oluşturulan modelin değişken tahmin gücünü göstermektedir. Buna göre bağımsızlık 

tahmin gücü düşük, duygusal çekicilik, kanunlar, kodlar, kurallar, ürün-hizmet, işyeri, sosyal sorumluluğun 

tahmin gücü yüksek gözükmektedir.  

5. Model Uygunluğu ve Model Tahmin Gücü Analizi  

Bu kısımda araştırma modelinin uygunluğu sistem tarafından bir hesaplama ile analiz edilmektedir. Bu 

analizde kullanılan “Standartlaştırılmış Hata Kareler Ortalamasının Karekökü” (SRMR), model uyumsuzluk 

göstergelerinden biridir (Henseler vd., 2014). Bu analiz bir çeşit sağlamadır. Referans değerleri şöyledir; SRMR 
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≤ 0.08; RMStheta ≤ 0.12. SRMR için norm değer ≤ 0.08 olduğundan ve bu araştırma modeli değeri 0.078 

bulunduğundan modelin uygun olduğu görülmüştür.   

Araştırmanın ikinci aşamasındaki “Hata Kareler Ortalamasının Karekökü (RMStheta)” dış model 

değişkenlerinin korelasyonunun analizidir (Henseler vd., 2014). Araştırma modelinin tahmin gücü analiz 

değerinin ≤ 0.12 olması gerekir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010). PLS RMStheta değeri 0,123 bulunmuştur. 

Diğer analizlerde değişkenlerin tahmin gücü düşük olsa da RMStheta analizine göre araştırma modeli bütünsel 

olarak değerlendirildiği zaman uygun bir modeldir.   

Model uygunluk analizinin üçüncü ve son kısmında ise modelin içindeki uyumu gösteren “Model Uyum 

Derecesi Analizi (GoF)”dir. GoF için PLS’in bir analizi yoktur fakat şu formül önerilmektedir (Tenenhaus, 

Vinzi, Chatelin ve Lauro, 2005): GoF = √(AVE X R2) ve norm değerleri Tablo 10’da yer almaktadır.   

Tablo 10. Model Uyum Derecesi (GoF) Analizi İçin Norm Değerler (Wetzels vd., 2009). 

GoF değeri < 0,1 model uygun değildir.  

GoF değeri 0,1 ile 0,25 arasında ise model uygunluk açısından zayıf 

GoF değeri 0,26 ile 0,36 arası ise model uygunluk açısından orta 

GoF değeri > 0,37 ise model uygunluk açısından yüksektir.  

Araştırma modelinin GoF analiz değeri 0,709 olarak hesaplanmıştır. Buna göre model hem uygun hem güçlü 

bir modeldir diyebiliriz.  

6. Araştırma Modeli Önemlerine Göre Performans Haritası Analizi (IPMA)  

IPMA, araştırmada performansı yüksek olan ve bağımlı değişkenin üzerinde etkisi önemli olan değişkenleri 

tespit ve analiz etmektedir (Palos-Sanchez, Martin-Velicia ve Saura, 2018). Değişkenlerin analiz değerleri 0-

100 arasında bulunmaktadır. Önem açısından ise    -1 ile +1 arasında regresyon değerleri verilmektedir. Önem 

ve performans haritası analizi, araştırmada hangi faktörlerin daha etkili olduğunu göstermektedir. Aşağıda 

kurumsal sürdürülebilirliğin önem performans haritası yer almaktadır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Önemlerine Göre Performans Haritası -  Sürdürülebilirlik 

Şekil 3’e göre sürdürülebilirlik üzerinde önemi ve etkisi en yüksek olan değişken etik iklimdir, bunu kurumsal 

itibar yakından takip etmektedir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Kurumların varoluş ve sürdürülebilirliğinde normlar, inançlar, değerler, etik kodlar, kurumsal kural ve 

yasalara uyum büyük önem taşır. Kurumda etik iklime yönelik olan ve kurumu sürdürülebilir kılan 

uygulamaların kurum itibarını artırması, bu itibarın da sürdürülebilirliğe tekrar girdi olarak katılması söz 

konusudur. Bu unsurlar kurumun aksamadan çalışması için stratejik bir öneme sahiptir.  

Yöneticiler açısından etik iklimin kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına etkisinde kurumsal itibarın 

rolünün olup olmadığının sorgulandığı bu çalışma için kapsamlı bir literatür taraması ve araştırma 

yapılmıştır. Araştırma bulguları araştırma sorusuna olumlu cevap ortaya çıkartmıştır. Bu çalışma özgün ve üç 
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değişkenin aynı anda yer aldığı kapsamlı bir çalışma olması sebebiyle, karşılaştırma yapılacak birebir aynı 

içerikte çalışma bulunamamasına rağmen, fikir vermesi açısından benzer nitelikte tekli, ikili, üçlü 

kombinasyonlu araştırmalarla ile kıyaslama yapılmıştır.  

Etik İklim ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Kombinasyonunda; Lee ve Ha-Brookshire’ın (2017) “Moda Perakende 

Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetinde, Etik iklim, İş tutumu, ve Algılanan örgütsel sürdürülebilirlik 

performansı: Kesitsel bir çalışma” isimli makalesinde, H1 hipotezi olan, “Etik iklim, ABD moda perakende 

işletmelerinin sürdürülebilirlik üç alt boyutunu olumlu etkilemektedir (finansal, Sosyal, çevresel performans) 

hipotezinin desteklendiği sonucu çıkmıştır. Zaim ve İştar’ın (2011) “Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinde 

İş Etiğinin Etkisi: Trabzon İlinde Bir Uygulama” isimli çalışmasında H1 “İş etiği alt boyutlarının ekonomik 

sürdürülebilirliğe anlamlı etkisi vardır” ve H2 “İş etiği alt boyutlarının ilişkisel sürdürülebilirliğe anlamlı etkisi 

vardır” hipotezlerinin desteklendiği sonucu çıkmıştır. Bu sonuçların, çalışmanın “H1: Yöneticiler açısından 

etik iklimin kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına etkisi vardır” hipotezi ile uyumlu olduğu 

görülmektedir. 

Etik İklim ve Kurumsal İtibar Kombinasyonunda; Öncel ve Yıldız (2012) “Kurumsal İtibarın Örgütsel Kimlik 

Üzerindeki Etkisinde Etik İklimin Moderatör Rolü”regresyon analizi ile incelenmiş, sonuçta hipotezin 

desteklendiği ortaya çıkmıştır. Ordu’nun (2012) “İş ahlakının Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi”ne yönelik 

araştırmasında, iş ahlakı boyutlarından işletme uygulamaları ile kurumsal itibar arasında ilişki/etki vardır 

hipotezi, korelasyon ve çoklu regresyon yöntemiyle analiz edilmiş ve pozitif yönde etkisi olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. Günel’in (2016), “İşletmelerde Etik Liderliğin Etik İklim Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama” 

isimli çalışmasında, “etik liderlik etik iklimi pozitif yönde etkilemektedir” hipotezi regresyon modeli ile test 

edilmiş hipotezin desteklendiği görülmüştür. Çiçek’in (2017), “Kurumsal İtibarın Kazanılmasında Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk Bilincinin ve Etik Yaklaşımın Rolü” isimli çalışmasında, etik davranış ve kurumsal sosyal 

sorumluluk uygulamaları ile kurumsal itibar kazanılıp, uzun dönemli büyüme sağlanabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. Leiva’nın (2014), “Kurumsal İtibar ve Kurumsal Etik; İyi Görünmek ya da İyi Yapmak” isimli 

çalışmasında, kurumların itibarlarını artırmak için değil kendi başına bir amaç olarak sosyal sorumluluk 

çalışmaları yapmaları gerektiği sonucuyla birlikte sosyal ve etik kurumsal uygulamaların itibar kazancı 

sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Walker ve Dyck’in (2014), “Kurumsal İtibarda Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk ve Etikliğin Birincil Önemi: Ampirik Bir Çalışma” isimli çalışmasında, bir kurumun itibarını 

ölçmede etik kriterin kârlılık kriterinden daha çok etkili olduğunu vurgulamaktadır. Tüm yukarıdaki 

çalışmalar, bu çalışmanın kabul edilen “H2: Yöneticiler açısından etik iklimin kurumsal itibara etkisi vardır” 

hipotezi ile uyum göstermektedir. 

Kurumsal İtibar ve Sürdürülebilirlik Kombinasyonu; Zhu ve arkadaşlarının (2014) “Kurum Sosyal Sorumluluğu, 

Kurum İtibarı ve Firma Performansında Etik Liderliğin Rolü” isimli çalışmalarında, kurum itibarının firma 

performansını pozitif etkilediği hipotezinin, sonuçta desteklendiği görülmüştür. Performans burada 

ekonomik sürdürülebilirlik ile ilişkilendirilebilir. Diri’nin (2013), “Kurumsal İtibarın Performansa Etkisi: 

Konya'daki Özel Öğretim Kurumlarında Bir Araştırma” isimli çalışmasında, "Kurumsal itibar ile performans 

arasında bir ilişki söz konusudur" şeklindeki H1 hipotezinin desteklendiği görülmüştür. Yukarıda sayılan 

çalışmalar ile bu çalışmanın analizler sonucunda kabul edilen H3: Yöneticiler açısından kurumsal itibarın 

kurumsal sürdürülebilirliğe etkisi vardır hipotezi ile uymuludur. 
Etik İklim, Kurumsal itibar ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Kombinasyonu; Üçlü kombinasyon alanında birebir aynı 

olmasa da yapılan benzer içerikli çalışma, Saylı ve arkadaşlarının (2009), “Etik, Kurumsal İtibar ve Kurumsal 

Performansa İlişkisini Belirlemeye Yönelik İlk 500 İşletme İçinde Yapılmış Bir araştırma” isimli çalışmasıdır. 

Bu çalışmanın “Etik, kurumsal itibar ve kurumsal performans arasında bir iliski var mı?” ana sorusuna, “etik 

ilkelerin varlığıyla kurumsal itibar arasında bire bir kuvvetli bir pozitif ilişki vardır” sonucu çıkmıştır. Ayrıca 

finansal göstergelere dayalı işletme performansıyla kurumsal itibar arasında anlamlı bir ilişki çıkmazken, 

kalite, müsteri memnuniyeti ile kurumsal itibar arasında %95 güven aralığında anlamlı ilişkiler görülmekte 

olduğu raporlanmıştır. Literatürde benzer içerikte başka bir çalışmaya ratlanmamıştır.  Bu çalışmada etik ilke 

ile kurumsal itibar arasında desteklenen H2 hipotezi ile uyumu vardır. Yine bu çalışmada ana hipotezlerle test 

edilmese de finansal yapının kurumsal itibara etkisinin olduğu detaylı alt boyut analizlerinde çıkmıştır. Bu 

sonuç Saylı ve arakadaşlarının (2009) çalışmasında uyumlu olmayan kısımdır. 
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Kurumsal itibarın, etik iklimin sürüdürülebilirlik uygulamalarına etkisine aracılık edip etmediği ise 

literatürde yer almadığından, yeni bir katkı sunmak üzere özgün dördüncü hipotez olarak araştırmaya 

eklenmiş, H4 hipotez analizler sonucunda kabul edilmiştir. 

Yapılan tüm tanımlayıcı istatistik çalışmaları (anket, demografik vb.), araştırma modeli analizleri (Yapısal 

Eşitlik Modeline bağlı tüm geçerlilik, güvenilirlik ve araştırma modeli yol analizleri), literatür ve başka 

araştırmalarla karşılaştırma analizleri ile bunların yorumlanmaları sonucunda; Etik iklimin Kurumsal 

sürdürülebilirlik ve itibar üzerinde etkisi olduğu, kurumsal itibarın da sürdürülebilirlik uygulamalarına etkisi 

olduğu ortaya çıkmıştır. “Yöneticiler açısından etik iklimin kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına 

etkisinde, kurum itibarının aracı rolü var mıdır?” temel sorusu olumlu cevaplanmıştır.  

Bu sonuçlardan hareketle, kurum yöneticilerine ve araştırmacılara çeşitli öneriler sunulmaktadır. 

Kurum yöneticilerine öneriler; 

Kurumlara, uygulamalarında özellikle ürün-hizmet, kurumun çekim gücü, kanun ve etik kodlar konusuna 

önem vermeleri önerilmektedir. 

Kurumsal etik iklim, itibar ve sürdürülebilirlik sağlanmasında çalışanların kurum algısı çok önemlidir. 

Kurumlar, dış paydaşa yönelik ne kadar emek ve maliyete katlansa da çalışanını memnun etmedikçe çabaları 

eksik kalacaktır.  

Edinilmesi zaman ve emek alan, kaybı kolay olan itibarın ölçümlerinin yapılması, korunması ve geliştirilmesi 

sürdürülebilirlik için gereklidir. 

Kurumlar, içinde bulundukları çevreyi, paydaşları korumak, sorunlarına çözüm üretmek zorundadırlar. Aksi 

taktirde çevre ve paydaşlar tarafından dışlanacak, yerlerini korumakta, tekrar sisteme dahil olmakta 

zorlanacak, daha yüksek maliyete katlanmak durumunda kalacaklardır. Stratejilerde çevre ve paydaşlar göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik uygulamalarında referans kılavuz, standart ve ilkeler takip edilmelidir. Sadece bu 

takip ve uyum çalışması bile kurumların kalitesini, bakış açısını olumlu yönde geliştirecektir. 

Etik iklim, kurumsal itibar ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili eğitimler ve uygulamalar planlanmalı, etik 

kod sistemi geliştirilmelidir. 

Etik, sürdürülebilirlik, kurumsal itibar; akademik, toplumsal ve kurumsal eğitim süreçlerine katılmalı, 

okullarda ve özellikle üniversitelere ders olarak okutulmalıdır. 

Araştırmacılara öneriler;  

Araştırma, zaman ve maliyet kısıtı sebebiyle yalnızca yöneticilerle ve belli bir zaman aralığında yapılmıştır. 

Gelecekte, diğer paydaş bakış açılarının araştırıldığı ya da farklı dönemlerde yönetici araştırma verilerinin 

analiz edilerek önceki araştırmalarla karşılaştırılacağı araştırmalar yapılabilir.  

Kurumlarda sürdürülebilirlik konusunda ölçüm yapılıp, algı ile gerçekleşen karşılaştırması analiz edilebilir. 

Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında oluşturulan Yeşil Anlaşma (Green Deal), karşılıklı ekonomik, sosyal ve 

siyasal ilişkide olduğu Türkiye ile kurumlarını yakından ilgilendirmektedir. Bu anlaşmaya göre uygulamada 

kurumlardan neler beklenildiği, iş yapış şekillerini nasıl etkileyeceği konusunda araştırmalar yapılabilir.  

Sonuç olarak, kurumlar etik iklim temelinde organizasyonlarının ve paydaşlarının refahını artırmaya 

çalışarak; işsizlik, yolsuzluk, açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ederek; eşit sağlık-eğitim-iş-gelir 

imkanları konusunda uygulamalar yaparak; doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak, tüm canlıların bugün ve 

yarın için yaşam haklarına saygı göstererek kendilerini gerçekleştirebilecekler, kurumsal ve toplumsal 

sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaklardır. 
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Purpose - Although it is frequently emphasized in the literature that companies’ ethical violations are 

effective in developing consumer cynicism, the effect of salespeople’s unethical behaviors on 

consumer cynicism towards the service sector has not been investigated yet. Therefore, this study aims 

to reveal the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector and 

whether this effect differs according to demographic characteristics. 

Design/methodology/approach - The convenience sampling method was used in this study, and the 

data were obtained from consumers who buy/consume services in Bursa province. Face-to-face survey 

was used as data collection method. The data reached were analyzed by structural equation modeling 

(SEM). 

Findings - As a result of the study, it was found that unethical sales behaviors had a significant and 

positive effect on consumer cynicism towards the service sector. It was also found that the effect of 

unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector differed significantly 

according to education level but did not differ significantly according to gender, marital status, age, 

and income. Accordingly, the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the 

service sector is higher for consumers with postgraduate education than consumers with 

undergraduate education. 

Discussion - This study contributes to the marketing literature by revealing that unethical sales 

behaviors affect consumer cynicism towards the service sector and this effect differs according to 

education level. In addition, the results obtained in this study are thought to be beneficial for service 

companies in terms of preventing consumer cynicism and reducing the harmful effects of cynicism.  
 

1. INTRODUCTION 

With the effect of globalization and rapidly developing technology, today’s consumers, who are becoming 

more conscious, expect companies to act in the context of ethical values and principles in their decisions and 

practices beyond meeting their needs and demands. Therefore, companies adopt and apply ethical standards 

in marketing activities as well as in all their decisions and practices. 

Personal selling is one of the marketing practices where ethical issues are common. Salespeople, who are the 

critical elements of the personal sales process, are the company’s visible face to the customer and are often the 

primary contact point for customers before and after-sales. Especially in the service sector, the service’s 

intangible nature increases the importance of salespeople who sell services (Crosby et al., 1990: 68). Unethical 

behaviors of salespeople, which are so important for service companies, confront companies with many 

problems such as dissatisfied and distrustful customers, negative word of mouth communication, and 

decreased sales and profit rates (Dubinsky et al., 1991: 653). Therefore, service companies should not ignore 

ethical issues in personal selling. 
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Cynicism, which has been investigated for many years in different disciplines of social sciences (psychology, 

sociology, organizational behavior, etc.), is a relatively new area of research for marketing literature. 

Consumer cynicism is a learned attitude characterized by a belief that companies lack integrity and negative 

feelings towards companies (Helm, 2004: 345). More clearly, cynical consumers believe that companies have 

hidden goals or intentions behind their activities (Indibara & Varshney 2020: 78) and experience negative 

feelings such as bitterness, anger, or resentment associated with this (Helm, 2006: 23). According to consumer 

cynicism studies, the antecedents of consumer cynicism are personality traits (Helm, 2006; Indibara & 

Varshney, 2020), specific incidents experienced or witnessed by consumers (Helm, 2004, 2006), and goal and 

value incongruence (Chylinski & Chu, 2010). Cynical consumers exhibit behaviors such as caution, complaint, 

negative word of mouth, switching/exit, and retribution (Chu & Chylinski, 2006).  

Previous studies have generally examined consumer cynicism towards a particular company (Chylinski & 

Chu, 2010) or the marketplace (Helm, 2006; Helm et al., 2015), but not consumer cynicism towards the service 

sector. Therefore, in this study, consumer cynicism towards the service sector has been investigated. Service 

companies are more disadvantageous than companies that produce and sell products because the main 

characteristics of services such as intangibility, inseparability, variability, and perishability (Kotler, 1999: 200) 

make it difficult for service companies to achieve customer satisfaction and build customer loyalty. On the 

other hand, cynical consumers are distrustful and skeptical of companies. They have negative feelings such as 

bitterness, or resentment, and the perceived risk level of cynical consumers’ purchasing decisions is 

considerably higher than non-cynical consumers (Helm, 2006: 66). Thus cynicism is a more serious threat to 

service companies than other companies. In this respect, it is thought that it is essential to investigate consumer 

cynicism in the service sector. 

When the consumer cynicism literature is examined, it is seen that existing studies (Chylinski & Chu, 2010; 

D’Souza, 2016; Helm, 2004; Helm, 2006) provide theoretical and empirical evidence that unethical marketing 

practices are effective on consumer cynicism. However, the effect of unethical sales behaviors on consumer 

cynicism towards the service sector and the moderator role of demographic characteristics on this effect has 

not been investigated yet. Therefore, this study aims to reveal the effect of salespeople’s unethical sales 

behaviors on consumer cynicism towards the service sector and whether this effect differs in terms of the 

demographic characteristics. It is thought that this study will provide theoretical and empirical contributions 

to the marketing literature. It is also thought that this study can help service companies to minimize the 

potential harms of consumer cynicism by developing strategies to prevent consumer cynicism arising from 

unethical sales behavior and to reduce existing cynicism. 

In this study, firstly, information about ethical issues in personal selling and then consumer cynicism was 

given. Secondly, the relationship between unethical sales behaviors and consumer cynicism was examined 

based on a literature review. Then, the methodology and the findings obtained from the analysis were 

presented. Finally, in the conclusion part, the study findings were evaluated, the theoretical and practical 

contributions of the study were presented, and suggestions were made for future studies and service 

companies. 

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

2.1. Ethical Issues in Personal Selling 

The word “ethics” comes from the Greek “ethos,” which means “the custom or the way of 

life” or “character” (Marbaniang, 2012: 2). Ethics is defined as the moral rules and standards that guide the 

individual’s behaviors (Muncy & Vitell, 1992: 298). Ethics in personal selling is the set of moral rules and 

standards that regulate salespeople’s decisions and behaviors towards the companies and consumers (Bozyiğit 

& Akkan, 2013: 52).  

Personal selling is one of the marketing activities where ethical issues are most frequently encountered. The 

most important reason for this is that the salespeople are responsible for generating the company’s revenues. 

Another reason is that salespeople are exposed to more pressure than other employees. Salespeople under 

pressure may engage in unethical activities and practices to increase sales (Roman & Munuera, 2005: 473). On 

the other hand, salespeople’s commission-based work generally causes them to focus only on increasing the 

sales of products or services without considering ethical standards (Adnan et al., 2013: 425). 
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Ethical issues in personal selling arise mainly in salespeople’s relationships with customers, competitors, and 

business management. In this study, since the ethical issues arising in salespeople’s relations with customers 

are examined, other ethical issues in personal selling are not considered. The first of the ethical issues in 

salespeople’s relationships with customers is that salespeople pressure the customer to buy the product or 

service. Sales closing techniques are oriented towards the customer deciding to purchase the product and 

service, and salespeople often take away the customer's right to make free choices by not offering the customer 

the option of “not to buy” (Özdemir, 2011: 139). 

Discriminating among customers is another ethical issue that arises in salespeople's relationships with 

customers. Applying high price discounts to some customers, enabling some customers to receive the product 

faster (Chonko, 1995: 251; Koop, 1993: 547), not helping customers who are unlikely to buy, and ignoring some 

customers (Levy & Dubinsky, 1983: 57) are some of the discrimination practices made by salespeople. 

Other ethical issues that arise in salespeople’s relationships with customers are as follows; informing the 

customer incompletely or incorrectly about the features or price of the product or service, selling products and 

services that will not benefit the customer, lying to the customer about the product’s delivery date and making 

excuses for the products that are not in stock (Hansen & Riggle, 2009: 152; Levy & Dubinsky, 1983: 57). In 

addition, giving gifts to customers and inviting customers to lunch or dinner are the other most common 

unethical sales practices (Özdemir, 2011: 142-144). 

When the relevant literature is examined, it is seen that the researchers generally focus on the effects of the 

ethical and unethical behaviors of salespeople on trust, satisfaction, and loyalty. Roman (2003), who examined 

the salespeople’s ethical sales behaviors in the finance sector, concluded that the salespeople’s ethical sales 

behaviors positively affect customer satisfaction, trust, and loyalty. Pezhman et al. (2013) investigated the role 

of ethical sales behaviors in the development of customer loyalty through customer satisfaction and trust in 

the insurance sector. They found that ethical sales behaviors positively affected customer satisfaction and trust, 

and customer satisfaction and trust had a mediator role in the relationship between ethical sales behaviors and 

customer loyalty. Tolba et al. (2015) investigated the effects of ethical sales behaviors on customer loyalty and 

customer satisfaction in the banking sector. They found that ethical sales behaviors had a positive effect on 

customer satisfaction but did not have a statistically significant effect on customer loyalty. 

Some researchers have examined the effects of ethical and unethical sales behaviors on sales performance. For 

example, Agnihotri and Krush (2015) found that ethical sales behaviors positively affected sales performance. 

Kethüda and Yıldırım (2017) found that unethical sales behaviors negatively affected sales performance. 

Unlike other studies, Howe et al. (1994) found that salespeople with high sales performance exhibited more 

unethical sales behaviors than those with low sales performance. 

2.2. Consumer Cynicism 

Cynicism originated as an intellectual movement in ancient Greece in the 5th century BC (Luck, 2011: 15). 

Ancient Greek cynics aim for a virtuous life (Luck, 2011: 18). The only condition for the cynics to attain virtue 

and happiness is to live frugally (wearing a single garment, eating food only for nourishment, etc.) (Kennedy, 

2017: 39). Defending that societal life is unnatural, cynics tried to avoid the conventions of society as much as 

possible and believed that a good life is possible with independence and self-sufficiency (Dean et al., 1998: 

342). Today, cynicism has lost its aim and meaning in ancient times and turned into a pessimistic and distrust 

view of life (Mantere & Mantinsuo, 2001: 5). 

Cynicism represents a general belief that other individuals, groups or institutions have hidden motives behind 

their actions, and it is associated with unrealistic expectations, disillusionment, frustration, and negative affect 

(Andersson, 1996: 1397; Fortier, 2003: 4; Hochwarter et al., 2004: 46). For many years, cynicism has been 

investigated in various contexts such as personality (Cook & Medley, 1954; Costa et al., 1986), organizational 

behavior (Andersson, 1996; Dean et al, 1998), social and political (Cappella & Jamieson, 1996; Kanter & Mirvis, 

1989; Leung et al., 2010). Cynicism started to be investigated in the consumer behavior context in the early 

2000s. 

Consumer cynicism has been defined by researchers in various ways. Chylinski and Chu (2010: 799) define 

consumer cynicism as “a process of related cognitive, behavioral, and affective reactions expressed by initial 

suspicion, defensive attempts, and eventual alienation of the consumer”. Helm et al. (2015: 516) define 
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consumer cynicism as “a stable, learned attitude toward the marketplace characterized by the perception that 

pervasive opportunism among firms exists and that this opportunism creates a harmful consumer 

marketplace”.  

Early studies on consumer cynicism generally focused on the antecedents and consequences of consumer 

cynicism. Helm (2006), who made essential contributions to introducing the concept of consumer cynicism 

into the marketing literature, investigated personality traits as the antecedents of consumer cynicism and 

behavioral consequences of consumer cynicism. They found that negative affectivity and social cynicism were 

the antecedents of consumer cynicism, and marketplace shaping and marketplace withdrawal behaviors were 

the consequences of consumer cynicism. Chylinski and Chu (2010) found that incongruence between 

consumers’ goals or values and the company’s actions lay at the root of consumer cynicism. Repeated 

incongruence results in cynical behaviors such as complaint, spreading negative word of mouth, 

exiting/switching, and seeking compensation. Gillani et al. (2011), investigating consumer cynicism towards 

Fairtrade, found that goal incongruence and value incongruence are two main antecedents of consumer 

cynicism towards Fairtrade.  

Atılgan et al. (2017) investigated the relationships between attitude towards boycotting, purchase intention, 

and consumer cynicism. As a result of the study, it was found that there was a positive relationship between 

consumer cynicism and attitude towards boycotting and a negative relationship between consumer cynicism 

and purchase intention. Göktaş (2019), who investigated the relationship between word-of-mouth marketing 

and consumer cynicism, concluded that word-of-mouth marketing had a low positive effect on consumer 

cynicism. 

Mikkonen et al. (2011) examined anti-Christmas sites on the internet and found that cynicism underlay 

consumer criticism of values and norms associated with Christmas celebrations. They evaluated consumer 

cynicism as a consumer resistance and a form of social criticism against the order of consumption society by 

presenting a more positive perspective on consumer cynicism, which is generally seen as a negative attitude 

or force in the literature.  

Studies on consumer cynicism have generally limited consumer cynicism as a defense tool for consumers and 

focused only on the defensive aspect of cynicism (Chylinski & Chu, 2010; Helm, 2004, 2006). Contrary to these 

studies, Odou and Pechpeyrou (2011) proposed three different perspectives on consumer cynicism: offensive, 

subversive and ethical, in relation to resistance and anti-consumption behaviors. All perspectives are based 

on the idea that companies hide their self-interests behind their altruistic discourses. However, these 

perspectives differ in terms of the reactions of the consumers. 

3. LITERATURE REVIEW AND RESEARCH HYPOTHESES 

In this part of the study, the relationship between unethical sales behaviors and consumer cynicism was 

examined. Based on the literature review, the hypotheses of the research were developed, and the research 

model was presented. 

3.1. The Relationship Between Unethical Sales Behaviors and Consumer Cynicism 

Some cynicism researchers argue that companies’ unethical marketing practices, especially advertisements 

and unethical sales behaviors, affect consumer cynicism (Akçay & Özdemir, 2019; Helm, 2004, 2006; Kanter & 

Mirvis, 1989; Pollay, 1986). For example, Pollay (1986: 907) argues that unreal advertisements contribute to the 

development of cynicism by leading society to doubt about advertisers, media, and authority. According to 

Helm (2006: 107), cynical consumers believe that many companies are only after their self-interests, regardless 

of ethical principles and consumer interests, and they think that marketing practices are intended to deceive 

or manipulate consumers. According to Akçay and Özdemir (2019), companies’ unethical marketing practices 

can contribute to the development of consumer cynicism by reducing the trust of consumers. 

Some researchers have found that the incongruence between consumers’ ethical values and perceived 

company values affects consumer cynicism (Chylinski & Chu, 2010; Gillani et al., 2011). 

Helm (2004) found that personal incidents experienced by consumers were influential in the development of 

consumer cynicism. Many of these incidents are related to salespeople’s unethical behaviors. For example, a 

consumer tried on a dress that is too small on her at the store. But the salesperson said, “This looks great on 
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you!”. This consumer stated that she realized that this was a sales tactic and that she was no longer a naive 

consumer (Helm, 2004: 349). Another consumer, who wanted to buy a second-hand car, stated that the car 

dealer said the car was about to be sold and that he was pressuring him to buy the car. This consumer stated 

that he went back to the car dealer a few weeks later and saw that the car was still not sold and realized that 

the car dealer was lying to him. After this incident, this consumer stated that he never trusted the salespeople 

and acted more carefully against sales tactics (Helm, 2004: 350). 

Some researchers examining ethical and unethical sales behavior (Minh Tuan, 2015; Pezhman et al., 2013, 

Roman, 2003) found that ethical sales behavior creates positive effects on customers, while unethical sales 

behavior decreases customer trust. Distrust arising from unethical sales behaviors may be a symptom of 

consumer cynicism, or distrust may turn into cynicism by increasing its severity. Because distrust is the most 

important component of cynicism (Rijkhoff, 2018: 335). 

As explained above, the relevant literature provides evidence that unethical sales behaviors are effective on 

consumer cynicism. However, the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the 

service sector and whether this effect shows a significant difference according to the demographic 

characteristics has not been investigated. Based on this, the following hypotheses were developed to reveal 

the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector and whether this effect 

differs significantly according to the demographic characteristics: 

H1: Unethical sales behaviors have a significant and positive effect on consumer cynicism towards the service sector.  

H2: The effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector differs significantly according 

to the respondents’ demographic characteristics. 

H2a: The effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector differs significantly according 

to the respondents’ gender. 

H2b: The effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector differs significantly according 

to the respondents’ marital status. 

H2c: The effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector differs significantly according 

to the respondents’ age. 

H2d: The effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector differs significantly according 

to the respondents’ education level. 

H2e: The effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector differs significantly according 

to the respondents’ income. 

 

The research model is shown in Figure 1 below. 
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Figure 1. Research Model 

4. METHODOLOGY 

The study aims to determine the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector and whether this effect differs significantly according to consumers’ demographic characteristics. The 

study was carried out on consumers who buy/consume services in Bursa. As of December 31, 2018, the number 

of people aged 15 and over in Bursa is 2.339.964 (TUIK, 2019). Therefore, the population of this study consists 

of 2.339.964 people aged 15 and over in Bursa. According to Sekaran (2003: 294), if the population size is 

1.000.000 and above, the sample size should be at least 384. Therefore, in this study, the minimum sample size 

considered for the population, which was determined as 2.339.964, is 384. 

In the study, considering the limiting factors such as time and cost, the convenience sampling method was 

used. The study data were collected from consumers who buy/consume services in Bursa between 3 March 

and 4 June 2019 via face-to-face survey method, and 432 questionnaires suitable for analysis were reached. 

IBM SPSS 23 was used for frequency analysis and overall reliability analysis of the scale. SmartPLS 3.3.3 was 

used for the measurement model and structural equation modeling analyzes. 

The questionnaire form of the study consists of two parts. In the first part, there are 23 questions to measure 

unethical sales behaviors and consumer cynicism. The questions in this part were evaluated using a five-point 

Likert type scale. The response category of this scale is as follows: 1=Strongly Disagree, 2=Disagree, 3=Neutral, 

4=Agree, 5=Strongly Agree. In the second part, there are 5 categorical questions to reveal the respondents’ 

demographic characteristics. 

The scale developed by Levy and Dubinsky (1983) was used to measure the salespeople’s unethical sales 

behaviors. The original scale consists of 18 questions. However, 3 questions were excluded from the 

questionnaire because they were not suitable for the study, and the remaining 15 questions were used to 

measure unethical sales behaviors. The 8-questions scale developed by Helm et al. (2015) was used to measure 

consumer cynicism. 

5. DATA ANALYSIS AND FINDINGS 

Firstly, frequency analysis was carried out to reveal the respondents’ demographic characteristics. Then, the 

validity and reliability analyzes of the scale dimensions (unethical sales behaviors and consumer cynicism) 

were carried out. Finally, the research model was analyzed by structural equation modeling. 

5.1. Findings on the Respondents’ Demographic Characteristics 

Data on the respondents' demographic characteristics were analyzed using frequency analysis. Table 1 below 

shows the findings on the respondents’ demographic characteristics. 

 

 

Table 1. Respondents’ Demographic Characteristics 

Demographic Characteristics N % 

Gender 
Male 223 51,6 

Female 209 48,4 

Demographic 

Characteristics 

• Gender 

• Marital Status 

• Age 

• Education 

• Income 
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As shown in Table 1 above, male respondents (51.6%) are more than female respondents (48.4%). In terms of 

age, more than half of the respondents are 30 age and below (58.6%), followed by those aged 31 and over 

(41.4%). In terms of marital status, single respondents (65.7%) are more than married (34.3%). In terms of 

educational status, more than half of the respondents are undergraduate (60.6%). Finally, the respondents’ 

income levels are listed as 2001 TL-4000 TL (35.6%), 2000 TL and below (33.3%), and 4001 TL and over (31%). 

5.2. Measurement Model Analysis Results 

The research model was tested with structural equation modeling (SEM). In recent years, structural equation 

modeling (SEM) is a statistical analysis method that has been very popular in the field of marketing (Henseler, 

2017: 361). In this study, the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) technique was used 

to test the research model. PLS-SEM is a variance-based analysis technique and aims to maximize the 

explained variance of endogenous constructs (Hair et al., 2011: 139). PLS-SEM differs from the covariance-

based structural equation modeling (CB-SEM) techniques in terms of its methodological features such as does 

not presume that the data are normally distributed, does not require large samples, can efficiently process 

latent variables that have few indicators and enables the evaluation of reflective and formative measurement 

models (Hair et al., 2013: 16-17). 

In this study, the sample size is sufficient, and data are normally distributed. However, PLS-SEM is widely 

used in empirical study in marketing as an alternative technique to CB-SEM (Henseler, 2009: 278). Also, the 

user interface of SmartPLS used in PLS-SEM analysis is relatively easy. Therefore, the PLS-SEM technique was 

used in this study. 

 In the analysis of the measurement model, internal consistency reliability, convergent validity, and 

discriminant validity analyzes of the constructs in the research model were carried out. Cronbach’s Alpha 

values and Composite Reliability (CR) values were examined for internal consistency reliability. According to 

Hair et al. (2014: 618-619), Cronbach’s Alpha values and Composite Reliability (CR) values should be above 

0.70. For convergent validity, Average Variance Extracted (AVE) values were calculated. Also, factor loadings 

were examined. AVE value is a measure of convergence among indicators (items) representing a latent 

construct (Hair et al., 2014: 601). According to Hair et al. (2014: 618-619), factor loadings and AVE values 

should be above 0.50.  

Before analyzing the measurement model, the overall reliability of all items in the scale used in the study was 

calculated. As a result of the reliability analysis, Cronbach’s Alpha value of a total of 23 items in the scale was 

found to be 0.853. This value is above the threshold of 0.70 suggested for Cronbach’s Alpha. Therefore, the 

overall reliability of the scale is high. 

In Table 2 below, the measurement model analysis results of the constructs in the research model are seen. 

 

Table 2. Results of Measurement Model Analysis 

Age 
30 and below 253 58.6 

31 and over 179 41.4 

Marital Status 
Single 284 65.7 

Married 148 34.3 

Education 

Secondary Education 63 14.6 

Undergraduate  262 60.6 

Postgraduate 107 24.8 

Income (Turkish Lira / TL) 

2000 TL and below 144 33.3 

2001 TL - 4000 TL  154 35.6 

4001 TL and over 134 31 

Total 432 100 



G. Akçay – E. Özdemir 13/3 (2021) 2396-2413 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2403 

C
o

n
st

ru
ct

 
Item 

Codes 
Items 

Factor 

Loading 

Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

(CR) 

Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

U
n

e
th

ic
al

 S
al

es
 

B
eh

av
io

rs
 

USB11 
Many salespeople don't tell customers the complete 

truth about the characteristics of a service. 
0.723 

0.718 0.825 0.541 

USB12 
Many salespeople don't assist customers they believe are 

less likely to buy. 
0.750 

USB13 
Many salespeople make excuses to customers about the 

unavailable product that is not yet in stock or is sold out. 
0.750 

USB14 
Many salespeople give preferential treatment to certain 

customers. 
0.717 

C
o

n
su

m
er

 

C
y

n
ic

is
m

 

CC6 Most companies will sacrifice anything to make a profit. 0.829 

0.726 0.875 0.778 

CC7 
To make a profit, companies are willing to do whatever 

they can get away with. 
0.932 

As seen in Table 2 above, as a result of the analysis starting with 8 items in the consumer cynicism dimension 

and 15 items in the unethical sales behaviors dimension (23 items in total), 17 items with low factor loadings 

were excluded from the analysis to obtain reliability and validity values above the threshold values. Hair et 

al. (2014: 618) suggest that factor loadings should be 0.50 and above, ideally 0.70 and above. Therefore, to 

obtain the desired values for reliability and validity, firstly the items with a factor loading of less than 0.70 and 

then the items that decrease the threshold value were excluded from the analysis. The codes of the items 

excluded from the analysis are: USB1, USB2, USB3, USB4, USB5, USB6, USB7, USB8, USB9, USB10, USB15, 

CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC8. When these items were excluded from the analysis, factor loadings were 

found between 0.717 and 0.932. As a result of the items excluded from the analysis, the constructs’ AVE values 

were found between 0.541 and 0.778. These values are above 0.50, which is considered as the threshold value 

of AVE. Hence, convergent validity is met. The AVE values obtained show that, on average, more than 50% 

of the indicators’ variance is explained by the latent construct (Hair et al., 2011: 146). 

As seen in Table 2, the Cronbach’s Alpha values of the constructs are 0.718 and 0.726. These values are above 

0.70, which is considered the threshold value for Cronbach’s Alpha. On the other hand, it is seen in Table 2 

that the Composite Reliability (CR) values are between 0.825 - 0.875. These values are above 0.70, which is 

considered the threshold value for Composite Reliability (CR). When the Cronbach’s Alpha coefficients and 

Composite Reliability (CR) values seen in Table 2 are evaluated in general, it can be stated that the internal 

consistency reliability is met. 

For assessing the discriminant validity, the Fornell-Larcker criterion and HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio) 

criterion were used. Discriminant validity expresses the extent to which a construct differs from other 

constructs in the model (Hulland, 1999: 199).  According to the criterion proposed by Fornell and Larcker 

(1981), the square root of each construct’s AVE value should be greater than its correlation with any other 

construct (Hair et al., 2013: 105). Table 3 below shows the discriminant validity analysis results according to 

the Fornell-Larcker criterion. 

Table 3. Results of the Discriminant Validity Analysis according to Fornell-Larcker Criterion 

  Consumer Cynicism Unethical Sales Behaviors 

Consumer Cynicism 0,882  

Unethical Sales Behaviors 0,300 0,735 

Note: The table’s bolded values represent the AVE values’ square roots, while the other values show the constructs’ 

correlations with each other. 

In table 3 above, it is seen that the square roots of the constructs’ AVE values are greater than the correlation 

of these constructs with each other. Therefore, the Fornell-Larcker criterion is met. 
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HTMT criterion proposed by Henseler et al. (2015: 121) shows the ratio of the average of the correlations of all 

constructs’ indicators in the research model to the geometric mean of the correlations of the same construct’s 

indicators. Although it is suggested that the HTMT value is below 0.85, this value can reach up to 0.90 

(Henseler et al., 2015: 128). HTMT values for the discriminant validity are shown in Table 4 below. 

Table 4. Results of the Discriminant Validity Analysis according to HTMT Criterion 

  Consumer Cynicism Unethical Sales Behaviors 

Consumer Cynicism   

Unethical Sales Behaviors 0,396  

As seen in Table 4 above, the HTMT value is less than 0.85. Therefore, the HTMT criterion is met. It can be 

stated that the discriminant validity is met depending on the Fornell-Larcker and HTMT criteria. As a result, 

the constructs in the research model are suitable for structural equation modeling (SEM) analysis. 

5.3. Structural Model Analysis Results 

After analyzing the measurement model, the proposed research model was analyzed using partial least 

squares structural equation modeling (PLS-SEM) to test the research hypotheses. In the research model, 

unethical sales behavior is an exogenous construct, and consumer cynicism is an endogenous construct. In the 

analysis of the structural model, path coefficients (β), t values (t>1.96), p values (p<0.05), VIF values, coefficient 

of determination (R2), effect size (f2) and the predictive relevance (Q2) values were calculated. To evaluate PLS 

path coefficients’ significance, 5000 subsamples were taken from the sample using the Bootstrapping 

technique, and t values were recalculated. Blindfolding analysis was used for the predictive relevance (Q2) 

value. In Figure 2 below, the results of the PLS-SEM analysis can be seen. 

 

Figure 2. The Results of the PLS-SEM Analysis 

Table 5 below shows the results of the PLS-SEM analysis. 

Table 5. The Results of the PLS-SEM Analysis 

Hypotheses Path 
Standardized β 

Coefficient 

Standard 

Deviation 

t 

Statistics 

p 

Values 
Result 

H1 
Unethical Sales Behaviors → 

Consumer Cynicism 
0.300 0.042 7.147 0.000 Supported 

As shown in Table 5, the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism, which expresses the 

hypothesis H1, is 0.300. This effect is significant since the significance value of the H1 hypothesis is p=0.000 (p 

<0.05). Hence, the H1 hypothesis is supported. 

Table 6 below shows the R², f2, Q2, and VIF values obtained as a result of the PLS-SEM analysis. 

 

 

 

Table 6. Results of Determination Coefficient (R2 ), Effect Size (f 2), Predictive Relevance (Q2) and VIF Values 

Hypotheses Path R2 f 2 Q2 VIF 



G. Akçay – E. Özdemir 13/3 (2021) 2396-2413 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2405 

H1 Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism 0.090 0.099 0.064 1.000 

As seen in Table 6 above, the VIF value is below 5, which is accepted as the threshold value (Hair et al., 2013: 

186). Hence, there is no collinearity problem. 

In the evaluation of the structural model, the coefficient of determination (R2), effect size (f2), and predictive 

relevance (Q2) values should also be analyzed. The R² value indicates the ratio of an endogenous construct’s 

variance explained by exogenous constructs (Hair et al., 2013: 115  175). R2 values of 0.75, 0.50, and 0.25 for 

endogenous constructs can be respectively expressed as substantial, moderate, and weak (Hair et al., 2011: 

147). When the R2 value in Table 6 is examined, it is seen that unethical sales behaviors explain 9% of consumer 

cynicism. This value shows that consumer cynicism is weakly explained. 

In addition to assessing R2 values, f2 (effect size) values were also examined. The f2 value is used to evaluate 

an exogenous construct’s contribution to an endogenous construct’s R2 value (Hair et al., 2013: 186). f2 values 

of 0.35, 0.15 and 0.02 express large, medium and small effects, respectively (Cohen,1988: 413-414). As seen in 

Table 6 above, unethical sales behavior has a small effect size (f2=0.099). 

The Q2 value found based on the blindfolding procedure evaluates the model’s predictive relevance by 

removing the data for a given block of indicators from the model. Q2 values greater than zero (Q2>0) show that 

the model has predictive relevance (Ali et al., 2015: 463). As seen in Table 6, the Q2 value was found to be 0.064. 

The obtained Q2 value is greater than zero (Q2>0). Therefore, it can be stated that the model has predictive 

relevance for the consumer cynicism endogenous construct. 

5.4. Multi-Group Analysis Results 

In this section, the moderating role of gender, marital status, age, education level, and income categorical 

variables on the research model was investigated. For this purpose, whether the research model differentiates 

according to the mentioned categorical variables was analyzed with SmartPLS multi-group analysis. The 

results of the multi-group analysis performed according to each categorical variable are shown below. 

5.4.1. The Multi-Group Analysis Results by Gender 

First, it was analyzed whether the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector differs according to the gender categorical variable. The sample according to gender, which is a 

categorical variable, is divided into two groups as female (N = 209) and male (N = 223). The results of the multi-

group analysis performed according to gender are given in Table 7 below. 

Table 7. Path Coefficients and Significance Levels by Gender 

H2a: Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism 
Standardized 

β Coefficients 
STDEV t-Value p-Value 

Gender 
Female 0.340 0.056 6.087 0.000 

Male 0.266 0.059 4.491 0.000 

As seen in Table 7 above, the effect of unethical sales behavior on consumer cynicism towards the service 

sector is significant for both genders (p=0.000<0.05). When the standardized βeta coefficients are examined, it 

is seen that the effect of unethical sales behavior on consumer cynicism is (β) 0.340 in women and (β) 0.266 in 

men. In Table 7, the path coefficients of the relationship between unethical sales behavior and consumer 

cynicism towards the service sector in terms of male and female groups and the significance levels of these 

coefficients are given. However, although the path coefficients of both groups are significant, there may be a 

significant difference between the path coefficients. Therefore, the following Table 8, which shows the analysis 

results regarding the difference between the path coefficients and the significance level of this difference, 

should be examined. 

 

 

Table 8. Difference Between Path Coefficients and Significance Level of the Difference by Gender 

H2a: Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism Path Coefficients-diff p-Value  
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Gender Female – Male 0.073 0.365 

As can be seen in Table 8 above, the difference between the path coefficients according to gender is 0.073. 

However, this difference is not significant since it is p=0.365 (p<0.05). As a result, when Table 7 and Table 8 

are evaluated together, although the effect of unethical sales behavior on consumer cynicism towards the 

service sector is significant for both genders (p=0.000<0.05), the difference between the path coefficients is not 

significant (p=0.365>0.05). Therefore, the H2a sub-hypothesis is not supported. In other words, the effect of 

unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector does not differ significantly 

according to gender. 

5.4.2. Multi-Group Analysis Results by Marital Status 

It was analyzed whether the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector differs according to the marital status categorical variable. According to marital status, which is a 

categorical variable, the sample is divided into two groups as single (N = 284) and married (N = 148). The 

results of the multi-group analysis performed according to marital status are shown in Table 9 below. 

Table 9. Path Coefficients and Significance Levels by Marital Status 

H2b: Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism 
Standardized 

β Coefficients 
STDEV t-Value p-Value 

Marital 

Status 

Single 0.302 0.051 5.964 0.000 

Married 0.313 0.065 4.792 0.000 

As seen in Table 9 above, the effect of unethical sales behavior on consumer cynicism towards the service 

sector is significant for both marital statuses (p=0.000<0.05). When the standardized βeta coefficients are 

examined, it is seen that the effect of unethical sales behavior on consumer cynicism is (β) 0.302 in single 

consumers and (β) 0.313 in married consumers. However, although the path coefficients of both groups are 

significant, the significance level of the difference between the path coefficients should also be examined. Table 

10 below shows the difference between the path coefficients and the significance level of this difference. 

Tablo 10. Difference Between Path Coefficients and Significance Level of the Difference by Marital Status 

H2b: Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism Path Coefficients-diff p-Value  

Marital Status Single – Married -0.011 0.896 

As seen in Table 10 above, the difference between the path coefficients according to marital status is -0.011. 

However, this difference is not significant since it is p=0.896 (p <0.05). As a result, when Table 9 and Table 10 

are evaluated together, although the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the 

service sector is significant in terms of both marital status (p=0.000 <0.05), the difference between the path 

coefficients is not significant (p = 0.896> 0.05). Therefore, the H2b sub-hypothesis is not supported. In other 

words, the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector does not differ 

significantly according to marital status. 

5.4.3. The Multi-Group Analysis Results by Age 

It was analyzed whether the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector differs according to the age categorical variable. The sample according to age, which is a categorical 

variable, is divided into two groups as 30 and below (N=253) and 31 and above (N=179). The results of the 

multi-group analysis performed according to age groups are shown in Table 11 below. 

Table 11. Path Coefficients and Significance Levels by Age 

H2c: Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism 
Standardized 

β Coefficients 
STDEV t-Value p-Value 

Age 
30 and below 0.284 0.054 5.287 0.000 

31 and over 0.348 0.062 5.589 0.000 

As seen in Table 11 above, the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector is significant for both age groups (p=0.000<0.05). When the standardized βeta coefficients are examined, 

it is seen that the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism is (β) 0.284 in the age group 30 and 
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below, and 0.348 (β) in the age group 31 and over. Although the path coefficients of both groups are significant, 

the significance level of the difference between the path coefficients should also be examined. Table 12 below 

shows the difference between the path coefficients and the significance level of this difference. 

Tablo 12. Difference Between Path Coefficients and Significance Level of the Difference by Age 

H2c: Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism Path Coefficients-diff p-Value  

Age 30 and below - 31 and over -0.065 0.435 

As seen in Table 12 above, the difference between the path coefficients according to age is -0.065. However, 

this difference is not significant since it is p=0.435 (p<0.05). As a result, when Table 11 and Table 12 are 

evaluated together, although the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector is significant for both age groups (p=0.000<0.05), the difference between the path coefficients is not 

significant (p=0.435> 0.05). Therefore, the H2c sub-hypothesis is not supported. In other words, the effect of 

unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector does not differ significantly 

according to age. 

5.4.4. The Multi-Group Analysis Results by Education Level 

It was analyzed whether the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector differs according to the educational level categorical variable. The sample according to education level, 

which is a categorical variable, is divided into three groups as secondary education (N=63), undergraduate 

(N=262), and postgraduate (N=107). The results of the multi-group analysis performed according to education 

level are shown in Table 13 below. 

Table 13. Path Coefficients and Significance Levels by Education Level 

H2d: Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism 
Standardized 

β Coefficients 
STDEV t-Value p-Value 

Education 

Secondary Education 0.250 0.183 1.361 0.173 

Undergraduate 0.259 0.054 4.790 0.000 

Postgraduate 0.506 0.065 7.755 0.000 

As seen in Table 13 above, the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector has different significance levels for each educational level. This relationship is significant since p=0.000 

(p<0.05) according to undergraduate education and postgraduate education, but this relationship is not 

significant since p=0.173 (p<0.05) according to secondary education. When the standardized βeta coefficients 

are examined, it is seen that the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector is (β) 0.250 for secondary education, (β) 0.259 for undergraduate education, and (β) 0.506 for 

postgraduate education. Although the path coefficients of undergraduate and graduate educations are 

significant, the significance levels of the differences between the path coefficients should also be examined. 

Table 14 below shows the differences between the path coefficients and the significance levels of these 

differences. 

Tablo 14. Differences Between Path Coefficients and Significance Levels of the Differences by Education 

Level 

H2d: Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism Path Coefficients-diff p-Value  

Education 

Secondary Education - Undergraduate Education -0.010 0.846 

Secondary Education - Postgraduate Education -0.256 0.058 

Undergraduate Education - Postgraduate Education -0.246 0.004 

Table 14 above, it is seen that the difference between secondary education and undergraduate education is -

0.010. However, this difference is not significant since it is p=0.846 (p<0.05). The difference between secondary 

education and postgraduate education is -0.256. However, this difference is not significant since it is p=0.058 

(p<0.05). The difference between undergraduate education and postgraduate education is -0.246. This 

difference is significant since it is p=0.004 (p<0.05). Hence, the H2d sub-hypothesis, which states that the effect 

of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector differs significantly according 

to education level, is supported. The effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the 
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service sector is higher for consumers with postgraduate education (β=0.506) than for consumers with 

undergraduate education (β=0.259) (Table 13). 

5.4.5. The Multi-Group Analysis Results by Income 

It was analyzed whether the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector differs according to the income categorical variable. The sample according to education level, which is 

a categorical variable, is divided into three groups as 2000 TL and below (N=144), 2001 TL - 4000 TL (N=154), 

and 4001 TL and over (N=134). The results of the multi-group analysis performed according to income are 

shown in Table 15 below. 

Table 15. Path Coefficients and Significance Levels by Income 

H2e: Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism 
Standardized 

β Coefficients 
STDEV t-Value p-Value 

Income 

2000 TL and below 0.248 0.072 3.455 0.001 

2001 TL - 4000 TL 0.387 0.060 6.489 0.000 

4001 TL and over 0.310 0.076 4.109 0.000 

As seen in Table 15 above, the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector is significant for all income groups (p<0.05). When the standardized βeta coefficients are examined, it is 

seen that the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism is (β) 0.248 in the income group 2000 TL 

and below, (β) 0.387 in the 2001 TL - 4000 TL income group, and (β) 0.310 in the income group 4001 TL and 

over.  Although the path coefficients of all income groups are significant, the significance levels of the 

differences between the path coefficients should also be examined. Table 16 below shows the differences 

between the path coefficients and the significance levels of these differences. 

Tablo 16. Differences Between Path Coefficients and Significance Levels of the Differences by Income 

H2e: Unethical Sales Behaviors → Consumer Cynicism Path Coefficients-diff p-Value  

Income 

2000 TL and below  -  2001 TL - 4000 TL -0.139 0.121 

2000 TL and below  -  4001 TL and over -0.063 0.513 

2001 TL - 4000 TL - 4001 TL and over 0.077 0.412 

When the differences between the path coefficients in Table 16 above are examined, the difference between 

2000 TL and below and 2001 TL - 4000 TL income groups is -0.139. However, this difference is not significant 

since it is p=0.121 (p<0.05). The difference between 2000 TL and below and 4001 TL and over income groups 

is -0.063. However, this difference is not significant since it is p=0.513 (p<0.05). The difference between 2001 

TL - 4000 TL and 4001 TL and above income groups is 0.077. However, this difference is not significant since 

it is p=0.412 (p<0.05). As a result, although the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism 

towards the service sector is significant (p<0.05) for all income groups (Table 15), the differences between the 

path coefficients are not significant (p>0.05) (Table 16). Hence, the H2e sub-hypothesis is not supported. In 

other words, the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector does not 

differ significantly according to income. 

When the findings obtained as a result of the study are evaluated in general, the H1 hypothesis, which states 

that unethical sales behaviors have a significant and positive effect on consumer cynicism towards the service 

sector, is supported. The H2 hypothesis, which states that the effect of unethical sales behaviors on consumer 

cynicism towards the service sector differs significantly according to demographic characteristics, is partially 

supported. Because, according to the results of multi-group analysis, the effect of unethical sales behaviors on 

consumer cynicism towards the service sector differs significantly according to education level, but does not 

differ significantly according to gender, marital status, age, and income. The significant difference according 

to education level is seen only between undergraduate education and postgraduate education levels. 

Accordingly, the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector is higher 

for consumers with postgraduate education than for consumers with undergraduate education. 

6. CONCLUSION 

6.1. Theoretical Implications 
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In this study, the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector and 

whether this effect differs according to demographic characteristics was examined. As a result of the study, it 

was found that unethical sales behaviors had a significant (p=0.000) and positive effect (β=0.300) on consumer 

cynicism towards the service sector. There is no empirical study directly investigating the effect of unethical 

sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector in the marketing literature. However, some 

studies claim that companies’ unethical marketing practices (D’Souza, 2016; Helm, 2004, 2006; Kanter & 

Mirvis, 1989; Pollay, 1986) and the incongruences between the consumers’ ethical values and the companies’ 

ethical values (Chylinski & Chu, 2010; Gillani et al., 2011) contribute to developing a cynical attitude. 

Therefore, the finding of this study is similar to those of previous studies. Also, unethical sales behaviors 

weakly (9%) explain consumer cynicism towards the service sector. However, this can be considered normal 

because consumer cynicism is affected by many factors such as personal incidents (Helm, 2004, 2006), 

personality traits (Helm, 2006; Indibara & Varshney, 2020), and unmet expectations (Chu & Chylinski, 2006, 

2010), beyond unethical sales behaviors. The literature also supports this. 

Another aim of the study is to investigate whether the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism 

towards the service sector differs according to demographic characteristics. As a result of the study, it was 

found that the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector did not 

differ significantly according to gender, marital status, age, and income demographic variables but differed 

significantly according to education level. The significant difference according to education level is seen only 

between undergraduate education and postgraduate education. The effect of unethical sales behaviors on 

consumer cynicism towards the service sector is higher for consumers with postgraduate education (β=0.506) 

than consumers with undergraduate education (β=0.259). It is thought that the level of knowledge and 

awareness that increase with the education level may be effective in the emergence of this finding. Consumers 

with postgraduate education are aware of unethical sales practices such as deceptive and manipulating sales 

tactics, discriminatory practices, and buying pressure. This awareness can lead them to develop cynicism 

against service companies. 

Although researchers (Akçay & Özdemir, 2019; Helm, 2004, 2006; Kanter & Mirvis, 1989; Pollay, 1986) claim 

that unethical marketing practices play a role in developing consumer cynicism, no empirical studies are 

investigating the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism in the literature. Furthermore, in 

previous studies, consumer cynicism has generally been treated as an attitude towards a particular distrusted 

company (Chylinski & Chu, 2010) or the marketplace (Helm et al., 2015). Consumer cynicism towards the 

service sector has not been investigated. On the other hand, before this study, the moderating role of 

demographic characteristics in the relationship between unethical sales behaviors and consumer cynicism 

towards the service sector has not been investigated. Therefore, this study is thought to make valuable 

contributions to the literature by revealing that unethical sales behaviors affect consumer cynicism towards 

the service sector and this effect differs according to the education level of consumers. Also, this study, which 

examines service sector-level consumer cynicism and reaches statistically significant results, is thought to 

guide future studies, as it shows that a more specific level of cynicism can be examined. 

6.2. Practical Implications 

This study indicates that the salespeople’s unethical behaviors contribute to consumer cynicism towards the 

service sector. Service companies can prevent consumer cynicism and minimize the harmful effects of 

cynicism on the company by eliminating unethical decisions and practices in personal selling. To prevent 

unethical sales practices, managers should be aware of the factors that cause salespeople to exhibit unethical 

behaviors and then develop effective strategies to eliminate these factors. Salespeople work under high 

pressure as they are responsible for generating the companies’ revenues (Roman & Munuera, 2005: 473). 

Therefore, managers can reduce the pressure on salespeople and prevent them from engaging in unethical 

behaviors to increase sales. On the other hand, salespeople generally work commission-based. However, it is 

thought that the fixed fee system will benefit managers in preventing salespeople’s unethical behaviors. Also, 

improving the working conditions of salespeople, adopting a high wages policy, and giving gifts to 

salespeople can benefit managers in preventing unethical sales behaviors. Training the salespeople can be an 

effective strategy for salespeople to act by ethical values and principles.  
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In this study, it was found that the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service 

sector differs significantly according to education level. This effect is higher for consumers with postgraduate 

education than consumers with undergraduate education. This result is essential in showing service 

companies that strategies to reduce the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism should be 

planned by considering the education level of consumers. In this context, it is recommended for service 

companies to have information about consumers’ demographic characteristics and use different 

communication and persuasion techniques, especially for consumers with postgraduate education. 

Cynical consumers believe that companies are only after their self-interests and manipulate and deceive 

consumers for their self-interest. Also, cynical consumers have negative feelings toward companies (Helm et 

al., 2015: 516). Therefore, it is very difficult for companies to build trusting and long-term relationships with 

cynical consumers compared to non-cynical consumers. This situation also makes it difficult to achieve 

customer satisfaction and build customer loyalty for companies. Therefore, this study can help service 

companies develop strategies to turn cynical consumers into satisfied and loyal customers. 

6.3. Limitations and Suggestions for Future Studies 

The most important limitation of this study is that it was carried out on consumers who purchase services in 

Bursa. Different results may be obtained if future studies are carried out on consumers in other cities or foreign 

countries or on larger samples. Consequently, it may be suggested to differentiate the scope of future studies 

from these aspects. On the other hand, in this study, the service sector is considered as the main sector, 

including many sub-sectors. For future studies, it can be suggested to investigate consumer cynicism towards 

the sub-sectors of the service sector (health, education, communication, tourism, etc.). Also, consumer 

cynicism towards specific brands, product categories, or non-service sectors may be investigated in the future. 

In this study, unethical sales behaviors are not divided into various dimensions. Investigating the salespeople's 

unethical behaviors into dimensions such as pressuring the customer to purchase the service and 

discriminatory practices may be presented as a suggestion for future studies. Furthermore, in this study, 

although the relationship between unethical sales behaviors and consumer cynicism towards the service sector 

was examined, the relationship between other unethical marketing practices and consumer cynicism towards 

the service sector was not examined. Therefore, it is recommended to investigate the effect of unethical 

practices related to product, price, place, and promotion on consumer cynicism in the future. 

In this study, whether the effect of unethical sales behaviors on consumer cynicism towards the service sector 

differs in terms of demographic characteristics such as gender, marital status, age, education level, and income 

was investigated. For future studies, it is suggested to examine the effect of unethical sales behaviors on 

consumer cynicism towards the service sector in terms of demographic factors (occupation, etc.) other than 

gender, marital status, age, education level, and income.  
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Amaç – Bu çalışma, farklı büyüklükte market zincirlerinde çalışanların demografik özellikleri ile 

işyerlerindeki çalışma koşulları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Analizlerde bireyleri 

etkileyen özelliklerden;  yaş, eğitim durumu, çalışan tecrübesi, medeni durum değişkenlerinin; çalışma 

koşulları kapsamında talepler, kontrol, destek, ilişkiler, rol ve değişimin üzerinde ne kadar etkili olduğu 

açıklanmaya çalışılacaktır.  

Yöntem –  Bu çalışmada, niceliksel araştırma tekniklerinden sebep-sonuç ilişkilerinin analiz edildiği ankete 

dayalı “İlişkisel Tarama Modeli” tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi Türkiye’de büyük market 

zincirinde çalışan 794 kişiyle sınırlandırılmıştır. Araştırmada kullanıla veri toplama araçları;   kişisel bilgi 

formu ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi ölçeği olup, katılımcıların seçiminde basit tesadüfi 

örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Anket verilerinden faydalanılarak; SPSS istatistik programı ile 

“güvenirlik analizi, frekans analizi yapılmış, ayrıca çalışmanın hipotezleri t testi ve tek yönlü varyans ile 

test edilmiştir. 

Bulgular –  Bu araştırmada, cinsiyet, medeni hal, eğitim durumları, yaş aralıkları, haftalık çalışma saatleri, 

işletmedeki unvan, toplam çalışma yılı, işletmedeki çalışma yılı, iş kolları, müşteri yoğunluğu değişkenleri; 

işyerlerindeki çalışma koşullarını etkilemiştir. Diğer bir anlatımla, demografik özellikler ve çalışma 

koşulları arasındaki ilişkinin istatiksel açıdan anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma –   İşletmelerin amaçlarına ulaşmaları; çalışanların görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine, 

bölümlerin koordineli bir biçimde çalışmasına, çalışanların kendilerini rahat hissedebildikleri iş atmosferini 

yaşamalarına ve çalışan-yönetici iletişiminin güçlülüğüne bağlı olmaktadır.  Dolayısıyla beklentileri 

karşılanmış olan çalışanların olduğu, vasıflı işgünün görevlendirildiği, çalışanların kararlarının 

önemsendiği, performansa göre ücretlerin ödendiği, müşteri memnuniyetini kazanan işletmelerin 

artmasına destek olacak tüm bilimsel çalışmalar; çalışanlar, tüketiciler, işletme sahipleri ve ülke ekonomisi 

açısından büyük önem arz etmektedir.  
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Purpose  - This study was carried out to determine the relationship between the demographic characteristics 

of employees of different sizes of supermarket chains and working conditions in their workplaces. Of the 

features that affect individuals in the analysis; age, education level, employee experience, marital status 

variables; Within the scope of working conditions, it will be tried to explain how much the demands, control, 

support, relationships, role and change affect. 

Design/methodology/approach -  In this study, "Relational Scanning Model", which is one of the 

quantitative research techniques, which analyzes cause-effect relationships, was chosen. The sample of the 

research is limited to 794 people working in big supermarket chains in Turkey. Data collection tools used in 

research; It is a personal information form and a scale for the evaluation of working conditions, simple 

random sampling method was used in the selection of the participants. By using the survey data; Reliability 

analysis and frequency analysis were performed with SPSS statistical program, and the hypotheses of the 

study were tested with t-test and one-way variance. 

Results –  In this study, gender, marital status, educational status, age ranges, weekly working hours, title 

in the company, total working years, working years in the company, business lines, customer density 

variables; It has affected the working conditions in the workplaces. In other words, it was concluded that 

the relationship between demographic characteristics and working conditions was statistically significant. 
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Discussion – Achieving the goals of businesses; It depends on the employees to fulfill their duties in the 

best way, the coordinated working of the departments, the employees living the work atmosphere in which 

they feel comfortable, and the strength of employee-manager communication. Therefore, all scientific 

studies that will support the increase of businesses that have employees whose expectations are met, 

qualified workdays are assigned, employees' decisions are taken into consideration, wages are paid 

according to performance, and customer satisfaction; It is of great importance for employees, consumers, 

business owners and the country's economy. 

1. GİRİŞ  

Bu araştırmada, çalışanların demografik özellikleri ile işyerinin çalışma koşulları arasındaki ilişkinin 

incelenmiştir. Dolayısıyla, demografik özelliklerden, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, uzmanlık alanı, medeni 

durum, iş tecrübeleriyle; iş yeri koşulları kriterler olan görevlerin yerine getirilmesi, çalışanlarla etkili iletişim 

kurma, sorun çözme, destek,  hata önleyici kontrol, tüketici odaklılık, yardımlaşma, çalışanlara değer 

verilmesi arasındaki ilişkiler analiz edilecektir. 

İş yeri çalışma koşulları; makine, çalışan, iş aracı, hammadde gibi maddi unsurlar; ticaret unvanı, tecrübe, 

sosyal ilişkiler, üretim yöntemleri, marka, alacak ve patent hakkı gibi maddi olmayan unsurlar ve iş gücü 

unsurundan meydana gelmektedir (Çelik, vd.,  2017: 118). Çalışanlar motive oldukları iş yerlerinde beceri ve 

tecrübelerini geliştirdikçe, iş performansları artmakta ve başarı sağlamış olmalarının iş doyumu üzerindeki 

pozitif yönlü etkisi ortaya çıkmaktadır (Baysal, 1981: 191). 

Sürdürülebilir rekabet piyasasında işletmelerin iş yeri koşullarında; farklılık oluşturarak rekabet avantajı 

sağlayabilmeleri için öncelikle, iç çevrelerindeki dinamikleri etkin ve doğru şekilde yönetmeleri 

gerekmektedir (Çetin, vd., 2013: 145). Küresel alanda yaşanan hızlı değişim süreçleri; hem toplumsal yaşamda 

hem de ekonomik ve siyasal değişimlerle birlikte sosyo-kültürel yaşamda etkisini arttırmaktadır (Demir ve 

Tütüncü, 2010:  68). 

Tüm işletmeler için de en önemli bilgi kaynağı çalışanlar olmakta ve fikirleri, tecrübeleri, katılımları kurumsal 

dönüşüm faaliyetleri için oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır (Yılmaz, 2007: 161). İşletmelerin 

hedeflerine ulaşması, işletmeyi oluşturan birimlerin koordineli bir biçimde çalışmaları, sorumlu oldukları 

görevleri yerine getirmeleri ve destekleri ile mümkün olmaktadır. Bölüm içindeki ve bölümler arasındaki 

koordinasyonu sağlayabilen, çalışanları yönlendirebilen yöneticinin başarısı; çalışanların işletme hedefleri 

doğrultusunda verimli çalışmalarına bağlı olmaktadır. Neticede, beklentileri karşılanmış olan çalışanların 

motivasyonu, yöneticilerin tatmin düzeyleri ve tüketicilerin memnuniyet düzeyleri olumlu yönde 

etkilemektedir. Bu olumlu durumlar sonucunda yöneticiler, işle veya çalışanlarla ilgili hususlarda daha az 

problemle karşılaşmakta, böylece dikkatlerini işletmeye yapacakları katkılara verme imkanı bulmaktadırlar  

(Eroğluer, 2011: 122). 

Uluslararası rekabet ortamında başarılı olmak isteyen işletmelerin, çalışanlarına değer vermesi,  her durumda 

cesaretlendirmesi, yeniliklere teşvik etmesi, gerektiğinde psikolojik destek vermesi; uzmanlaşmış çalışanlarını 

desteklemesi, yetiştirmesi ve çalışanlarının farklılıklarını (kültürel, demografik, uzmanlık) avantaja çevirmesi 

gerekmektedir (Yılmaz, 2007: 110).   

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

İşletme koşullarının iyileştirilmesi, çalışanlara değer verilmesi, çalışanın yöneticisi tarafından 

cesaretlendirilmesi, çalışma arkadaşlarının birbirinin sorunlarını dinlemeleri; çalışanların motivasyonu, 

güvenliği, iş verimliliği, işletme karlılığı ve müşteri memnuniyeti açısından büyük önem taşımaktadır.  

2.1. Demografik Özellikler    

Çalışanların karar verme ve algılama süreçlerini etkileyen en önemli etkenlerden birisi demografik 

faktörlerdir. Bireylerin kendi değer yargılarını oluşturmaları, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, uzmanlık alanı, 

medeni durum, iş tecrübeleri ile doğrudan ilişkili olmaktadır (Demir ve Oral, 2007: 538). İş yerlerinin farklı 

kültür özellikleri ve bireylerin demografik açıdan bir takım farklılıkları bulunmaktadır. Demografik faktörler 

(Cherrington, vd., 1979: 617); 

İşletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliklerinin artması için çalışanların kariyer gelişimlerinin sürekli 

eğitimlerle desteklenmesi çok önemlidir. Çalışanlar, aldıkları eğitimlerle mevcut yeteneklerinin artmasını 
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sağlamakta, işe karşı bakış açıları pozitif yönlü olmakta ve yeniliklere uyum sağlamaları kolaylaşmaktadır. 

Eğitim düzeyi yüksek bireylerin kendilerini geliştirme ve yeniliklere açık olma eğilimleri, düşük eğitim 

seviyesindeki bireylere göre daha yüksek olmaktadır (Akdemir, 2004: 49). Dolayısıyla eğitim düzeyi yüksek 

olan bireylerin; diğer bireylere oranla kariyerlerini aynı iş yerinde yükseltme istekleri, daha iyi çalışma 

koşullarını arzu etmeleri ve daha iyi ücretlerle iş bulma düşünceleri söz konusu olmaktadır. 

Çalışma ortamında cinsiyet ayrımcılığı, çalışanların konuyu algılamalarına göre değişiklik gösterebilir ve 

buna bağlı olarak benzer ya da farklı davranışlar sergilemelerine neden olabilir. Bu bağlamda, çalışma 

yaşamının kalitesi ve örgütsel barışın sağlanması açısından kadınların ve erkeklerin, cinsiyet ayrımcılığını ne 

şekilde algıladıkları oldukça önemli bir unsur olmaktadır (Cameron ve Lalonde, 2001: 60).  

Bireyleri çalışma hayatında etkileyen özelliklerden birisi yaşlarıdır. Çünkü, bireyler arasındaki yaş farklılığı; 

onların çalışma ortamı algılamalarını, işe devamlılıklarını ve iş doyumunu farklı şekilde etkileyebilmektedir 

(Hickson ve Oshagbemi, 1999: 517). Örnek olarak, bir iş yerinde uzun yıllar çalışan bireylerin; memnuniyetleri,  

iş deneyimleri, işyerine olan güvenleri ve iş doyumları artmaktadır (Davıs,  1988: 268). Dolayısıyla, bireylerin 

güçlüklerle başa çıkma davranışları, çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerinde farklı olabilir. Bir anlamda 

çalışanların yıllar geçtikçe deneyimleri artmakta, böylece zorluklarla başa çıkabilme yetenekleri gelişmektedir. 

Diğer taraftan çok yaşlanan veya başarısızlık sonunda motivasyonları düşen bireyler; hem fiziksel hem de 

ruhsal açıdan yaşlanan yıpranabilmekte, bilgiyi kullanmakta güçlük çekebilmekte ve fiziksel hareketleri 

kısıtlanabilmektedir (Gümüştekin ve Gültekin, 2009: 151).  

Uzmanlık alanı, bir kimsenin belirli bir iş koluna dair bildiği her şeyi ve yapabileceklerini kapsamaktadır. 

Dolayısıyla uzmanlık alanı için seçilen eğitim programının, kişinin kariyer planlamasına da uygun olması 

gerekmektedir. Bu kapsamda kariyer gelişimlerinin sürekliliği için farklı uzmanlık seviyelerine göre farklı 

uzmanlık alanlarında eğitmenlerin görevlendirilmesi yararlı olmaktadır (Samen, 2008: 375). Uzmanlık alanları 

farklı olan eğitmenlerin ilgili işletmelerde olması daha az maliyetle çalışanların kariyer gelişimlerini 

sağlamalarına neden olmaktadır (Çabuk, vd., 2010: 254). Bu bağlamda, çalışanların uzman olmalarının 

işletmelere sağladığı faydalar; masraflarda etkin şekilde azaltma, maliyetlerin düşmesi, ölçek ekonomilerin 

ortaya çıkmasını sağlama, hizmet ve uzmanlık alanlarının genişlemesi, dış kaynak kullanımlarının artması, 

işçi verimliliğinin artması, motivasyon ve olumlu işletme imajı ile karlılığın artması şeklinde sıralanabilir. 

(Öncü ve Işkın, 2005: 148). 

Medeni durum, bireylerin çalışma yaşamını doğrudan etkileyen faktörler arasında olmaktadır. Medeni 

durumu evli olan bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler bulunmakta ve sorumluluk alanları 

genişlemektedir (Bayraktaroğlu, 2005: 10). Aidiyet, aşinalık, umursama, uyum, arkadaşlık ve güven 

duyguların seviyesi; çalışanların işyerinden beklentisine, medeni durumuna, yaşına vb. özelliklere bağlıdır. 

İş çevresinden beklentileri karşılanan çalışanların genel memnuniyeti düzeyi de artmaktadır. (Uslu, 2018: 122).  

Çalışanlar kendilerini düşünmenin yanı sıra ailelerinin geleceğini de düşünmektedirler ve bu nedenle 

kendilerini ücret bakımından güvende hissedecekleri bir işte çalışmak isteyebilirler. Dolayısıyla evli bireyler, 

yeni bir işletme oluşturmanın risklerini ve beraberinde gelecek stres unsurunu göze almak istemeyebilirler 

(Guenzi ve Pelloni, 2004: 381).  Tüm bunların aksine medeni durumu bekar olan bireyler ise, bakmakla 

yükümlü oldukları kimse olmadığı için, başarısızlık riskini çok daha kolaylıkla göze alabilirler. Medeni durum 

bireylerin sorumluluklarını artırsa da bu her zaman ve herkes için aynı olmayabilir.  

Çalışan tecrübesi; aynı kurumda uzun süre ve özellikle kariyer gelişimleri yapabilen çalışanların; iş tatmini 

yüksek olabilir. Dolayısıyla iş tecrübesinin, iş doyumu üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür  
(Özgen, vd., 2002: 330). İş tecrübeleri artan bireyler, beklentilerini de yaşamlarının gerçeklerine göre 

ayarlamaya başlamakta ve iş doyumları artmaktadır. Bu beklentiler zaman içerisinde çalışan bireylerin 

kişiliklerinde değişikliklere neden olmaktadır. Ancak yeterli iş deneyimine sahip olmayan veya iş yaşamına 

yeni giriş yapan genç nüfusun, iş doyumu ile ilgili gerçeği yansıtmayan beklentileri de olabilir (Hıckson ve 

Oshagbemi, 1999: 538). Motivasyonunu, yüksek başarı elde etmekten sağlayan bireyler, çabaları karşılığında 

bireysel sorumluluk alabilecekleri durumları tercih ederler. Yani; kadere, talihe veya şansa güvenmek yerine 

kendi yönlerini belirlemek ve kontrol etmek isterler. Aynı zamanda başkalarının fikirleri yerine kendi 

fikirlerine ve tecrübelerine güvenme eğiliminde olurlar (Bayraktaroğlu, 2005: 10).  
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2.2. İşyeri Çalışma Koşulları 

İş yeri koşulları için belirlenen kriterler; görevlerin yerine getirilmesi, çalışanlarla etkili iletişim kurma, sorun 

çözme, destek,  hata önleyici kontrol, tüketici odaklılık, yardımlaşma, çalışanlara değer verilmesi ve sorun 

dinleme şeklinde sıralanabilir.  

Çalışanların fiziki ihtiyaçları kadar psikolojik beklentilerinin de karşılanabilmesi için kontrol ve iyileştirme 

faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.(Tulukçu, 2012: 96). Bu bağlamda, çalışma 

süresi, dinlenme, izinler, üretimin planlanması, hizmetlerin takibi gibi konular; süreçlerin ve işlerin kontrolü 

ile başarılı şekilde yürütülmektedir (Doğan, 2020: 1181).  

İşletmelerin başarısı, sunulan hizmetlerin kalitesinden, tüketicilerin mal ve hizmetlere yönelik 

memnuniyetinden geçmektedir. İşletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için, 

tüketicilerin kalite beklentilerine uygun davranmak durumundadır. Tüketici memnuniyetinin 

sağlanabilmesinde sunulan hizmetler kadar bu hizmetlerin sunuluş biçimi ve çalışan davranışları da önem 

arz etmektedir (Gürel ve Bozkurt, 2016: 134). 

Çalışma arkadaşlarından saygı görme; işletmelerde çalışanların karşılıklı olarak saygılı davranabilmelerini 

sağlayan kurumsal ve sosyal normlara aykırı olan davranışlar, “iş yeri kabalığı” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Delen-Güngör, 2010: 44). İşletmeler tarafından odaklanılan ve rekabet ortamlarında önem arz eden nokta “iş 

çıktıları” olmaktadır. Bu nedenle işletme yöneticileri tarafından çalışma arkadaşları ve ast çalışanlara kibar 

davranılması, odaklanılması gereken bir durumu ifade etmemektedir (Pearson ve Porath; 2005: 7). Çalışma 

arkadaşlarının birbirinin sorunlarını dinlemeleri; çalışma ortamındaki veya işle ilgili şikayetlerin dinlenmesi, 

kaydedilmesi ve önemli olanların yazıyla yöneticilere bildirilmesi, çalışma şartları konusunda duyarlı 

olunduğunu işletmeye göstermek açısından büyük önem taşımaktadır (Birleşik Metal-İş Sendika, 2003: 36). 

Çalışanların sorunları dinlenirken açık uçlu sorular yönlendirilerek bu soruları gönüllülük esasına uygun 

olarak yanıtlamalarının sağlanması gerekmektedir. Çalışanların sorunları; duygusal, evlilik ve aile, çalışma 

arkadaşları ile yaşananlar, depresyon, stres, odaklanamama, yas dönemleri gibi konularla ilgili olabilir. 

Çalışan sorunlarının dinlenmesi ile birlikte onların kariyer amaçlarını dinlemek ve bu amaçlara göre uygun 

departmanlara yönlendirmek de işletme verimliliği açısından önem arz etmektedir (Emiroğlu, 2013: 269). 

Çalışanın yöneticisi tarafından cesaretlendirilmesi; yöneticiler tarafından cesaretlendirildiklerini düşünen 

çalışanlarla düşünmeyen çalışanlar arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir. Yöneticinin çalışanların kişisel 

gelişimlerine yön vermesi, onlara fırsatlar tanıması, birlikte yol haritası çıkartması gibi cesaretlendirici 

faaliyetler, çalışanların değerli hissedebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır (Korkmaz, vd., 2009: 84). 

Yöneticileri tarafından cesaretlendirilen çalışanlar, yöneticilerinin kendilerini önemsediklerine 

inanmaktadırlar. 

İşletmedeki beşeri ilişkiler; sanayileşmenin sonucunda küçük imalathaneler, yerini büyük işletmeler ve 

fabrikalara bırakmış, farklı özelliklere sahip çalışanlar farklı çalışma ortamlarında işlerini yürütmüştür. Bu 

çalışma ortamlarında işlerin yürütülmesi, yönetim bilimi açısından incelenmesi gereken önemli bir çalışma 

alanını ortaya çıkarmıştır. İşletmelerde çalışanlar arasındaki ilişkinin olumlu yönde kurulması, bilinçli iş 

bölümlerinin yapılması ve sosyal bütünlüğün gerçekleştirilmesi sonucunda verimlilik sağlanmakta, üretim 

artmaktadır. Bu durum ise çalışanların işletmelerine özgü kural ve gelenekleri benimsemelerini,  düşünce 

açısından işletmeleriyle uyumlu olmalarını   çalışma tatminlerini ve mutluluklarını artırmaktadır 

(Sabuncuoğlu, 2001: 42). 

Kişilerarası ilişkilerden kaynaklanan iş yeri sorunları; değerlendirme ya da terfi mekanizmalarının yanlış 

çalışmasına, örgüt içerisindeki üstlenilen rollerin belirsizliğine, ast-üst ilişkisinin katı olmasına, 

sorumluluklarının fazla olmasına, etkin bir yönetime katılma mekanizmasının olmamasına ve kişiler arasında 

yoğun rekabetin olmasına bağlıdır (Budak ve Sürgevil, 2014: 102). 

Roller; çalışanların “yetki devri” süreçlerine katılmaları, işteki rollerini anlamalarına, mesleki açıdan psikolojik 

haz duygularının gelişmesine ve çalışanlar arasında olan sert hiyerarşik ayrımların azalmasına imkan 

sağlamaktadır. Katılımcılığa önem veren ve bilgilerin daha ulaşılabilir hale gelmesini öngören çağdaş yönetim 

anlayışı ile yöneticiler, işletmenin ilke ve amaçlarının çalışanlar tarafından da benimsenmesini 

sağlamaktadırlar (Bıçakçı, 2003: 91). Çalışanların işlerinde yetkili oldukları alanları bilmeleri, işleriyle ilgili 

hedeflerinin bulunmaları, zamanlarını uygun bir biçimde kullandıklarından emin olmaları ve görevlerinin 
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tam olarak kendilerine bildirilmesi gibi durumlar; rol belirlenmesini sağlamaktadır (Ceylan ve Ulutürk, 2006: 

49). 

Çalışanlar, rahat hissedebildikleri ortam koşullarında daha verimli çalışmaktadırlar. Ortam koşullarının 

yetersiz olması; çalışma ortamındaki fiziksel şartların (ısıtma, havalandırma gibi) uygunsuzluğu, uyulmayan 

ergonomik koşullar, çalışma saatlerinin uzunluğu, iş güvenliğinin sağlanmaması, aydınlatmanın yetersizliği 

gibi durumların sonucunda oluşmaktadır. Bu olumsuz koşullar, çalışanların ruhsal ve fiziksel anlamda verim 

düşüklüğü yaşamalarına neden olmakta; dolayısıyla çalışma ortamındaki koşulların işletme verimliliği 

açısından önemi artmaktadır  (Göral, 2006: 115). Fazla mesai, vardiyalı çalışma, zaman baskısı, iş yükü artışı 

gibi talepler sonucunda çalışma hayatının zorlaşması, çalışanların özel hayatlarında da sorunlar yaşamalarına 

sebep olmaktadır (Vatansever, 2014: 118). İşletme taleplerinden biri olan ara dinlenmelerin ertelenmesi; 

çalışanların iş verimliliğini düşürmekte, konsantrasyon kaybı sonucunda iş kazalarına neden olmakta, 

çalışanın fiziksel ve mental sağlığına olumsuz etki etmektedir  (Doğan, 2020: 1180).  

 

Değişim; küreselleşme sonucunda rekabetin yoğun yaşanması, işletmeleri yenilikler yapmaya yöneltmektedir. 

İşletmelerin teknolojinin hızlı gelişimine uyum sağlaması, rekabet gücünü artırması ve sürekli hale gelmesi 

için teknik konularla birlikte iç gücü bakımından da yenilikleri takip etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 

gerçekleştirilen hizmet için eğitimler aracılığıyla; çalışanların işe uyumları, işletmeye bağlılıkları, kendilerine 

karşı güvenleri sağlanmakta, öğrenme süreleri kısaltılmaktadır. Ayrıca bu eğitimler ile çalışanların yetenekleri 

geliştirilmekte, teknoloji ve bilimin getirdiği yeniliklere uyumlu olmaları sağlanmakta, böylece olası veya 

mevcut sorunlar çözülmektedir (Selimoğlu ve Yılmaz, 2009: 10-11). 

Çalışanların kendilerini geliştirmeleri, çalıştıkları işletmeye ve işlerine karşı motivasyonlarını artırmakta; 

kendilerine yaptıkları bu yatırım onları daha mutlu kılmaktadır. Böylece daha verimli ve özverili performans 

gösteren çalışanlar, kaliteli hizmet/ürün üreterek işletmelerinin rekabet ortamlarında süreklilik kazanmasını 

ve inovasyonlara neden olmaktadır (Öztürk ve Sancak, 2007: 762). 

İnovasyonun işletmeye sağladığı olumlu etkiler; işletmelerin rekabetteki başarısında inovasyonların olması; 

sunulan mal ve hizmetleri müşterilerin tercih etmelerini sağlayacak stratejileri belirlenmesine, çalışanları 

ortak amaçlar etrafında birleşmelerine ve stratejileri başarıyla uygulayabilmelerine bağlıdır (Güleş ve Bülbül, 

2004: 389). Diğer bir anlatımla, işletmelerin rekabetteki üstünlüklerini sürdürülebilir hale getirmeleri, inovatif 

değerleri talep edenlerin beğenilerine sunabilme yeteneklerine bağlıdır (Ulusoy, vd., 2008: 29- 30). Bir bakıma 

işletmelerin inovasyan başarısı; sistemde, süreçlerde  sürekli yenilik ve bunu piyasa liderliğine dönüştürme 

yeteneğine, bölümleri arası güçlü ilişkilere ve kurumsallaşmaya bağlıdır (Korkmaz, vd., 2009: 84).   

İşletmelerdeki çalışma koşulları; güvenlik, fiziki alt yapı, sosyal fırsatlar, kariyer geliştirme uygulamaları ve 

sağlık gibi konuları kapsamaktadır. İş dünyasında meydana gelen rekabet; çalışanların güvenlik, iletişim, 

yardımlaşma, katılımcılık etkinliklerini ve çalışma koşullarının işletmeler tarafından sürekli iyileştirilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, işletme yöneticilerinin çalışanlara karşı olan sosyal sorumluluklarından 

ve verimliliği artırabilme gayelerinden kaynaklanmaktadır. Çalışanların güvenlik ve sağlıklarının 

korunabilmesi, onların; çevre kirlilikleri, gürültü kirliliği, radyasyon ve korumasız makineler gibi 

tehlikelerden korunmasını sağlayan çalışma çevresinin yaratılmasını içermektedir  (Bingöl, 2010: 454). 

İşletme koşullarının iyileştirilmelerin sağlanması için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Hayta, 

2007: 39); 

1. Çalışanların sosyal, mental ve fiziksel açıdan korunmaları, 

2. Çalışma ortamındaki koşullardan kaynaklanan problemler nedeniyle çalışanların iş kaybı yaşamalarının 

önlenmesi, 

3. Çalışma ortamlarındaki sağlığa zararlı faktörler karşısında koruyucu önlemlerin alınması, 

4. Çalışanların psikolojik/fizyolojik kriterlerine uygun olan işlerde görevlendirilmeleri, 

5. Çalışanların yapacakları işlere uygun olarak ortam koşullarının (havalandırma, gürültü, temizlik, bakım, 

ısı, aydınlatma, nem, titreşim gibi) sağlanması (Hayta, 2007: 39). 
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3. YÖNTEM  

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Çalışanların demografik özellikleri (bağımsız değişkenler) ile işyerlerindeki çalışma koşulları (Bağımlı 

değişkenler) arasındaki ilişkiler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

Tablo 1. Çalışanların Demografik Özellikleri ile İşyerlerindeki Çalışma Koşulları Arasındaki İlişki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1de çalışanların demografik özellikleri ile işyerlerindeki çalışma koşulları arasındaki ilişki 

gösterilmektedir.  

Hipotezler  

H1: Çalışanların demografik özellikleri ile çalışma koşulları arasında istatistik açıdan anlamlı bir farklılık 

vardır. 

Alt Hipotezler: 

H1a: Çalışanların cinsiyetiyle; H1a1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1a2: işletmelerin çalışanları kontrol 

faaliyetleri, H1a3: örgüt içindeki ilişkiler, H1a4: örgüt içindeki roller, H1a5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1a6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H1b: Medeni durumuyla; H1b1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1b2: işletmelerin çalışanları kontrol 

faaliyetleri, H1b3: örgüt içindeki ilişkiler, H1b4: örgüt içindeki roller, H1b5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1b6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H1c: Çalışanların yaşı ile H1c1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1c2: işletmelerin çalışanları kontrol 

faaliyetleri, H1c3: örgüt içindeki ilişkiler, H1c4: örgüt içindeki roller, H1c5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1c6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H1d: Çalışanların öğrenim düzeyi ile H1d1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1d2: işletmelerin çalışanları kontrol 

faaliyetleri, H1d3: örgüt içindeki ilişkiler, H1d4: örgüt içindeki roller, H1d5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1d6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H1e: Çalışanların işyerindeki unvanları ile H1e1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1e2: işletmelerin çalışanları 

kontrol faaliyetleri, H1e3: örgüt içindeki ilişkiler, H1e4: örgüt içindeki roller, H1e5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1e6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H1f: Çalışanların işyerindeki çalışma yılı ile H1f1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1f2: işletmelerin çalışanları 

kontrol faaliyetleri, H1f3: örgüt içindeki ilişkiler, H1f4: örgüt içindeki roller, H1f5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1f6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

DEMOGRAFİK VE DURUM 

DEĞİŞKENLERİ 

(Bağımsız Değişken) 
- Yaş 

- Cinsiyet 

- Medeni Durum 

- Eğitim Durumu 

- Unvan 

- İşyerindeki Çalışma Yılı 

- Toplam Çalışma Yılı 

- Haftalık Çalışma Süresi 

- Müşteri Yoğunluğunun Fiziksel Duruma 

Etkisi 

- Müşteri Yoğunluğunun Psikolojik 

Duruma Etkisi 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI (Bağımlı 

Değişken) 

- Talep 

- Kontrol 

- Destek 

- İlişkiler 

- Rol 

- Değişim 

- Çalışma Koşulları 

 

H1 
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H1g: Çalışanların işyerindeki toplam çalışma yılı ile H1g1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1g2: işletmelerin 

çalışanları kontrol faaliyetleri, H1g3: örgüt içindeki ilişkiler, H1g4: örgüt içindeki roller, H1g5:  örgüt içinde 

değişimlerin gerçekleşmesi, H1g6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H1h: Çalışanların işyerindeki haftalık ortalama çalışma süresi ile H1h1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1h2: 

işletmelerin çalışanları kontrol faaliyetleri, H1h3: örgüt içindeki ilişkiler, H1h4: örgüt içindeki roller, H1h5:  örgüt 

içinde değişimlerin gerçekleşmesi, H1h6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H1ı: Çalışanların müşteri yoğunluğu ile H1ı1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1ı2: işletmelerin çalışanları 

kontrol faaliyetleri, H1ı3: örgüt içindeki ilişkiler, H1ı4: örgüt içindeki roller, H1ı5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1ı6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H1j: Çalışanların müşteri yoğunluğunun psikolojik duruma olumsuz etkisi ile H1j1: işletmelerin çalışanlardan 

talepleri, H1j2: işletmelerin çalışanları kontrol faaliyetleri, H1j3: örgüt içindeki ilişkiler, H1j4: örgüt içindeki roller, 

H1j5:  örgüt içinde değişimlerin gerçekleşmesi, H1j6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir 

farklılık vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Toplamda altı farklı işletmenin Ankara, İzmir ve İstanbul’da olmak üzere çeşitli iş yerlerinde anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Anketlerin gerçekleştirildiği işletmelerde yaklaşık olarak 11.000 çalışan bulunmaktadır. 

11.000 evren (ana kütle) büyüklüğü için “örneklem hacmi” %95 (+-0.05 örneklem hatası) güven sınırında 

evrenin büyüklüğüne göre örneklem miktarı tablosuna bakılarak 378 çalışanın “örneklem büyüklüğü” olarak 

alınmasının yeterli olacağı tespit edilmiş ve gerekli sayıyı sağlamak üzere 794 anket uygulanmıştır. Anket 

çalışması 2019 yılının Ocak ayında başlamış olup, 2019 yılının Kasım ayında tamamlanmıştır. 

3.3. Veri Toplama Aracları 

Araştırmada kullanıla veri toplama araçları;   kişisel bilgi formu ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi 

ölçeğidir.  “Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi” ölçeği, İngiltere’deki işletmelerde çalışmalar yapan “The 

Health and Safety Executive” (HSE, 2005) tarafından gerçekleştirilmiştir. Asıl adı “The HSE Management 

Standards Indicator Tool” olan anket, pek çok makalede araştırmalara konu olmuş, güvenilirliği ve geçerliği 

kanıtlanmıştır. "The Management Standards Indicator Tool and the estimation of risk  [A. Bevan, J. Houdmont 

ve N. Menear (2010)]” makalesi örnek kabul edilmektedir. Çalışma koşullarının ölçeği; “talepler (1-8)”, 

“kontrol (9-14)”, “destek (15-23)”, “ilişkiler (24-27)”, “rol (28-32)”, “değişim (22-35)” olmak üzere altı alt 

boyuttan ve otuz beş sorudan oluşmaktadır. Ankette yer alan ölçek soruları, “1-5” arasında puanlanarak 

cevaplandırılacaktır (Bevan, vd., 2010: 525).  

3.4. Verilerinin Analizi  

Araştırmada; niceliksel yöntem ile neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkaran anket uygulamasıyla verilere 

ulaşılmıştır. SPSS istatistik programının aracılığı ile araştırma raporunun oluşturulması için “güvenilirlik 

analizi”, “faktör analizi”, “ANOVA”, “korelasyon analizi” ve “regresyon analizi” yapılmıştır.   

4. BULGULAR   

Araştırmanın bulgular kısmında; gerçekleştirilen anketlerden elde  edilen verilerden yararlanılarak; 

güvenilirlik analizi,  frekans analizi, t-testi, one way anova analizi ve korelasyon analizi sonuçlarına yer 

verilmiştir. 
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4.1. İşyeri Çalışma Koşulları için Güvenilirlik Analizi  

Tablo 2. Çalışma Koşulları Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Madde α (0,95) 

Talepler  

1. İşyerindeki farklı gruplar benden yapılması zor şeyler talep eder 

2. İşi bitirmem için verilen süre yeterli değildir  

3. Çok yoğun çalışmak zorundayım  

4. Yapacak çok işim olduğu için bazı işleri ihmal ederim 0,79 

5. Yeterince molaya çıkma şansım yok  

6. Normalden fazla çalışma için baskı yapılır  

7. Çok hızlı çalışmak zorudayım  

8. Normal dışı zaman baskısı vardır  

Kontrol  

9. Ne zaman dinleneceğime karar verebilirim 

10. Kendi çalışma tempomu belirleyebilirim  

11. İşimi nasıl yapacağım konusunda karar verme seçeneğim var 0,80 

12. İş yerinde ne yapacağım konusunda karar verme seçeneğim var  

13. Çalışma şeklim hakkında söz sahibiyim  

14. Çalışma saatlerim esnek olabilir  

Destek  

15. Yaptığım iş hakkında destekleyici geri bildirimler alırım 

16. İşle ilgili bir problemimde yöneticimin bana yardım edeceğini bilirim 

17. İşyerinde canımı sıkan ya da beni üzen bir şey olduğunuda yöneticimle 

konuşabilirim 

 

18. Duygusal taleplerimle ilgili destek görürüm.  

19. Yöneticim beni cesaretlendir  

0,81 

20. İşler zorlaşırsa çalışma arkadaşlarım yardımcı olur  

21. İhtiyacım olan yardım ve desteği çalışma arkadaşlarımdan alırı.  

22. Çalışma arkadaşlarımdan hakkettiğim saygıyı görürüm.  

23. Çalışma arkadaşlarım işle ilgili sorunlarımı dinlerler  

İlişkiler  

24. İstenmeyen sözler ve davranışlarla kişisel şiddete maruz kalırım 

25. Çalışanlar arasında kızgınlık ya da öfke vardır  

26. İşyerinde fiziksel şiddete maruz kalırım 0,78 

27. İşyerindeki ilişkiler gergindir  

Rol  

28. İşimle ilgili benden beklenenleri bilirim 

29. İşimin nasıl yapılacağını bilirim  

30. Görev ve sorumluluklarımı bilirim 0,81 

31. Departmanımın amaç ve hedeflerini bilirim  

32. Yaptığım işin şirketimin çıkarlarına hizmet ettiğini bilirim  

Değişim  

33. İşte yaşanan değişikliklerle ilgili yöneticilere soru sorabilirim 

34. Çalışanlar işteki değişikliklerle ilgili bilgilendirilir 0,79 

35. İşte değişiklik yapıldığında bunların nasıl uygulanacağını bilirim  

İşyeri çalışma koşulları ölçeği için Cronbach Alfa değeri 0,79 ve üzerinde hesaplanmış olup güvenilir değer 

aralığında olduğu gözlemlenmiştir. 
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4.2. Demografik Bulgular 

Bu kısımda; demografik verilerin sıklık analizi yapılacaktır. 

Tablo 3. Demografik Özellikler 

Demografik Bilgiler Kişi sayısı Yüzde Toplam 

Cinsiyet Kadın 221 27,84 27,84 

Erkek 573 72,16 100 

Yaş 18 - 29 arası 228 28,71 28,71 

30 - 42 arası 400 50,37 79,08 

43-  55 arası 122 15,37 94,45 

56 - 60 arası 44 5,55 100 

Eğitim Durumu İlköğretim 188 23,67 23,67 

Lise 326 41,05 64,72 

Ön lisans 200 25,18 89,9 

Lisans 66 8,31 98,21 

Lisansüstü 17 2,14 100 

Unvan Eleman 276 34,76 34,76 

Kasiyer 99 12,46 47,22 

Ekip lideri 88 11,09 58,31 

Uzman yrd. 70 8,81 67,11 

Uzman 65 8,19 75,30 

Dep. lideri 80 10,07 85,36 

Müdür 40 5,04 90,40 

Diğer 76 9,58 100 

Medeni Hal Evli 488 61,46 61,46 

Bekar 285 35,89 97,35 

Diğer 21 2,65 100 

İşyerindeki Çalışma Yılı 1 yıldan az 82 10,32 10,32 

1 - 5 yıl 378 47,60 57,92 

6 – 10 yıl 284 35,78 93,70 

11 yıl ve üzeri 50 6,30 100 

Toplam Çalışma Yılı 1 yıldan az 138 17,38 17,38 

1 - 5 yıl 408 51,39 68,78 

6 – 10 yıl 178 22,42 91,19 

11 yıl ve üzeri 70 8,81 100 

Haftalık Çalışma Süresi 45 saatten az 40 5,04 5,04 

45 saat 538 67,76 72,80 

45 saatten fazla 212 26,70 99,50 

Kayıp veri 4 0,05 100 

Müşteri Yoğunluğunun Fiziksel 

Duruma Etkisi 

Çok etkiler 310 39,04 39,04 

Etkiler 288 36,27 75,31 

Kararsızım 40 5,04 80,35 

Etkilemez 80 10,08 90,43 

Hiç etkilemez 76 9,57 100 

Müşteri Yoğunluğunun Psikolojik 

Duruma Etkisi 

Çok etkiler 256 32,24 32,24 

Etkiler 308 38,79 71,03 

Kararsızım 100 12,59 83,62 

Etkilemez 90 11,34 94,96 

Hiç etkilemez 40 5,04 100 
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Tablo 3‘de çalışanların işle ilgili bazı bilgileri ile demografik bilgilerinin frekans ve yüzdelerini gösteren 

değerler yer almıştır. Demografik özelliklerden olan “cinsiyet” incelendiğinde; çalışmaya katılan 794 

çalışandan %27,84’ünün (221 kişi) kadın, %72,16’sının (573 kişi) erkek olduğu sonucuna varılmıştır. 

“Yaş” incelendiğinde; çalışanlardan %28,71’inin (228 kişi) 18-29, %50,37’sinin (400 kişi) 30-42, %15,37’sinin 

(122 kişi) 43-55, %5,55’inin (44 kişi) 56-60 yaş aralığında olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre 

sektördeki çalışanların çoğu, orta yaş olarak tabir edilen 30-42 yaş aralığındaki kişilerden oluşmaktadır. 

“Eğitim durumu” incelendiğinde; çalışanlardan %23,67’sinin (118 kişi) ilköğretim, %41,05’inin (326 kişi) lise, 

%25,18’inin (200 kişi) ön lisans, %8,31’inin (66 kişi) lisans, %2,14’ünün (17 kişi) lisansüstü düzeyinde eğitim 

aldığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, sektördeki çalışanların eğitim düzeyleri ön lisans ve lise ağırlıklı 

olmaktadır. Yapılan işlerin nitelik gerektirmeyen işlerden oluşması, buna sebep olarak gösterilebilir. 

“Çalışılan işletmedeki unvanlar” incelendiğinde; çalışanlardan %34,76’sının (276 kişi) eleman, %12,46’sının 

(99 kişi) kasiyer, %11,09’unun (88 kişi) ekip lideri, %8,81’inin (70 kişi) uzman yardımcısı, %8,19’unun (65 kişi) 

uzman, %10,07’sinin (80 kişi) departman lideri, %5,04’ünün (40 kişi) müdür, %9,58’inin (76 kişi) diğer olduğu 

tespit edilmiştir. 

“Medeni hal” incelendiğinde; çalışanlardan %61,46’sının (488 kişi) evli, %35,89’unun (285 kişi) bekar, 

%2,65’inin (21 kişi) bekar veya evli olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre sektördeki çalışanların 

çoğu evli olan kişilerden meydana gelmektedir. 

“İş yerindeki çalışma yılı” incelendiğinde; çalışanlardan %10,32’sinin (82 kişi) 1 yıldan az, %47,60’ının (378 

kişi) 1-5 yıl aralığında, %35,78’inin (284 kişi) 6-10 yıl aralığında, %6,30’unun (50 kişi) 11 yıl veya üzerinde 

çalıştığı sonucuna varılmıştır. 

“Toplam çalışma yılı” incelendiğinde; çalışanlardan %17,38’inin (138 kişi) 1 yıldan az, %51,39’unun (408 kişi) 

1-5 yıl aralığında, %22,42’sinin (178 kişi) 6-10 yıl aralığında, %8,81’inin (70 kişi) 11 yıl veya üzerinde çalıştığı 

sonucuna varılmıştır. 

“Haftalık çalışma süresi” incelendiğinde; çalışanlardan %5,04’ünün (40 işi) 45 saatten az, %67,76’sının (538 

kişi) 45 saat, %26,70’inin (212 kişi) 45 saatten fazla çalıştığı sonucuna varılmıştır. Çalışanların %0,05’i (4 kişi) 

ise kaç saat çalıştığını söylemek istememiştir. 

“Müşteri yoğunluğunun fiziksel duruma etkisi” incelendiğinde; çalışanlardan %39,04’ünün (310 kişi) çok 

etkilendiği, %36,27’sinin (288 kişi) etkilendiği, %5,04’ünün (40 kişi) kararsız olduğu, %10,08’inin (80 kişi) 

etkilenmediği, %9,57’sinin (76 kişi) hiç etkilenmediği sonucuna varılmıştır. 

“Müşteri yoğunluğunun psikolojik duruma etkisi” incelendiğinde; çalışanlardan %32,24’ünün (256 kişi) çok 

etkilendiği, %38,79’unun (308 kişi) etkilendiği, %12,59’unun (100 kişi) kararsız olduğu, %11,34’ünün (90 kişi) 

etkilenmediği, %5,04’ünün (40 kişi) hiç etkilenmediği sonucuna varılmıştır. 

4.3. Anova Testi ve Bağımsız T Testi Analizleri 

İkiden fazla grup karşılaştırmasında tek yönlü varyans analizi (one way anova) ve ikili karşılaştırma testi 

olarak da bağımsız t-testi istatistiksel analizleri kullanılmıştır. 

İkiden fazla grubun karşılaştırılmasında “tek yönlü varyans analizi (one way anova)”; “ikili karşılaştırma 

testi” olarak da “bağımsız t-testi” analizleri kullanılmıştır. 

“Tek yönlü varyans analizi” için “F değeri” kullanılırken; “t-testi”ndeki farklılık tespiti için “t değeri” 

kullanılmıştır. SPSS paket programında, farklılık testinin kolaylaştırılması için “p değeri”, hem “varyans 

analizi” hem de “t-testi” için hesaplanmıştır. Alfa değer “0,05” olup değişkenlerin arasında olan farklılığın 

anlamlı olması için “p değerinin” alfa değerden küçük olması gerekmektedir.  
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Bu durumda; Ana Hipotez: 

H1: Çalışanların demografik özellikleri ile çalışma koşulları arasında istatistik açıdan anlamlı bir farklılık 

vardır, şeklinde oluşturulur. Bu bağlamda alt hipotezlerin analizleri ise aşağıda tablo altlarında yer 

almaktadır. 

Tablo 4. Çalışma Koşulları Değişkenlerinin Cinsiyete Ait t-Testi Sonuçları 

H1a: Çalışanların cinsiyetiyle; H1a1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1a2: işletmelerin çalışanları kontrol 

faaliyetleri, H1a3: örgüt içindeki ilişkiler, H1a4: örgüt içindeki roller, H1a5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1a6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 4 incelendiğinde; çalışanların cinsiyeti ile çalışma koşullarının alt boyutları arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı (p>0,05) sonucuna varılmıştır. 

  

Alt Boyut 
Bağımlı Değişken 

Cinsiyet 
Bağımsız Değişken 

 
n 

  
� 

 
SS 

 
t 

 
p 

 

Talepler 

Kadın 221 3,60 0,59   

Erkek 573 3,70 0,59 -1,82 0,071 

Kontrol 

Kadın 221 3,99 0,51 

-0,51 0,635 
Erkek 573 3,99 0,60 

Destek 

Kadın 221 4,20 0,59 

0,25 0,805 
Erkek 573 4,09 0,69 

İlişkiler 

Kadın 221 4,20 0,60 

-0,27 0,705 
Erkek 573 4,19 0,49 

Rol 

Kadın 221 4,11 0,59 

-0,29 0,816 
Erkek 573 4,11 0,58 

Değişim 

Kadın 221 4,21 0,49 

1,61 0,125 
Erkek 573 4,11 0,59 

Çalışma Koşulları 

Kadın 221 3,99 0,48 

-0,29 0,795 
Erkek 573 4,10 0,52 
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Tablo 5. Çalışma Koşulları Değişkenlerinin Medeni Duruma Ait Değişkenlerle Karşılaştırılması 

Alt Boyut 

Bağımlı Değişken 

Medeni Hal 

Bağımsız Değişken 

 

n 
 

� 
 

SS 

 

t 

 

p 

 

Talepler 

Evli    488     3,59     0,59 

0,60 0,530 

Bekar 285 3,60 0,69 

 Kontrol 

Evli 488 4,01 0,55 

1,09 0,239 

Bekar 285 4,01 0,60 

  Destek 

Evli 488 4,09 0,59 

0,49 0,620 

Bekar 285 4,11 0,66 

 İlişkiler 

Evli 488 4,19 0,49 

0,10 0,919 

Bekar 285 4,21 0,65 

 Rol 

Evli 488 4,10 0,59 

0,50 0,619 

Bekar 285 4,07 0,60 

 Değişim 

Evli 488 4,09 0,59 

0,55 0,589 

Bekar 285 4,10 0,61 

Çalışma 

Koşulları 

Evli 488 4,09 0,50 

0,69 0,485 

Bekar 285 4,05 0,49 

H1b: Medeni durumuyla; H1b1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1b2: işletmelerin çalışanları kontrol 

faaliyetleri, H1b3: örgüt içindeki ilişkiler, H1b4: örgüt içindeki roller, H1b5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1b6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 5 incelendiğinde; çalışanların medeni hali ile çalışma koşullarının alt boyutları arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı (p>0,05) sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 6. Çalışma Koşulları Değişkenlerinin Yaş Aralığı Ait Değişkenlerle Karşılaştırılması 

Alt Boyut 

Bağımlı Değişken 

Yaş Aralığı 

Bağımsız Değişken 

 

n 

 

 
� 

 

SS 

 

F 

 

p 
Talepler 

18-29 228 3,71 0,69   

30-42 400 3,61 0,70 
1,89 0,174 

43-55 122 3,69 0,59 

56-60 44 3,90 0,40   

 18-30 228 4,00 0,60   

Kontrol  

 

31-43 400 4,11 0,53 
0,91 0,398 

44-56 122 3,99 0,59 

 57 yaş ve üstü 44 4,30 0,53   

 18-30 228 4,10 0,70   

Destek 

 

31-4 400 4,07 0,61 
0,69 0,601 

44-56 122 4,21 0,60 

 57 yaş ve üstü 44 4,05 0,70   

İlişkiler 18-30 228 4,18 0,59 0,44 0,728 

 31-43 400 4,21 0,57   

 44-56 122 4,19 0,60   

 57 yaş ve üstü 44 4,29 0,51   

 18-30 228 3,99 0,61   

Rol 

 

31-43 400 4,01 0,57 0,81 0,479 

 44-56 122 4,07 0,56   

 57 yaş ve üstü 44 4,21 0,41   

 18-30  228 4,06 0,69   

Değişim 31-43  400 4,11 0,59 0,39 0,779 

 44-56  122 4,09 0,58   

 D-57 yaş ve üstü 44 4,03 0,54   

 18-30 228 4,12 0,49   

Çalışma Koşulları 31-43 400 4,00 0,47 0,49 0,718 

 44-56 122 4,10 0,45   

 57 yaş ve üstü 44 4,09 0,40   

H1c: Çalışanların yaşı ile H1c1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1c2: işletmelerin çalışanları kontrol 

faaliyetleri, H1c3: örgüt içindeki ilişkiler, H1c4: örgüt içindeki roller, H1c5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1c6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 6 incelendiğinde; çalışanların yaş grupları ile çalışma koşullarının alt boyutları arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı (p>0,05) sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 7. Çalışma Koşulları Değişkenlerinin Öğrenim Düzeyine Ait Değişkenlerle Karşılaştırılması 

Alt Boyut 

Bağımlı Değişken 

Öğrenim Düzeyi 

Bağımsız Değişken 

 

n 

 

 
� 

 

SS 

 

F 

 

p 

Talepler    İlköğretim 188 3,98 0,59   

Lise 326 3,79 0,71   

Ön lisans 200 3,70 0,59 1,89 0,125 

Lisans 66 3,59 0,64 

Lisansüstü 17 3,60 0,70   

 İlköğretim 188 4,14 0,46   

 Lise 326 4,09 0,49   

Kontrol  Ön lisans 200 4,10 0,51 0,96 0,601 

Lisans 66 4,13 0,49 

 Lisansüstü 17 4,09 0,58   

 İlköğretim 188 4,11 0,59   

 Lise 326 4,19 0,54   

Destek Ön lisans 200 4,07 0,57 0,51 0,628 

Lisans 66 4,06 0,66 

 Lisansüstü 17 4,20 0,67   

 İlköğretim 188 4,19 0,50   

 Lise 326 4,16 0,51   

İlişkiler Ön lisans 200 4,18 0,50 0,50 0,639 

Lisans 66 4,09 0,55 

 Lisansüstü 17 4,17 0,63   

 İlköğretim 188 4,11 0,41   

 Lise 326 4,06 0,49   

Rol Ön lisans 200 4,06 0,50 0,71 0,489 

Lisans 66 4,13 0,54 

 Lisansüstü 17 4,18 0,67   

 İlköğretim 188 4,11 0,52   

 Lise 326 4,10 0,53   

Değişim Ön lisans 200 4,13 0,61 0,99 0,438 

Lisans 66 4,12 0,59 

 Lisansüstü 17 4,21 0,69   

       

 İlköğretim 188 4,10 0,41   

 Lise 326 4,11 0,49   

Çalışma Koşulları Ön lisans 200 4,12 0,48 0,49 0,673 

Lisans 66 4,01 0,46 

 Lisansüstü 17 4,10 0,51   

H1d: Çalışanların öğrenim düzeyi ile H1d1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1d2: işletmelerin çalışanları kontrol 

faaliyetleri, H1d3: örgüt içindeki ilişkiler, H1d4: örgüt içindeki roller, H1d5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1d6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 7 incelendiğinde; çalışanların öğrenim düzeyi ile çalışma koşullarının alt boyutları arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı (p>0,05) sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 8. Çalışma Koşulları Değişkenlerinin İşyerindeki Unvana Ait Değişkenlerle Karşılaştırılması 

Alt Boyut 

Bağımlı Değişken 

İşyerindeki Unvan 

Bağımsız Değişken 

 

n 

 

 
� 

 

SS 

 

F 

 

p Anlamlı Fark 

 

 

Talepler 

A) Eleman 276 3,86 0,61   

 

B) Kasiyer  99 3,74 0,62   

C) Ekip Lideri 88 3,88 0,67   

D) Uzman Yrd. 70 3,72 0,60 1,60 0,176 

E) Uzman 65 3,58 0,69   

F) Departman Lideri 80 3,63 0,60 
  

G) Müdür 40 3,80 0,63 

H) Diğer 76 3,60 0,69   

 A) Eleman 276 4,00 0,59   G>A 

 B) Kasiyer  99 4,01 0,54    

 C) Ekip Lideri 88 4,03 0,49    

 D) Uzman Yrd. 70 4,07 0,50 
2,61 0,048  

Kontrol  E) Uzman 65 4,09 0,49    

 

 

F) Departman Lideri 80 4,10 0,84 
   

G) Müdür   40 4,10 0,50 

 H) Diğer 76 4,11 0,52    

 A) Eleman 276 4,15 0,61    

 B) Kasiyer  99 4,13 0,64    

 C) Ekip Lideri 88 4,10 0,66    

 D) Uzman Yrd. 70 4,09 0,61    

Destek E) Uzman 65 4,11 0,62 
0,51 0,610  

 F) Departman Lideri 80 4,09 0,62 
   

G) Müdür   40 4,21 0,59 

 H) Diğer 76 4,08 0,67    

 A) Eleman 276 4,12 0,59    

 B) Kasiyer  99 4,15 0,55    

 C) Ekip Lideri 88 4,11 0,56    

İlişkiler D) Uzman Yrd. 70 4,09 0,57    

 E) Uzman 65 4,18 0,60 
0,49 0,668  

 F) Departman Lideri 80 4,19 0,49 
   

G) Müdür   40 4,21 0,45 

 H) Diğer 76 4,14 0,63    

 A) Eleman 276 3,99 0,59   A>C,F 

 B) Kasiyer  99 4,01 0,49    

 C) Ekip Lideri 88 4,02 0,50    

Rol D) Uzman Yrd. 70 4,14 0,53    

 E) Uzman 65 4,07 0,52 
2,71 0,039  

 F) Departman Lideri 80 4,21 0,49 
   

G) Müdür   40 4,10 0,51 

 H) Diğer 76 3,89 0,49    
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 A) Eleman 276 4,18 0,61    

 B) Kasiyer  99 4,15 0,59    

 C) Ekip Lideri 88 4,11 0,55    

Değişim D) Uzman Yrd. 70 3,99 0,65 2,29 0,081  

 E) Uzman 65 4,01 0,58    

 
F) Departman Lideri 80 4,09 0,59 

  
 

G) Müdür   40 4,00 0,65 

 H) Diğer 76 3,99 0,61    

 A) Eleman 276 4,01 0,51    

 B) Kasiyer  99 4,03 0,49    

 C) Ekip Lideri 88 3,98 0,48    

Çalışma Koşulları D) Uzman Yrd. 70 4,09 0,49 0,51 0,616  

 E) Uzman 65 4,10 0,44    

 F) Departman Lideri 80 3,99 0,49 
  

 

G) Müdür   40 4,11 0,45 

 H) Diğer 76 4,09 0,48    

H1e: Çalışanların işyerindeki unvanları ile H1e1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1e2: işletmelerin çalışanları 

kontrol faaliyetleri, H1e3: örgüt içindeki ilişkiler, H1e4: örgüt içindeki roller, H1e5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1e6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 8 incelendiğinde; çalışanalrın unvanları ile çalışma koşullarının rol ve kontrol alt boyutları haricindeki 

diğer alt boyutları çalışanların arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0,05) sonucuna varılmıştır. 

Kontrol alt boyutuna ait değerler ile çalışanların işletmedeki unvanları arasında da anlamlı bir farklılığın 

olmadığı sonucuna varılmıştır (F=2,61; p<0,05). Hangi grupların arasında fark olduğunu belirleyebilmek 

amacı ile yapılan LSD post hoc testi sonuçlarına göre; müdür unvanlı çalışanların kontrol algılarının eleman 

unvanına sahip çalışanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Müdür unvanlı 

çalışanların eleman unvanına sahip çalışanlara göre yaptıkları işler üzerinde (iş yapma şekilleri, molaları ve 

çalışma saatleri) daha fazla kontrol sahibi oldukları söylenebilir. 

Rol alt boyutuna ait değerler ile çalışanların işletmedeki unvanları arasında da anlamlı bir farklılığın olmadığı 

sonucuna varılmıştır (F=2,71; p<0,05). Hangi grupların arasında fark olduğunu belirleyebilmek amacı ile 

yapılan LSD post hoc testi sonuçlarına göre; eleman unvanlı çalışanların rol algılarının departman ve ekip 

lideri unvanına sahip çalışanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eleman unvanlı 

çalışanların departman ve ekip lideri unvanına sahip çalışanlara göre işlerin yapılışı ile sorumluluk ve 

görevlerin anlaşılmasında daha bilinçli oldukları söylenebilir. Dolayısıyla departman ve ekip lideri unvanına 

sahip çalışanlara daha açıklayıcı şekilde sorumluluk ve görevlerinin bildirilmesi gerekebilir. 
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Tablo 9. Çalışma Koşulları Değişkenlerinin İşyerindeki Çalışma Yılına Ait Değişkenlerle 

Karşılaştırılması 

 

Alt Boyut 
Bağımlı Değişken 

İşyerindeki Çalışma 

Yılı 

Bağımsız Değişken 

 

n 

 

  
� 

 

SS 

 

F 

 

p 

Talepler 
A) 1 yıldan az 82 3,98 0,59   

B) 1-5 yıl 378 3,59 0,71 
2,38 0,082 

C) 6-10 yıl 284 3,49 0,61 

D) 11 yıl ve üzeri 50 3,71 0,60   

 A) 1 yıldan az 82 4,10 0,51   

 Kontrol  
 

B) 1-5 yıl 378 4,01 0,63 
0,29 0,901 

C) 6-10 yıl 284 4,11 0,46 

 D) 11 yıl ve üzeri 50 4,13 0,50   

 A) 1 yıldan az 82 4,03 0,59   

Destek 
 

B) 1-5 yıl 378 4,11 0,69 
0,89 0,471 

C) 6-10 yıl 284 4,21 0,57 

 D) 11 yıl ve üzeri 50 4,09 0,62   

 A) 1 yıldan az 82 4,19 0,48   

İlişkiler 
 

B) 1-5 yıl 378 4,21 0,61 
0,36 0,775 

C) 6-10 yıl 284 4,20 0,47 

 D) 11 yıl ve üzeri 50 4,19 0,56   

 A) 1 yıldan az 82 4,10 0,57   

Rol B) 1-5 yıl 378 4,13 0,61 
0,05 0,898 

C) 6-10 yıl 284 4,10 0,56 

 D) 11 yıl ve üzeri 50 4,09 0,52   

 A) 1 yıldan az 82 4,06 0,61   

Değişim 
B) 1-5 yıl 378 4,09 0,59 

0,31 0,823 
C) 6-10 yıl 284 4,10 0,61 

 D) 11 yıl ve üzeri 50 4,07 0,51   

 A) 1 yıldan az 82 4,01 0,44   

Çalışma Koşulları 
 

B) 1-5 yıl 378 4,02 0,60 
0,21 0,816 

C) 6-10 yıl 284 4,05 0,41 

 D) 11 yıl ve üzeri 50 4,10 0,47   

H1f: Çalışanların işyerindeki çalışma yılı ile H1f1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1f2: işletmelerin çalışanları 

kontrol faaliyetleri, H1f3: örgüt içindeki ilişkiler, H1f4: örgüt içindeki roller, H1f5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1f6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 9 incelendiğinde; işletmedeki çalışma yılı ile çalışma koşulları çalışanların arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı  (p>0,05) sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 10. Çalışma Koşulları Değişkenlerinin Toplam Çalışma Yılına Ait Değişkenlerle Karşılaştırılması 

 

Alt Boyut 
Bağımlı Değişken 

Toplam 

Çalışma 

Yılı 
Bağımsız 
Değişken 

 

n 

 

  
� 

 

SS 

 

F 

 

p 

Anlamlı Fark 

 A) 1 yıldan az 138 3,89 0,61   A>D 

Talepler 
 

B) 1-5 yıl 408 3,81 0,68   

C) 6-10 yıl 178 3,61 0,69 2,99 0,044 
D) 11 yıl ve üzeri 70 3,71 0,59   

Kontrol  
A) 1 yılda az 138 4,00 0,57   
B) 1-5 yıl 408 3,99 0,51 0,51 0,598 
C) 6-10 yıl 178 4,10 0,52   

 
D) 11 yıl ve üzeri 70 4,02 0,55   

 
A) 1 yıldan az 138 4,21 0,71   

Destek 
B) 1-5 yıl 408 4,03 0,61   
C) 6-10 yıl 178 4,10 0,70 1,09 0,318 
D) 11 yıl ve üzeri 70 4,09 0,59   

İlişkiler 
A) 1 yıldan az 138 4,10 0,61   
B) 1-5 yıl 408 4,07 0,59   
C) 6-10 yıl 178 4,21 0,61 0,29 0,815 
D) 11 yıl ve üzeri 70 4,19 0,51   

 Rol 
A) 1 yıldan az 138 4,10 0,56   
B) 1-5 yıl 408 4,01 0,59 0,99 0,415 
C) 6-10 yıl 178 4,11 0,61   
D) 11 yıl ve üzeri 70 4,10 0,57   

 A) 1 yıldan az 138 4,14 0,61   
Değişim B) 1-5 yıl 408 4,09 0,63 1,17 0,298 

 C) 6-10 yıl 178 4,01 0,59   

 D) 11 yıl ve üzeri 70 4,12 0,61   

 
A) 1 yıldan az 138 3,99 0,49   

 Çalışma Koşulları 
B) 1-5 yıl 408 4,11 0,51   
C) 6-10 yıl 178 4,01 0,57 1,01 0,323 
D) 11 yıl ve üzeri 70 4,09 0,50   

H1g: Çalışanların işyerindeki toplam çalışma yılı ile H1g1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1g2: işletmelerin 

çalışanları kontrol faaliyetleri, H1g3: örgüt içindeki ilişkiler, H1g4: örgüt içindeki roller, H1g5:  örgüt içinde 

değişimlerin gerçekleşmesi, H1g6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 10 incelendiğinde; talepler alt boyutuna ait değerler ile çalışanların toplam çalışma yılı arasında anlamlı 

bir farklılığın olduğu sonucuna varılmıştır (F=2,99; p<0,05). Hangi grupların arasında fark olduğunu 

belirleyebilmek amacı ile yapılan LSD post hoc testi sonuçlarına göre; toplam çalışma süresi 1 yıldan az olan 

çalışanların talepler algısının toplam çalışma yılı 11 yıl veya üzeri olan çalışanlara göre anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durumdan, toplam çalışma yılı 1 yıldan az olan çalışanların, 11 veya üzeri 

yıl çalışma süresine sahip çalışanlara göre işletmenin kendilerinden daha talepkar oldukları sonucu 

çıkartılabilir.  

Çalışanların toplam çalışma yılı ile çalışma koşullarının talepler alt boyutu haricindeki diğer alt boyutları 

arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0,05) sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 11. Çalışma Koşulları Değişkenlerinin Haftalık Ortalama Çalışma Süresine Ait  

Değişkenlerle Karşılaştırılması 

 

Alt Boyut 

Bağımlı Değişken 

  Haftalık Ort. 

Çalışma Süresi 

Bağımsız 

Değişken 

    Anlamlı Fark 

n � SS F p 

Talepler A) 45 saatten az 40 3,81 0,53      C>A 

B) 45 saat 538 3,71 0,61 3,98 0,025 

C) 45 saatten fazla 212 3,61 0,70   

Kontrol  A) 45 saatten az 40 4,11 0,54   

B) 45 saat 538 4,02 0,51 1,38 0,286 

C) 45 saatten fazla 212 4,01 0,53   

 A) 45 saatten az 40 4,01 0,67   

Destek B) 45 saat 538 4,09 0,61 2,48 0,101 

 C) 45 saatten fazla 212 4,11 0,68   

 A) 45 saatten az 40 4,12 0,65   

İlişkiler B) 45 saat 538 4,19 0,49 1,31 0,186 

 C) 45 saatten fazla 212 4,24 0,51   

 A) 45 saatten az 40 4,03 0,59   

Rol B) 45 saat 538 4,16 0,49 0,60 0,798 

 C) 45 saatten fazla 212 3,99 0,58   

 A) 45 saatten az 40 3,98 0,59   

Değişim B) 45 saat 538 4,21 0,53 1,42 0,224 

 C) 45 saatten fazla 212 4,14 0,61   

 A) 45 saatten az 40 4,01 0,54   

Çalışma Koşulları B) 45 saat 538 4,10 0,51 1,95 0,168 

 C) 45 saatten fazla 212 3,89 0,49   

H1h: Çalışanların işyerindeki haftalık ortalama çalışma süresi ile H1h1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1h2: 

işletmelerin çalışanları kontrol faaliyetleri, H1h3: örgüt içindeki ilişkiler, H1h4: örgüt içindeki roller, H1h5:  örgüt 

içinde değişimlerin gerçekleşmesi, H1h6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık 

vardır. 

Tablo 11 incelendiğinde; talepler alt boyutuna ait değerler ile çalışanların haftalık ortalama çalışma süreleri 

arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna varılmıştır (F=3,98; p<0,05). Hangi grupların arasında fark 

olduğunu belirleyebilmek amacı ile yapılan LSD post hoc testi sonuçlarına göre; haftalık çalışma süreleri 45 

saati geçen çalışanların talepleri algısının 45 saatten az çalışanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Bu durumun sebebi, çalışma süresi 45 saati geçen çalışanların, çalışma saati 45 saatten az olan 

çalışanlara göre daha fazla iş yüküne sahip olmalarıdır. Çalışma süresi 45 saati geçmeyen çalışanların müdür 

unvanına sahip oldukları düşünüldüğünde, diğer çalışanlar ile karşılaştırıldığında müdürlerin daha az iş 

yüküne sahip oldukları sonucuna varılabilir.  

Çalışanların haftalık ortalama çalışma süreleri ile “Kontrol”, “destek”, “ilişkiler”, “rol”, “değişim” alt 

boyutları ve çalışma koşulları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0,05) sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 12. Çalışma Koşulları Değişkenlerinin, Müşteri Yoğunluğunun Fiziksel Duruma Olumsuz 

Etkisine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi 

Alt Boyut 

Bağımlı Değişken 

 n  

 
� 

SS F p 

 A) Çok Etkiler 310 3,89 0,53                 

A>D,E Talepler B) Etkiler 288 3,81 0,63   

C) Kararsızım 40 3,70 0,68 7,88 0,000 

D) Etkilemez 80 3,55 0,69 

E) Hiç Etkilemez 76 3,91 0,70   

 A) Çok Etkiler 310 4,11 0,51   

 B) Etkiler 288 4,09 0,49   

Kontrol  C) Kararsızım 40 3,99 0,53 0,92 0,397 

D) Etkilemez 80 4,01 0,69 

 E) Hiç Etkilemez 76 4,01 0,53   

 A) Çok Etkiler 310 4,12 0,59   

 B) Etkiler 288 4,10 0,70   

Destek C) Kararsızım 40 4,14 0,62 0,71 0,622 

D) Etkilemez 80 4,02 0,69 

 E) Hiç Etkilemez 76 4,01 0,61   

 A) Çok Etkiler 310 4,27 0,54   

 B) Etkiler 288 4,19 0,49   

İlişkiler C) Kararsızım 40 4,16 0,50 1,89 0,189 

D) Etkilemez 80 4,21 0,63 

 E) Hiç Etkilemez 76 4,10 0,57   

 A) Çok Etkiler 310 4,09 0,51   

 B) Etkiler 288 4,01 0,50   

Rol C) Kararsızım 40 3,99 0,49 1,81 0,169 

D) Etkilemez 80 4,02 0,61 

 E) Hiç Etkilemez 76 4,01 0,63   

 A) Çok Etkiler 310 4,02 0,59   

 B) Etkiler 288 4,16 0,66   

Değişim C) Kararsızım 40 4,18 0,61 1,01 0,378 

D) Etkilemez 80 4,07 0,67 

 E) Hiç Etkilemez 76 3,99 0,58   

 A) Çok Etkiler 310 4,20 0,49   

 B) Etkiler 288 4,10 0,47   

Çalışma Koşulları 

 

C) Kararsızım 40 4,01 0,44 2,44 0,064 

D) Etkilemez 80 4,01 0,54 

 E) Hiç Etkilemez 76     

H1ı: Çalışanların müşteri yoğunluğu ile H1ı1: işletmelerin çalışanlardan talepleri, H1ı2: işletmelerin çalışanları 

kontrol faaliyetleri, H1ı3: örgüt içindeki ilişkiler, H1ı4: örgüt içindeki roller, H1ı5:  örgüt içinde değişimlerin 

gerçekleşmesi, H1ı6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 12 incelendiğinde; talepler alt boyutuna ait değerler ile müşteri yoğunluğunun fiziksel duruma olumsuz 

etkisi arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna varılmıştır (F=7,88; p<0,05). Hangi grupların arasında 

fark olduğunu belirleyebilmek amacı ile yapılan LSD post hoc testi sonuçlarına göre; müşteri yoğunluğunun 

fiziksel duruma etkisinin çok olduğunu düşünen çalışanlardaki talepler algısının bu etkinin az olduğunu veya 

hiç olmadığını düşünen çalışanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

“Kontrol”, “destek”, “ilişkiler”, “rol”, “değişim” alt boyutları ve çalışma koşulları ile müşteri yoğunluğunun 

fiziksel duruma olumsuz etkisi arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0,05) sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 13. Çalışma Koşulları Değişkenlerinin Müşteri Yoğunluğunun Psikolojik Duruma Olumsuz 

Etkisine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Müşteri Yoğunluğunun 

Psikolojik Duruma Olumsuz 

Etkisi 

(Bağımsız Değişken) 

    Anlamlı Fark 

Alt Boyut 
Bağımlı Değişken n 

  
� SS F p 

 A) Çok Etkiler -   
  

Talepler 
A) Etkiler 308 4,03 0,46   

B) Kararsızım 100 3,77 0,55 
8,96 0,000 

C) Etkilemez 90 3,70 0,58 

D) Hiç Etkilemez 40 3,44 0,72   

 A) Çok Etkiler 256 4,12 0,41   

 B) Etkiler 308 4,01 0,52   

Kontrol 
 

C) Kararsızım 100 4,09 0,42 
1,38 0,226 

D) Etkilemez 90 3,99 0,51 

 E) Hiç Etkilemez 40 4,02 0,63   

 B) Çok Etkiler 256 4,16 0,61   

 C) Etkiler 308 4,04 0,59   

 Destek D) Kararsızım 100 4,03 0,57 
1,16 0,328 

E) Etkilemez 90 4,09 0,66 

 F) Hiç Etkilemez 40 4,01 0,3   

 A) Çok Etkiler 256 4,21 0,48   

 B) Etkiler 308 4,16 0,53   

İlişkiler 
 

C) Kararsızım 100 4,10 0,51 
1,23 0,296 

D) Etkilemez 90 4,03 0,61 

 E) Hiç Etkilemez 40 4,21 0,66   

 A) Çok Etkiler 256 4,10 0,46   

 B) Etkiler 308 4,07 0,55   

Rol C) Kararsızım 100 4,12 0,44 
2,34 0,077 

D) Etkilemez 90 4,10 0,49 

 E) Hiç Etkilemez 40 4,01 0,61   

 A) Çok Etkiler 256 4,01 0,59   

 B) Etkiler 308 4,20 0,61   

Değişim 
 

C) Kararsızım 100 4,10 0,59 
1,13 0,299 

D) Etkilemez 90 4,09 0,57 

 E) Hiç Etkilemez 40 4,14 0,61   

 A) Çok Etkiler 256 3,99 0,48   

 B) Etkiler 308 4,01 0,47   

Çalışma Koşulları 
 

C) Kararsızım 100 4,10 0,41 
1,78 0,150 

D) Etkilemez 90 3,98 0,49 

 E) Hiç Etkilemez 40 4,01 0,59   

Hjı: Çalışanların müşteri yoğunluğunun psikolojik duruma olumsuz etkisi ile H1j1: işletmelerin çalışanlardan 

talepleri, H1j2: işletmelerin çalışanları kontrol faaliyetleri, H1j3: örgüt içindeki ilişkiler, H1j4: örgüt içindeki 

roller, H1j5:  örgüt içinde değişimlerin gerçekleşmesi, H1j6: çalışma koşulları arasında, istatistik olarak anlamlı 

bir farklılık vardır. 

Tablo 13 incelendiğinde; talepler ölçek puanları ile müşteri yoğunluğunun psikolojik duruma olumsuz etkisi 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır (F=8,96; p<0,05). Hangi grupların arasında fark 

olduğunu belirleyebilmek amacı ile yapılan LSD post hoc testi sonuçlarına göre; müşteri yoğunluğunun 

psikolojik duruma etkisinin çok olduğunu düşünen çalışanların talepler algısının bu etkinin az olduğunu veya 

hiç olmadığını düşünen çalışanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Kontrol”, “destek”, “ilişkiler”, “rol”, “değişim” alt boyutları ve çalışma koşulları ile müşteri yoğunluğunun 

psikolojik duruma olumsuz etkisi arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0,05) sonucuna varılmıştır. 

4.4. Korelasyon Analizi 

İlişkilerin saptamasında korelasyon katsayısından yararlanılmakta ve bu katsayı “r” ile gösterilmektedir. 

Korelasyon katsayısı “-1” ile “1” aralığında değer almakta; bu değerin “-1”e yaklaşması negatif yönlü güçlü 

bir ilişkinin, “+1”e yaklaşması pozitif yönlü güçlü bir ilişkinin, “0”a yaklaşması ise değişkenlerin ilişkisiz 

olduğunu göstermektedir. Korelasyon katsayısının almış olduğu değerlere göre ilişkileri, aşağıdaki tabloda 

yer almaktadır (Köse, 2008: 9).  

Tablo 14. Korelasyon Analizi 

 

R ve p 

Değerleri Talepler Kontrol Destek İlişkiler Rol Değişim Stres 

Talepler r 1             

 
p 

       

Kontrol r 0,18* 1      

 
p 0,047       

Destek r 0,26* 0,32** 1     

 
p 0,002 0,000      

İlişkiler r 0,37** 0,3** 0,43** 1    

 
p 0,000 0,000 0,000     

Rol r 0,26** 0,32** 0,41** 0,3** 1   

 
p 0,002 0,000 0,000 0,000    

Değişim r 0,29** 0,43** 0,69** 0,35** 0,49** 1  

 
p 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000   

**P <0.05, * P <0.01, 

Tablo 14 incelendiğinde iş yeri talepleriyle;  “Kontrol” (r=0,18),  destek (r=0,26) arasındaki ilişkinin çok zayıf 

ve pozitif yönlü olduğu tespit edilmiştir. Taleplerle;  “değişim” (r=0,29),  ilişkiler (r=0,37), ve rol 

(r=0,26).arasındaki ilişkinin zayıf ve pozitif yönlü olduğu tespit edilmiştir. 

Kontrol ile “ilişkiler” (r=0,3), destek (r=0,32) ve “rol” (r=0,32) arasındaki ilişkinin zayıf ve pozitif yönlü olduğu 

sonucuna varılmıştır.  Kontrol ve değişim arasındaki ilişkinin orta ve pozitif yönlü olduğu sonucuna 

varılmıştır (r=0,43).  

Destek ile rol (r=0,41) ve ilişkiler (r=0,43) arasındaki ilişkinin orta ve pozitif yönlü olduğu sonucuna varılmıştır. 

Destek ve değişim arasındaki ilişkinin yüksek ve pozitif yönlü olduğu sonucuna varılmıştır (r=0,69). 

İlişkiler ile değişim (r=0,35)   arasındaki ilişkinin zayıf ve pozitif yönlü olduğu sonucuna varılmıştır.  
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmada market zincirlerindeki çalışanlara ait demografik özellikler ile çalışma koşulları arasındaki ilişkiler 

değerlendirilmiş olup çalışmaya 794 çalışan katılmıştır. Demografik özellikleri değerlendirmede; cinsiyet, 

medeni hal, yaş aralıkları, eğitim durumları, haftalık çalışma saatleri, işletmedeki unvan, toplam çalışma yılı, 

işletmedeki çalışma yılı, iş kolları, müşteri yoğunluğunun psikolojik duruma ve fiziksel duruma olumsuz 

etkileri incelenmiştir. Demografik özelliklerin çalışma koşulları ile anlamlılık ilişkileri “anova”, “t-testi” ve 

“korelasyon analizleri” ile incelenmiş olup demografik özelliklerden bazıları ile çalışanların çalışma koşulları 

arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu araştırmada, çalışma koşullarının alt boyutları ile çalışanların cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Kurtulmuş ve Yiğit, (2016: 870)’e göre ise çalışanların yaşı arttıkça, düşünme 

hızın yavaşlama, motivasyon eksikliği, öfkeli davranışlar ve aşırı kırılganlık eğilimindedirler. Aynı zamanda 

yenilikleri kabul etme ve uyum sağlamaları da zorlaşabilir. Bu bağlamda; yaş ile çalışma ortamı arasındaki 

ilişkinin hem negatif hem de pozitif yönlü ilişkiler söz konusu olmaktadır. Ayrıca Fields ve Blum, (1997: 182)  

bireylerin erkek veya kadın olmaları, onların işe karşı tutumlarını etkilediğini belirtilmişlerdir. 

Yapılan f testi analizi sonucunda,; müdür unvanına sahip çalışanlardaki kontrol yetkisinin diğer çalışanlar ile 

karşılaştırıldığında anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Müdür unvanına sahip çalışanların 

yaptıkları işler üzerinde daha çok söz sahibi oldukları, yapılacak işlerle ilgili karar alma yetkilerinin daha net 

olduğu tespit edilmiştir. Rol alt boyutuna ait değerlerin eleman unvanlı çalışanlarda farklı unvanlara sahip 

diğer çalışanlara göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Buradan hareketle, eleman unvanlı 

çalışanların işletme tarafından verilen rolleri daha iyi kanıksadıkları söylenebilir. Budak ve Sürgevil, (2014: 

98)’e göre çalışma koşullarında sorunlar; unvanlara göre görev tanımının yapılmamasına, bireyin aşırı iş yükü 

üslendirildiği rolüne, iş kaybetme korkusuna, örgütteki fiziki koşullara, çevre şartlarına ve iş yerinde 

oluşabilecek tehlike az eden unsurlara bağlıdır.  

Bu çalışma için yapılan f testi sonucunda, müşteri yoğunluğunun çalışanların psikolojik durumu ile “Kontrol”, 

“destek”, “ilişkiler”, “rol”, “değişim” alt boyutları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna 

varılmıştır. İyileştirmelerin amacı, çalışanların sağlık ve iyilik hallerinin yüksek seviyede tutulması, artan 

yoğunluğun yarattığı fiziksel ve psikolojik olumsuz etkileri en aza indirebilmek olmalıdır. Ayrıca çalışanların 

yapmış oldukları işlerde, karar alma aşamalarında daha çok söz haklarının olması, mola kullanımlarının 

inisiyatiflerine bırakılması, verilen desteklerin artırılması ve kendilerinden beklenenler konusunda işletmenin 

net olması da stresi azaltabilecek çalışmalardandır. Aynı zamanda müşteri yoğunluğunun etkilerinin olumsuz 

olduğunu belirten çalışanlar, yöneticilerin kendilerinden daha fazla beklentilerinin olduğunu ve diğer 

çalışanlara göre yapılan işlerin kendilerini daha çok yorduğunu söylemektedirler. Büyük market 

zincirlerindeki çalışma koşullarının iyileştirebilmek için müşteri yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde ekstra 

çalışanların görev alması, yoğun dönemlerden sonra çalışanlara ekstra izin verilmesi gibi değişiklikler 

önerilebilir. Vatansever, (2014: 115)’göre sektörlerin çoğunda artış gösteren iş yükü, çalışanlardan çalışma 

saatlerinin uzunluğu, çalışma temposunun artırılması gibi taleplerde bulunulmasına neden olmakta, bu 

durum çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarına olumsuz yönde etki etmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda, çalışanların haftalık ortalama çalışma süreleri ile “Kontrol”, “destek”, “ilişkiler”, 

“rol”, “değişim” alt boyutları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, iş yeri 

koşullarında algılanan olumsuzların yaklaşık olarak %20’sini çalışma koşullarının oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Yapılan çalışmadan hareketle; çalışanlar yapmış oldukları işler üzerinde ne kadar fazla kontrollü 

iseler, molalarını belirleme hakları ne kadar fazlaysa ve yaptıkları işlerde ne kadar fazla söz sahibiyseler, 

algılanan olumsuzlukta o derece azalmaktadır. İşletmenin çalışanlardan taleplerinin fazla olmaması, iş 

yükünün az olması, molaların yeterli olması veya zaman konusunda baskı yaşanmaması gibi durumlar 

yaşandığında ise çalışan motivasyonu artmaktadır. Reid ve Nygren, (1988: 186)’e göre Çalışma sürelerinin 

azami şekilde belirlenerek çalışanlara yıllık, günlük ve haftalık dinlenme süresinin tanınması, sosyal 

haklardan biri olmakla birlikte çalışan sağlığıyla da yakından ilgili olmaktadır. Ayrıca çalışma süresi ile bir 

bütün oluşturan ara dinlenme süresi, çalışan güvenliği ve sağlığı açısından önem arz ederken işletmelerin 

korunabilmesini de sağlamaktadır. “Aşırı iş yükü”, çalışanlar açısından gerginliğe neden olan etkenler 

arasında önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu etkenin gerginlik yaratmasının sebebi; çalışanın yapması 

gereken rutin işlerinden daha fazlasını yapması durumunda üzerinde negatif bir baskının oluşmasıdır.  
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Çalışanların iş arkadaşlarından veya yöneticilerinden aldıkları desteğin artması sonucunda algılanan 

olumsuzlukların aynı ölçüde azaldığı tespit edilmiştir. İşletmede iyi yönetilmeyen ilişkiler ve çalışanlar 

arasındaki gerginlikler de iş yeri koşullarında olumsuzlukların artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda 

işletmede iyi uygulanan değişim yönetimi, değişimler konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, çalışanlara 

görev tanımlarının ve rollerinin doğru aktarılması, çalışanların kendilerinden beklenenleri doğru anlaması  ve 

gerekli desteğin verilmesi sonucunda da algılanan olumsuzlukların azaldığı anlaşılmıştır (Budak ve Sürgevil, 

2014: 101). Ayrıca, Delen-Güngör, (2010: 44)’e göre çalışanlar arası uyumun sağlanması, işletme içindeki 

iletişimin güçlü ve sağlıklı olmasına bağlı olmaktadır. Dolayısıyla birebir iletişimleri zayıflatan ya da kaba 

ifadelere olanak tanıyan yöntemler, işletme içinde kaba ve saygısız davranışların oluşmasına ve 

yaygınlaşmasına yol açmaktadır. 

Bu çalışmada yapılan t testi sonucunda; çalışma koşullarının alt boyutları ile çalışanların medeni hali arasında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna varılmıştır. Mercanlıoğlu, (2009: 36)’a göre, iş yaşamında, aynı 

meslek grubunda olan erkek ve kadınlar; işe girme, işten çıkarılma, ücret, tayin, terfi olanakları ile diğer maddi 

ve maddi olmayan olanaklar bakımından, farklı uygulamalarla karşılaşmaktadırlar. Delcourt, vd., (2013: 6) ise 

kadın çalışanların, kariyerleri konusunda erkek çalışanlara göre daha fazla istekli oldukları, ancak daha fazla 

çalışmak ve beklemek zorunda oldukları belirtilmektedir. Bu nedenle, İş gücüne değer veren işletmelerin, 

elamanlarının medeni durumlarındaki farklılıkları dikkate almalarının yarar sağlayacağını ifade etmiştir. 

Çalışmanın büyük market zincirlerinde görev alan çalışanlar ile birlikte farklı sektörlerde çalışanlar için de 

uygulanabilir olması, çalışmanın önemini artırmaktadır. Dolayısıyla, işyeri çalışma koşulları alanında 

yapılacak araştırmaların;  farklı bölgelerde, farklı sektörlerde ve farklı değişkenler kullanılarak yapılması 

önerilebilir. 
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Purpose –  Cross-cultural adjustment is crucial for the success of employees in a different cultural 

environment. Cultural intelligence is believed to be a skill that can enhance adjustment during cross-cultural 

interactions. Cross-cultural adjustment is crucial for the success of employees in a different cultural 

environment. This study aimed to determine the relationship between cross-cultural adjustment and 

cultural intelligence by examining a sample of employees working in Kosovo with a foreign country of 

origin. 

Design/methodology/approach -  This study is quantitative in terms of its methodology. The empirical data 

comes from a survey of foreign employees living in Kosovo and working in private businesses from thirteen 

types (sectors) of institutions. 

Results –  The study results show that dimensions of cultural adjustment are associated with dimensions of 

cultural intelligence. Therefore, this study confirms the effect of cultural intelligence domains on the cross-

cultural adjustment of employees working in a foreign country.  

Discussion –  In recognition of the importance of cross-cultural adjustment for foreign employee’s 

performance, we suggest organizations and employees invest in training and other efforts like visits to the 

new duty country before starting work, increasing the cultural intelligence components of a person, and 

enhancing cross-cultural adjustment.  

 

1. INTRODUCTION 

Cross-cultural adjustment is an ability that became crucial, especially with the whispered of globalization, a 

process that has brought people from different cultural backgrounds (Sotshangane 2005) together in one 

working medium. Working in multicultural settings means a greater need for effective international and cross-

cultural communication, collaboration, and cooperation (House, Hanges, Javidan, Dorfman, and Gupta 2004). 

Although the process of globalization is ubiquitous, the connection to other parts of the world does not negate 

the importance of considering the importance of cultural differences as a contributor to challenges and 

opportunities faced when working in multicultural environments. Cultural intelligence is a skill that facilitates 

the process of cross-cultural adjustment, as foreign workers face opportunities and challenges in the 

multicultural arena (Mosakowski and Earley 2004:139), and their adjustment ability provides workers with a 

kind of “comfort zone” when interacting with people from different cultural backgrounds.  

An area where cross-cultural adjustment and cultural intelligence can have important implications is the 

migration of employees between countries. Many countries, including Kosovo, attract skilled workers to meet 

their demand for labor. In Kosovo, private businesses or firms have many difficulties with an inadequately 

educated and low-skilled workforce (Cojocaru 2017). The education system has not yet managed to equip 

students with the specific skills and the soft skills necessary to succeed in the changing labor market (Cojocaru 

2017; Riinvest 2017). Finding employees with the required skills and competencies is significant for developing 

the private sector (Cojocaru 2017:.3). In finding employees with those necessary abilities that would allow 

them to thrive in worldwide business sectors, there are critical issues that Kosovo should consider, such as 

regionally harmonized university curricula and university programs with international recognition, and also 
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continuous professional development in line with international best practices (World Bank Group 2017). 

Encouraging regional and international economic integration by connecting to global markets through trade, 

transport, and investment (World Bank Group 2017), and benefiting from workforce mobility as cited in World 

Bank's paper (Handjiski et al. 2010) could bring very important experiences for Kosovarian businesses. Taking 

into consideration the importance of international best practices and their impact in businesses performance, 

we suggest that the presence of foreign employees in the country will always be an important topic and 

concern, and for them to perform better their cross-cultural adjustment will be crucial. 

Previous studies have indicated the relationship between cultural intelligence and cross-cultural adjustment 

among students and expatriates in different countries such as the US (Gudmundsdottir, 2015), Japan (Huff et 

al. 2014a), Taiwan (Lin et al. 2012). Less work has been done to understand this relationship among foreign 

employees operating in emerging economies such as Kosovo, considering that the Kosovo business 

environment faces significant institutional barriers. Kosovo’s economy remains one of the poorest in the 

region, and as a result, there are many barriers like weak protection of property rights and contractual 

enforcement,  the failure of the privatization process,  and the failure of building a  suitable climate for the 

private sector (Kryeziu & Coşkun 2018). This paper addresses this gap, using a sample of foreign workers 

employed in the private sector in Kosovo.  Here the term “foreign employees” is used in the same way as in 

the study of Ravasi et al. (2015), where this term is used to name the ‘internationally mobile individuals who 

moved from a foreign country to Kosovo for work-related reasons. 

2. THEORETICAL BACKGROUND AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT 

Cultural Intelligence  

Cultural intelligence, a recently emerging concept in explaining the ability that enhances people to interact 

better in culturally different environments, is considered the reason behind people's success in cross-cultural 

interactions. Among those cross-cultural interactions increasing due to globalization and European integration 

have caused a global labor movement worldwide. There are many challenges that people have to face in this 

regard, such as conflicts, tensions, and recognizing and appreciating cultural values (Polák-Weldon et al., 2012; 

House et al., 2004). Some potential explanations for these struggles and inabilities to adjust to living and 

working in a different culture are unawareness of the critical characteristics and biases within their own 

culture, feeling uncomfortable when interacting cross-culturally, and being unable to comprehend or clarify 

practices of others in those environments (Thomas and Inkson 2017). Furthermore, Livermore (2011) coined 

cultural intelligence, adding it as a new ability that was not covered by the previously existing intercultural 

models of Hall, Hofstede, Schwartz, and Trompenaars. This addressed multicultural interaction obstacles and 

the reason for their variation.  

Mosakowski and Earley (2004:146) identified cultural intelligence (CQ) as separate from emotional or social 

intelligence. They argued that a person with high CQ, whether developed or inborn, could comprehend and 

master such situations, persevere, and behave appropriately in a specific context. According to Earley 

(2002:.283), the primary difference between cultural intelligence and other faceted intelligence models is the 

domain of interaction. Cultural intelligence reflects the capability of a person to adapt to multicultural 

environments, and, as cited by Polák-Weldon et al., (2012:359), is “the individual’s ability not only to bridge 

the gap between people from different cultures cultural backgrounds but also to turn cultural pluralism into 

an asset,” Cultural intelligence is positively related to a better cross-cultural competence which is very 

important in today’s globalized world (Li 2020). Moreover, cultural intelligence has been proved to affect 

people's personalities by enhancing a more proactive personality, allowing them to adjust (Hu et al., 2019). It 

is, therefore, an essential skill in preventing challenges in culturally different environments. 

To better understand the importance of cultural intelligence and its effect on intercultural harmony, it is 

necessary to look at the definition of culture. Knowing one’s own culture and others' culture and 

understanding the function of culture, in general, is a crucial element for success when working in cross-

cultural environments. According to Hofstede, Hofstede, and Minkov (2010:6), culture can be understood as 
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the collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people 

from others. Cultures tell their members who they are, how to behave toward each other, and how to feel good 

about themselves (House et al. 2004:31). By this definition, culture is a guideline for a society, which addresses 

the ways that help society to accommodate the fundamental needs of its members, including universal needs 

of food, water, clothing, and understanding the distribution of those essential resources necessary for 

culturally intelligent leaders (Livermore 2015:73). A person who can understand that every culture has its 

norms and values, how those could differ from culture to culture, and understanding the impact these have 

on life and how work is done should better adjust to different cultures. If people could understand the jargon 

and subtle meanings of the other language, as well as how behaviors are interpreted as “good” or “bad” 

concerning cultural normals and etiquette, could lead them to be successful in a global arena where  many 

cultures interact (House et al. 2004:87). 

Cultural Intelligence is taken as a multidimensional intelligence constructed from cognitive CQ, metacognitive 

CQ, motivational CQ, and behavioral CQ (Livermore 2015, Van Dyne et al. 2012). The cognitive dimension of 

the CQ is constructed from general culture knowledge and specific knowledge dimensions and refers to the 

leader’s knowledge about culture and its role in shaping the way business is done (Livermore 2015:26;  Van 

Dyne et al. 2012:304).  

Metacognitive CQ is the leader’s ability to strategize in different cultural contexts (Livermore 2015:27).  It is 

composed of planning, awareness, and checking dimensions. It is found that people with higher meta-

cognitive CQ consciously question their cultural assumptions and the assumptions they have about culturally 

diverse others (Van Dyne et al., 2012:299-300).  The motivational dimension of CQ is the leader’s level of 

interest, drive, and energy directed toward effective functioning in intercultural settings and the energy to 

adapt cross-culturally (Livermore 2015:26; Van Dyne et al. 2012:304). It comprises three subdimensions: 

intrinsic interest, extrinsic interest, and self-efficacy to adjust. Behavioral CQ is the leader’s ability to act 

appropriately in cross-cultural situations. The behavioral CQ subdimensions are verbal behavior, non-verbal 

behavior, and speech acts (Van Dyne et al., 2012:304). According to Livermore (2015:27-28), one of the most 

critical aspects of CQ action is knowing when to adapt to another culture and not doing so. A person with 

high CQ learns which actions will not enhance effectiveness and acts on that understanding. 

Cross-Cultural Adjustment  

Cross-cultural adjustment is the process of adapting to new conditions of life and work in a new culture. 

Previous researchers in the field of cross-cultural adjustment have described it as a process, and they 

attempted to explain it through Social Learning Theory (Bandura 1977; Black and Mendenhall 1991; Searle 

1990). As a learning process, social learning theory provides a theoretical framework within which cross-

cultural adjustment can be examined, given that adjusting to new cultures is considered a learning process 

(Black and Mendenhall 1991:245). In a new culture, the adjustment occurs through this learning process, 

whereby individuals respond to naturalize the obstacles encountered (Anderson 1994:302). According to the 

author, a person’s adjustment is a process that comes from a motive and goal-directed movement directed to 

an obstacle, such as verbal or non-verbal communication and general and work conditions. The capability to 

overcome those obstacles comes from adjustment, which itself occurs as a response to them.  

Cross-cultural adjustment or adaptation works successfully when team members are willing to acknowledge 

and name their cultural differences and to assume responsibility for figuring out how to live with them (Brett 

et al., 2009:90). Black and Mendenhall (1991:241) pointed out that the greater the level of attention paid by the 

expatriate to use country nationals as models of new, appropriate behavior, the sooner the expatriate will 

receive positive reinforcement and the quicker he or she will adjust to the host culture. At this point, cultural 

intelligence is considered very important as a skill that should enhance the acknowledgment of this new, 

appropriate behavior and expedite adjustment.  

Adjustment is considered to be a multi-faceted construct. The facets of cross-cultural adjustment were first 

described in Black (1988), who tested the factors affecting American expatriates' adjustment working in Japan. 

The study pointed out that general adjustment included an adjustment to general living conditions, 
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transportation systems, food, shopping, weather, and entertainment and was termed general adjustment or 

adjustment to living conditions and everyday life; Interaction adjustment included interacting with people 

outside the company and interacting with people in general. The work adjustment dimension was also an 

adjustment to work responsibilities (Black 1988:283). In summary, cross-cultural adjustment is generally 

measured by experiencing the transition, adjusting to the general environment, the work situation, or 

interacting with host nationals (Black 1990:123).  

Cultural Intelligence and Cross-Cultural Adjustment: Hypothesis Development 

Cultural intelligence as the “capability to function effectively across national, ethnic, and organizational 

cultures” (Livermore 2015:4) facilitates understanding of the norms and practices of a culture, including 

culture-specific rules of emotion (Sharma and Hussain 2017:97). This enhances skills and the development of 

appropriate behaviors through interactions with other cultures (Thomas and Inkson 2009:16), which assists in 

adjusting one’s behavior according to that culture's rules and effectively adapt to it. As Livermore (2015:73) 

pointed out, general awareness about the economic systems' organization will enhance the ability to develop 

working relationships in a culture different from the expatriate’s own culture.  

Understanding the cultural differences that affect people's attitudes and behaviors is essential for better 

intercultural cohesion. Findings from Abugre et al., (2020) study reveal that host country culture plays a 

significant role in determining expatriate adjustment in distant subsidiaries. There are many examples of how 

cultural differences affect behavior patterns. Some of them are avoiding uncertainty, formal relationships 

between persons, holding formal meetings instead of intimate relationships, using formal procedures for all 

kinds of actions, and confirming oral communications in writing. While most individuals in low uncertainty 

avoidance cultures tended to exhibit traits and practices like being more informal, relying on the word of 

others they trust rather than contractual arrangements; and being less concerned with orderliness and the 

maintenance of records (House et al. 2004; Andreatta and Ferraro 2012:39-40). 

In Kosovo's case, the culture profile is characterized by a shift from collectivism to individualism, high power 

distance, and highlighted masculinity traits (Terziu 2016). These characteristics affect the way business is 

carried out. Such characteristics may explain foreign investors' challenges, such as physical infrastructure, 

bureaucratic procedures, political environment, corruption and nepotism, reforms in state administration, and 

the education system (Shkodra et al., 2015). Those characteristics and obstacles are essential for foreign 

employees to know when beginning to work in Kosovo. According to House et al. (2004:7), if people from 

different cultures are aware of their cultural differences, they will negotiate mutually agreeable approaches to 

conflict resolution, problem-solving, decision making, and management practices. One important finding that 

demonstrates the impact of differences in cross-cultural adjustment is that, according to Zhang (2013), the 

relationship between CQ and adjustment was more potent when the direction of cultural flow was from a less 

authoritarian cultural context to a more authoritarian cultural context. 
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CQ is essential in affecting several important expatriate success indicators, including adjustment (Miller and 

Shaffer 2008:116). Individuals with a higher CQ level will be better adjusted to the new work and non-work 

environments in the host country because it is likely that individuals with higher CQ will gain more 

appropriate emotional and informational support through better interaction with local people (Kirkman and 

Chen 2006:1-3). In many studies, examining the relationship between cultural intelligence and cross-cultural 

adjustment of expatriates from different countries such as Brazil (Nunes et al. 2017) and with the expatriate 

managers of Taiwanese multinational company (MNC) subsidiaries operating in China (Lee et al. 2013), it was 

found that cultural intelligence had a significant effect on expatriate adjustment. 

H1. There is a positive relationship between cultural intelligence and cross-cultural adjustment. 

As the people’s knowledge about culture’s role in shaping how business is shaped, cognitive CQ (Livermore 

2015) contributes to strategic thinking abilities (Wu and Ang 2011), strengthening the ability to adjust cross-

culturally. Individuals who recognize the difference in culturally intelligent behavior between cultures will 

better understand what they must do to adjust effectively during overseas assignments (Brislin et al., 2006: 

45). By raising the consciousness of the importance of adjusting, cultural intelligence enables employees to 

adjust to different cultures (Sternberg 2008, p.315).  

H1a. There is a positive relationship between cognitive CQ and (a) general adjustment, (b) interaction 

adjustment, and (c) work adjustment. 

Metacognitive CQ facilitates increased adjustment to new cultures (Guðmundsdóttir 2015) by enhancing 

employees' ability to strategize in different cultures and deal with people, places, and events. Considering this 

facet's characteristics, promoting active thinking about people and situations in culturally different 

environments (Dyne et al. 2008), we can conclude that metacognitive CQ will positively relate to cross-cultural 

adjustment.  

H1b. There is a positive relationship between metacognitive CQ and (a) general adjustment, (b) interaction 

adjustment, and (c) work adjustment. 

As the evidence has shown, Motivational CQ is the most widely reported predictor of cross-cultural 

adjustment, including general, interactional, and work adjustment (Ang, Rockstuhl, and Tan 2015,:436; 

Guðmundsdóttir 2015; Subramaniam et al. 2011). As manifested in the level of interest, drive, and energy to 

adapt cross-culturally (Livermore 2015), motivational CQ is a strong predictor of a leader’s performance and 

adjustment when working in organizations with employees from different cultures. In Templer, Tay, and 

Chandrasekar's (2006) research, global employees who were more motivated to explore and experience 

diverse cultures and were more self-confident in adapting to new cultural environments adjusted better to 

work, life, and social demands in foreign assignments.  

H1c. There is a positive relationship between motivational CQ and (a) general adjustment, (b) 

interaction adjustment, and (c) work adjustment 

Behavioral CQ is considered a predictor of an employee’s peer-rated interactional adjustment (Van Dyne, Ang, 

and Koh 2008). One of the four categories that can create barriers to a team’s ultimate success is direct versus 

indirect communication, trouble with accents and fluency; differing attitudes toward hierarchy and authority; 

and conflicting decision-making norms (Brett, Behfar, and Kern 2009:90). Since behavioral CQ is the ability to 

perform appropriate verbal and non-verbal behavior, it is expected that this dimension of CQ will affect the 

cross-cultural adjustment of foreign employers in different cultural environments. Accordingly, 

Subramaniam, Ramalu, Wei, and Rose (2011) found that behavioral CQ was correlated positively with all three 

dimensions of CCA (general adjustment, interaction adjustment, and work adjustment).  

H1d. There is a positive relationship between behavioral CQ and (a) general adjustment, (b) 

interaction adjustment, and (c) work adjustment. 
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3. METHODOLOGY AND PROCEDURES 

Participants and Sampling 

A sample of 181 foreign employees working in Kosovo was used for this study. The data were collected during 

December 2019. The empirical data comes from a survey of foreign employees living in Kosovo and working 

in private businesses, from thirteen types (sectors) of institutions, including private schools, private hospitals, 

marketing companies, private universities, pharmacies, banks, air travel, energy, trade, catering, hotel 

management, consultancy, and insurance businesses. We either forwarded the link to the online English 

version of the survey or sent the paper version to foreign employees. From a total of 210 attempted 

respondents, 181 questionnaires were completed. 

Data collection and Instruments 

The research data were collected from foreign national employees working in private enterprises in Kosovo 

between 05-25 December 2019. In order to apply the questionnaire prepared in line with the purpose of the 

research, permission was obtained first. Participants were asked to answer the questionnaire form voluntarily 

for data collection. The opinions of the participants were collected through face-to-face interviews. In total, 

after missing and incorrect encodings are distinguished. The statements in all scales were created to be 

answered in Likert format. The Cultural Intelligence Scale developed by Ang colleagues (Ang et al., ( 2007) 

and the Intercultural Adaptation Scale developed by Black and Stephens (1989) were used to collect data in 

the study.  

Validity and Reliability of Research 

The reliability and internal consistency scales were measured through Cronbach’s Alpha. The internal 

consistency of all the scales and subscales was measured, and Cronbach’s alpha values ranged from 0.76 up 

to 0.90, indicating highly reliable scales with good internal consistency. Previous studies tested instrument 

validity (see: Dyne et al., 2008; Tutar and Erdem, 2020; Black  Stephens, 1989). The Cronbach alpha of the CQ 

and CCA in other studies which used the instruments like the study of  Gudmundsdottir et al. (2015) was from 

.91 for the CQS and .89 for CCA. 

Statistical analysis 

To visualize the sample's demographic characteristics effectively, we used frequency distribution tables of the 

demographic data. Descriptive statistics, including the Mean and Standard Deviation of all scales and 

subscales, were found (Tutar and Erdem, 2020). Correlation coefficients, and their respective statistical 

significance, were found for all combinations of correlations between all the scales and subscales. Finally, we 

performed the primary analysis, a hierarchical linear regression model to find the adjusted regression 

coefficients of each variable in three steps of adding variables, starting with main demographics (Step 1), then 

with additional demographical questions (Step 2), and finally with the subscales of the Cultural Intelligence 

(Step 3). Hierarchical Regression Models were carried out for all three Cultural Adjustment subscales: General 

Adjustment, Work Adjustment, and Interaction Adjustment. The data were analyzed using IBM SPSS Statistics 

for Windows, Version 21.0. (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA). 

4. FINDINGS 

Demographical Characteristics 

The employees of foreign origin sampled in Kosovo were from USA (26%), Turkey (24.3%), Albania (14.9%), 

Macedonia (11.6%), Serbia (4.4%), UK (3.3%), Austria (2.2%), Montenegro (1.1%), Slovenia (1.1%), and Bulgaria 

(1.1%) Netherlands (1.1%), Ireland (1.1%), Germany (1.1%), Switzerland (1.1%), Korea (1.1%), Finland (1.1%), 

and other countries (3.6%). 41.4% of the foreign employees had managerial positions; 25.4% had worked in 

Kosovo for less than a year, 47.5% had worked for 1 to 5 years, 9.4% had worked for 6 to 10 years, and 17.1% 

had worked for more than ten years. The age distribution followed a normal distribution with 12.2% of 18-24-

year-olds, 40.9% of 25-34-year-olds, 24.3% of 35-44-year-olds, 13.3% of 45-54-year-olds, and 9.4% of 55 years 
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old and above. Regarding educational status: 13.3% of the foreign employees had a PhD. 35.4% had a Master’s 

Degree, 41.4% had a Bachelor’s Degree, and 5.5% High School. 48.1% of the foreign employees were male; 

56.4% were married; 51.9% worked in another foreign country before; 41.4% had their family with them; 52.5% 

had training about the job in Kosovo before coming to Kosovo; 82.3% had information about the culture of 

Kosovo before moving. These demographical characteristics were used as adjusting variables in the final 

regression models. 

Descriptive Statistics 

Given that, the scales and the subscales were all measures with the same categorical range of values (1 through 

7), their means can be compared. The means of all the scales and subscales in descending order are 

motivational cultural intelligence (5.76), work adjustment (5.73), metacognitive cultural intelligence (5.64), 

cross-cultural adjustment (5.32), cultural intelligence (5.25), general adjustment (5.20), interaction adjustment 

(5.20), behavioral cultural intelligence (5.14), and cognitive, cultural intelligence (4.65) (Table 1). 

A measurement model and hypothesis testing 

Correlations within and between scales 

Correlation coefficients were calculated for each combination of scales and subscales, and all the scales and 

subscales were positively correlated and highly statistically significant (p<0.01) (Table 1). It is worth 

mentioning specifically (since it is part of Hypothesis 1) that a positive correlation was found between cultural 

intelligence and cross-cultural adjustment (Coeff = 0.53, p>0.01). 

Table 1. Descriptive statistics, reliability coefficients, and correlations (N=181). 

Scale Alph

a 

Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CQ 0.90 5.25 0.82 
        

2. MetacognitiveCQ 0.85 5.64 1.03 .79** 
       

3. CognitiveCQ 0.84 4.65 1.11 .77** .52** 
      

4. MotivationalCQ 0.83 5.76 0.93 .79** .62** .46** 
     

5. BehaviourallCQ 0.86 5.14 1.23 .71** .43** .27** .44** 
    

6. CCA 0.89 5.32 0.87 .52** .35** .42** .52** .30** 
   

7. GeneralAdj 0.82 5.20 0.97 .39** .23** .33** .41** .21** .86** 
  

8. InteractionAdj 0.76 5.20 1.23 .50** .34** .44** .46** .29** .82** .48** 
 

9. WorkAdj 0.88 5.73 1.05 .39** .33** .23** .42** .26** .72** .43** .56** 

** p<0.01 
     

  

     

Regression analyses 

Hierarchical regression models which were carried out for all three cultural adjustment subscales (general 

adjustment (Table 2), work adjustment (Table 3), and interaction adjustment (Table 4)) mostly showed a 

statistically non-significant effect of demographic variables on the cultural adjustment subscales and 

statistically significant effect of cultural intelligence. For the general adjustment subscale, none of the main 

demographical characteristics had a statistically significant association (Table 2, Step 1). The other country-

related variables also did not significantly affect general adjustment (Table 2, Step 2). Once the cultural 

intelligence subscales were added to the model, they increased its explanatory power from 4.4% (R-squared 

=0.044) to 25.5% (R-squared = 0.255). The cultural intelligence subscale which had the most significant 

association with general adjustment was motivational CQ (p<0.001), which affected general adjustment in a 

positive way (Coeff=4.18), and then the second most significant association was with cognitive CQ (p=0.031), 

which also had a positive effect (coefficient 2.170) among general adjustment. Two of the four cultural 

intelligence subscales did not turn out to be significantly associated with general adjustment, namely 

metacognitive CQ (p=0.327) and behavioral CQ (p=0.391) (Table 2, Step 3). 

 

Table 2. General Adjustment Hierarchical Regression Model 
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(Step 1) (Step 2) (Step 3) 

  Coeff. p-value Coeffi. p-value Coeff. p-value 

Managerial Position .107 .176 .108 .198 .667 .506 

Sex .009 .909 .002 .984 -.147 .883 

Age .005 .950 .031 .740 -.096 .924 

Marital status -.116 .182 -.127 .191 -1.341 .182 

Educational status -.087 .254 -.071 .373 -.999 .319 

Previous work in a foreign country 
  

-.089 .272 -1.166 .245 

Working length in Kosovo 
  

-.034 .699 -.766 .445 

Living together with the family in 

Kosovo 

  
.049 .571 1.194 .234 

Prior training about the job in Kosovo 
  

-.039 .617 -.714 .476 

Prior information about Kosovo culture 
  

-.039 .618 -1.015 .312 

Metacognitive CQ 
    

-.984 .327 

Cognitive CQ 
    

2.170 .031 

Motivational CQ 
    

4.181 .000 

Behavioral CQ         .860 .391 

R-squared 
 

.030 
 

.044 
 

.255 

None of the main demographical characteristics had a statistically significant association (Table 3, Step 1). The 

other country-related variables also did not significantly affect interaction adjustment (Table 3, Step 2), except 

for working length in Kosovo (p=0.007). Once the cultural intelligence subscales were added to the model, 

they increased its explanatory power considerably, from 29.7% (R-squared =0.297) to 59.4% (R-squared = 

0.594). The cultural intelligence subscales which had a significant association with interaction adjustment were 

motivational CQ (p<0.001), which had a positive effect (coeff. 0.314) between interaction adjustment, and 

cognitive CQ also (p<0.001) had a positive effect (coeff. 0.284) among it. The other two subscales of cultural 

intelligence were not significantly associated with interaction adjustment – metacognitive CQ (p=0.473) and 

behavioral CQ (p=0.152) (Table 3, Step 3). 

Table 3. Interaction Adjustment Hierarchical Regression Model 
 

(Step 1) (Step 2) (Step 3) 

  Coeff. p-value Coeffi. p-value Coeff. p-value 

Managerial Position .103 .192 .035 .667 -.038 .593 

Sex .110 .173 .112 .161 .101 .141 

Age .139 .105 .053 .562 .016 .843 

Marital status -.066 .450 -.085 .372 -0.072 .382 

Educational status .047 .537 .047 .549 .044 .514 

Previous work in a foreign 

country 

  
-.011 .888 -0.009 .898 

Working length in Kosovo 
  

.233 .007 .201 .007 

Living together with the 

family in Kosovo 

  
.018 .835 0.060 .424 

Prior training about the job 

in Kosovo 

  
-.104 .175 -.123 .064 

Prior information about 

Kosovo culture 

  
.048 .524 0.019 .772 

Metacognitive CQ 
    

-.065 .473 

Cognitive CQ 
    

0.284 .000 

Motivational CQ 
    

0.314 .000 

Behavioral CQ         .110 .152 

R-squared 
 

.188 
 

0.297 
 

0.594 
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For the work adjustment regression, the results were partly different. In the first step with demographical 

variables, the managerial position had a significant association with work adjustment (p=0.01), while the rest 

of the demographical variables (sex, age, marital status, and educational status) did not (Table 4, Step 1). In 

the second step of the model, where the country-related variables were added, one additional variable 

(working length in Kosovo) was significantly associated with work adjustment (p=0.047) and had a positive 

effect (coeff. .169). The rest of the country-related variables (previous work in a foreign country, living together 

with the family in Kosovo, prior training about Kosovo's job, prior information about Kosovo culture) were 

not significantly associated with work adjustment (Table 4, Step 2). Once the Cultural Intelligence subscales 

were added to the model, they increased its explanatory power from 33% (R-squared =0.33) to 51.9% (R-

squared = 0.519). The only cultural intelligence subscale which had a significant association with work 

adjustment was motivational CQ (p<0.001), which had a positive effect (coeff. .333), while metacognitive CQ 

(p=0.660), cognitive CQ (p=0.909), and behavioral CQ (p=0.228) were not significantly associated with work 

Adjustment. (Table 4, Step 3). 

Table 4. Work Adjustment Hierarchical Regression Model  
(Step 1) (Step 2) (Step 3) 

  Coeff. p-value Coeffi. p-value Coeff. p-value 

Managerial Position .202 .010 .161 .048 .126 .093 

Sex -.009 .912 .001 .990 -.010 .896 

Age .092 .273 .019 .834 -.008 .922 

Marital status .026 .755 .055 .561 .040 .649 

Educational status .073 .331 .072 .347 .052 .464 

Previous work in a foreign country 
  

.000 .997 -.003 .968 

Working length in Kosovo 
  

.169 .047 .142 .069 

Living together with the family in 

Kosovo 

  
-.071 .398 .001 .993 

Prior training about the job in Kosovo 
  

-.100 .186 -.106 .130 

Prior information about Kosovo culture 
  

.019 .799 -.017 .805 

Metacognitive CQ 
    

.042 .660 

Cognitive CQ 
    

-.009 .909 

Motivational CQ 
    

.333 .000 

Behavioral CQ         .098 .228 

R-squared 
 

0.271 
 

.330 
 

.519 

5. DISCUSSION  

This study aimed to investigate the relationship between cultural intelligence and cross-cultural adjustment 

of foreign employees working for private businesses in Kosovo and the effect of their cultural intelligence on 

cross-cultural adjustment. The high correlation coefficients and the hierarchical regression analysis support 

the hypothesis (H1) that the three subscales of cross-cultural adjustment are positively related to cultural 

intelligence and all components of cultural intelligence, including metacognitive CQ, cognitive CQ, 

motivational CQ, and behavioral CQ. All the cross-cultural adjustment subscales are positively associated with 

motivational CQ.  

Hypothesis 1a is partially supported. While there was a significant positive relationship between cognitive CQ 

and general adjustment and a positive relationship between cognitive CQ and interaction adjustment, no 

significant relationship between cognitive CQ and work adjustment was found. Those findings align with the 

previous research by Guðmundsdóttir (2015) and are partly in line with Ramalu et al., (2011) study. Overall, 

our results showed the importance of cultural knowledge in Kosovo employees’ general and interaction 

adjustment. Cognitive CQ has been defined as knowledge and understanding about culture, such as the 

importance in business, but we did not observe a significant relationship between work adjustment and 

cognitive CQ. One explanation could be that knowing the importance of culture in working or doing business 

is not enough to enhance work responsibilities in culturally different environments. 
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One important thing to consider about work adjustment is that in the first step with demographic variables, 

the managerial position is significantly associated with work adjustment. In the second step of the analysis, 

the length of time working in Kosovo was another variable that we found to significantly associate with work 

adjustment (p=0.018). One explanation for this could be that those working for a considerable period would 

be more exposed to the culture and be more adept at understanding and coping with cultural differences. 

Length of time also affected expatriates' cross-cultural adjustment in the Middle East (Setti et al., 2020). These 

findings suggest that it takes time for an employee to adjust to working in the context of Kosovo. Therefore, 

for an employee to perform better, employers must wait to become more accustomed to cultural differences 

and develop coping strategies for better adjustment to work. Further studies should examine the effect of 

working length in a foreign culture, such as investigating the main factors that change with time and allow 

successful adjustment to a new environment. Another critical area of investigation is the functional role's 

effect, as our results show that a managerial position affects adjustment to working in Kosovo. 

Our findings do not support hypothesis 1b. No statistically significant relationship was found between 

metacognitive CQ and general adjustment, interaction adjustment, and work adjustment. This is in line with 

the findings of a study by Huff et al. (2014). However, this was based on adjusted models (adjusted for 

demographical and country-related characteristics), while we found a significant relationship in the 

unadjusted correlations table. Adjusting variables like demographics, which included sex, age, marital status, 

and other variables like educational status, previous work in a foreign country, living together with the family 

in Kosovo, prior training about the job in Kosovo, and prior information about Kosovo culture had a 

considerable effect on the relationship we observed between metacognitive CQ and cross-cultural adjustment. 

Organizations should pay attention to those characteristics by training employees, giving them information 

about the culture before sending them to the new assignment and considering sending them together with 

their families. In the same way, employees should attempt to gather information about the country's culture 

in which they will work. 

The data fully support hypothesis 1c. Motivational CQ has a statistically significant positive relationship with 

all the Cross-Cultural Adjustment components (general adjustment, interaction adjustment, and work 

adjustment). These findings are consistent with previous studies (Guðmundsdóttir 2015;  Ramalu et al. 2011; 

Templer et al. 2006; Shu, McAbee, and Ayman, 2017; Jyoti and Kour 2015;  Huff, Song, and Gresch 2014;   Setti 

et al., 2020). Since motivational CQ is the motivation or drive and energy to adapt to culturally different 

environments (Livermore 2015, p.26), it was expected that it should have a considerable effect on cross-cultural 

adjustment. In the context of this study, motivation is a significant factor to consider when working with 

people from different cultural backgrounds. It can be suggested that it is in a person's interest to understand 

better their motivation for engaging in culturally different environments. Employers and managers should 

also be sure about the motivation that an employee has to engage with different cultures, preventing high 

turnover, as shown in the study by Akhal and Liu (2019). A high motivational CQ should be a criterion for 

selecting candidates when assigning them for international work.  

Hypothesis 1d is not supported by the findings. We did not observe a statistically significant relationship 

between behavioral CQ and General Adjustment, Interaction Adjustment, and Work Adjustment. These 

results are the same as the result of a study made by Jyoti and Kour (2015) and the study's results (Huff et al., 

(2014). 

The findings of this study can be discussed from Social Learning Perspective. The theory implies the 

environmental causes of an individual's behavior and its impact ( Black and Mendenhall, 1991; Auf der Heide, 

2007) on cross-cultural adjustment. It can be said that cross-cultural adjustment of foreign employees in 

Kosovo is a process in which as the results demonstrated many factors like demographics, which included 

sex, age, marital status, and other variables like educational status, previous work in a foreign country, living 

together with the family in Kosovo, prior training about the job in Kosovo, and prior information about Kosovo 

culture and length of time working in Kosovo, were very important in enhancing it. Moreover, the most critical 

foreign employee’s cultural intelligence affected this process by improving cross-cultural living and working 
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conditions. As a result, it is essential to provide training and other modalities that would enhance employees’ 

CQ because, as the study of Okpara et al. (2020) pointed out, training had significant and positive influences 

on expatriates' adjustment. An employer with high levels of CQ can help leaders recognize their leaders' 

transformational behaviors and enhance employees' job performance (Nam & Park, 2019) which should be 

very important for the cross-cultural adjustment of foreign employees. Moreover, in a study made by Tsegaye 

et al. (2019), it was found that a cross‐cultural adjustment level mediates innovative behavior, which in turn is 

a vital skill for employees that especially the private sector in Kosovo needs. 

Limitations and future directions 

One of this study's limitations is that all of the data were collected through a self-reported questionnaire. This 

could lead to self-reporting bias, as demonstrated in Podsakoff and Organ's (1986) study (Podsakoff, 

Mackenzie, and Podsakoff  2011). Future research should include information from other sources like 

superiors and peers, and so on. The second limitation is the language of the questionnaire. This was in English, 

which could also open the possibility of misunderstanding the questions, where English was not the 

respondent’s native language. 

Another limitation of our study was the sample size. As there was no available list of foreign workers in 

Kosovo, the exact number of the workers could not be ascertained, and not all workers could be contacted. To 

address this limitation, we contacted the ministry of trade and finance, the ministry of internal affairs, and the 

chamber of commerce and tried to take as many contacts as possible.  

6. CONCLUSION  

This study emphasizes the importance of cultural intelligence as a skill that enhances employees’ cross-

cultural adjustment, in this case, in Kosovo. We observed an effect on adjustment to working in Kosovo from 

all aspects of CQ. A person's motivation to work in cross-cultural environments is the main factor that 

enhances their adjustment to a culturally different context. Employees and employers will produce better 

outcomes when they maintain high motivation levels for cross-cultural adjustment. Kosovo's private 

businesses need skilled and competent employees with international experience, allowing more significant 

learning and improved performance. Foreign employees' ability to adapt quickly to working abroad is related 

to having higher cultural intelligence and incredibly motivational CQ, which employers consider when 

sending workers to work for private businesses in Kosovo and employees planning to work in Kosovo. A high 

level of CQ should be a key criterion for sending employees on international assignments. 
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Makale Kategorisi:  
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Amaç –  Makalenin, etik girişimcilik üzerine ulusal ve uluslararası literatürdeki yayınlar incelenerek ilgili 

eserlere genel bir bakış sağlaması, ağ yapıları hakkında bilgi vermesi, alanda zamanla meydana gelen 

gelişme, değişimlerin izlenmesine olanak sunması ve girişimcilikte etik bilincinin yaygınlaşması için 

gelecek çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. 

Yöntem –  Ulusal düzeyde tüm zamanlar için Ulakbim, TR dizin veri tabanında, konu sekmesinde 

“girişimcilik” ve “etik” kelimeleri ile uluslararası düzeyde aynı mantıkla Web Of Science veri tabanında 

SCI, SSCI ve AHCI atıf indekslerinde konu sekmesinde aynı kelimelerin İngilizceleri kullanılarak 

(“entrepreneurship” AND “ethics”) 2021 yılına kadar yapılan tarama sonucunda ulaşılan yayınlar 

incelenmiştir. Uluslararası yayınlar için VOS Viewer programı aracılığıyla sosyal ağ analizi yapılarak, 

kurum, yazar iş birlikleri haritalar halinde sunulmuştur. Çalışmada ulusal ve uluslararası yazında toplam 

313 eser, nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik atıf analizi tekniği ile incelenmiştir. 

Bulgular –  Ulusal yazında, etik ve girişimcilik konusunun yeterince çalışılmadığı; uluslararası yayınlarda 

ise, 2013 ve sonrasında özellikle etik konusuna dergilerin yer ayırması, teknolojik gelişmeler gibi nedenlerle 

çalışma sayısında dikkat çekici bir artış bulgulanmıştır. Uluslararası literatürde yer alan çalışmalar ile 

karşılaştırıldığında ulusal literatürde konunun sosyal girişimcilik boyutunun ele alınmadığı dikkat 

çekmektedir. Uluslararası çalışmalara göre ulusal çalışmalara yapılan atıf sayısının oldukça düşük kalması 

farkındalık düzeyinin düşüklüğünü ortaya koymaktadır. 

Tartışma –  Akademik camianın, ulusal ya da uluslararası yazında, etik girişimcilik konusunu, mikro, mezo 

ve makro seviyelerde araştırmaları aracılığıyla bilimsel verilerle desteklemesi ve gelişmesine katkıda 

bulunması gerekmektedir. Bu çalışmalar, örgütlere zorlu Kızıldeniz şartlarında sürdürülebilirlikleri için 

önemli bir unsur olan etik girişimciliğe odaklanmaları konusunda fayda sağlayacaktır.  
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Discussion –  The analysis shows that the issue of ethical entrepreneurship has not been sufficiently covered 

in national studies yet and that it is insufficient to determine the connection between the issue of ethics and 

entrepreneurship. The academic community needs to support and contribute to the development of ethical 

entrepreneurship with scientific data through researches at micro, meso and macro levels. So that, those 

studies will draw the attention of organizations to focus on ethical entrepreneurship in challenging Red 

Ocean conditions for their sustainability. 

1. GİRİŞ 

Drucker, girişimciliğin temelde ahlaki bir girişim olduğunu ve onu karakterize eden hedeflerin (veya değerlerin) 

araçlardan daha önemli olduğunu belirtmektedir: [Bu] ne bir bilim ne de bir sanattır. Bu bir uygulamadır. Elbette bir 

bilgi tabanı vardır. Ama ... [o] bir amaç için bir araçtır. Aslında, bir uygulamada bilgiyi neyin oluşturduğu büyük ölçüde 

amaçlarla tanımlanır (DeLeon, 1996).  

Girişimcilik, “mevcut veya yeni bir örgüt için değer yaratmak için fırsatları keşfetme ve geliştirme süreci” 

olarak tanımlanmaktadır. Girişimciler, yeni bir fikir yaratan, onu pazara sunan ve böylece (ideal olarak) 

tüketicilerin beklentilerini karşılayan veya aşan değişim ajanlarıdır. Girişimciler yeni fikirler ürettikleri için 

belirsizliğin yüksek olduğu koşullarda karar vermek zorundadırlar. Çünkü koşullar belirli olsaydı, başkaları 

tarafından fark edilmeyen fırsatlar üzerinde hareket ederek kâr elde eden girişimcilerin rolü çok az olurdu. 

Girişimciler, sadece yeni ürün ve süreç inovasyonunda değil, aynı zamanda mevcut örgütleri dönüştürme 

veya yeni örgütler yaratma eylemlerinde de bulunmaktadırlar. Böylece bu ikili yaratıcı boyut, girişimciye etik 

konuları ele alması fırsatını getirmektedir. Bu görüşün kaynağı da,  girişimcilerin yeni bir girişim başlatma 

kararından işi yürütme aşamasına kadar tüm başlangıç süreci boyunca etik kimliğe atıfta bulunmasıdır. 

Çünkü etik karar verme, başarılı bir girişimcide bulunması gereken niteliklerden birisidir (McCormick vd., 

2018). 

Aynı bakış açısı ile günümüzün dinamik küresel çevresinde girişimciler, eylemleri için kararlarını alırken etik 

ve ahlaki konularla da baş etmek durumunda kalmaktadırlar (Dodd vd., 2021; Karanda ve Toledano, 2018). 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, girişimcilerin eksenini materyal bakış açısından etik değerlere doğru 

kaydırmaktadır. Çünkü girişimlerin sürdürülebilir ve karlı olmasında etik girişimcilik, büyük rol 

oynamaktadır (Dodd vd., 2021; Esmer, 2020; Karanda ve Toledano, 2018; Klettner vd., 2013; Lautermann ve 

Tokarski, 2018; Morris vd., 2002; Tekin, M. vd., 2018). Konunun karmaşıklığı, farklı şekillerde ele alınışı ve 

sürdürülebilirlik açısından öneminin anlaşılması, akademik açıdan da yeni ve cazip bir alan haline gelmesine 

neden olmaktadır (Harris vd., 2009; Wempe, 2005).  

Etik ve girişimcilik konusu, iş etiğinin temellerine dayanmaktadır. Girişimcilerin etik standartları 

benimsemesi, doğal olarak olması gereken bir şey olarak görülmektedir. Etik girişimcilik, yalnızca kendi işine 

karşı değil tüm ekosistemin bütünsel gelişimini yönlendiren bir kavram olarak, günün ihtiyacı haline gelmiştir 

(McCormick vd., 2018). 

Makale, etik ve girişimcilik arasındaki karmaşık ilişkinin açıklanmasına neden olacak ulusal ve uluslararası 

araştırmaların artmasına kılavuzluk etmek; diğer taraftan girişimcilerin dikkatini ilgili konuya çekerek 

sürdürülebilirliklerine katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. Bu nedenle çalışma, bibliyometrik analizle 

literatürü birleştirerek bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılar için de yol gösterici olacaktır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

“Etik” bir felsefe dalı olarak, kökenini 2500 yıl kadar öncelerden alarak günümüze gelmiş Yunanca kökenli 

“ethos-ethikos” kelimesinden türetilmiş aynı zamanda  “ahlak sistemi, gelenek-görenek, karakter, insan davranışı, 

prensip” anlamına gelen bir kelimedir (Örselli, 2015; Ülgen ve Mirze, 2004: 440). “Etik” kelimesi için literatürde 

kullanılan ortak bir tanım bulunmamakla birlikte;  “bir birey tarafından uyulması gereken ahlaki kural ve 

standartlar” olarak tanımlanmış haline rastlanmaktadır. Başka bir tanımda ise “etik” kavramı kişinin nasıl 

doğru davranacağını açıklayan ve tanımlayan ilkeler, değerler ve standartlar sistemi” olarak yer almaktadır 

(Radouche, 2020; Ural ve Yükselen, 2003: 3). 

Literatürde farklı bir kaynakta ise; etik, bireylere toplumun kabul ettiği normlarda ve davranış standartlarında 

hareket etmelerinde yol gösterici araç olarak tanımlanmaktadır (Lautermann ve Tokarski, 2018). Bireylere 

doğru ve yanlış eylemlerle ilgili alacakları kararlar konusunda düşünme, yargıda bulunma ve felsefe yapma 
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olanağı sunmaktadır (Aydın ve Öner, 2016; Lautermann ve Tokarski, 2018). Diğer bir deyişle etik, bir nevi 

ahlakın uygulamadaki yansımasıdır (Arslan, 2012: 17; Pieper, 1999: 29-31;60; Radouche, 2020).  

İnsanoğlunun ayrılmaz bir parçası olan etik olgusunun örgütlerdeki yansımaları Antik Yunan dönemindeki 

çalışmalara kadar uzanmaktadır (Keskin vd., 2016: 125-137; Sarasvathy ve Venkataraman, 2011). Türklerin 13. 

yy.’ da kurdukları “Ahilik Teşkilatı” da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Teşkilatın hedefinde, toplumsal 

ve bireysel refaha (Bakır, 2014) birlik ve beraberlik için ulaşmak bulunmaktadır (Durak ve Yücel, 2010). Bu 

amaç için insan, tabiat, eşya ve dünya arasında adalet ve denge ilkelerinin korunması ve bu olguların 

sömürülmemesi gerekmektedir (Bakır, 2014). Bu özellikler ile Ahilik Teşkilatı, hem iktisadi hem de 

sosyokültürel boyutlara sahip olma niteliğinde günümüzün etik girişimcilik anlayışına verilebilecek en güzel 

örneklerden biri olarak önümüze çıkmaktadır (Tekin, M. vd., 2018). Günümüz araştırmacıları da aynı şekilde 

sistemin adil ve etkin bir dengede sürdürülebilirliğini sağlamak için paydaşların değer mekanizmasına 

yönelik değerlendirmeleri, ahlaklı yönetici, pazarlık süreci ve regülasyonların olduğu mekanizmalara ihtiyaç 

duyduğunu belirtmektedirler (Brenkert, 2009; Sarasvathy ve Venkataraman, 2011; Venkataraman, 2002).  

Sosyo-ekonomik ve psikolojik bir olgu olan girişimciliği (Tekin, E., 2019: 287) etkileyen  çevresel, kişisel, ailevi 

gibi bir çok unsur bulunmaktadır  (Aytaç, 2006; Bozkurt ve Alparslan, 2013; Colpan vd., 2010; Gartner, 1989; 

Hisrich, 2006; Lautermann ve Tokarski, 2018; Özdemir ve Karadeniz, 2011). Etik de bu unsurlardan biri olarak 

kabul edilmektedir (Bozkurt ve Alparslan, 2013; Esmer, 2020; Lautermann ve Tokarski, 2018). Venkataraman 

(2002), etik ve girişimcilik disiplinlerini paranın iki yüzü şeklinde ifade etmektedir: değer yaratma ve 

paylaşımı; çünkü her ikisi de değerle ilgili aynı tür sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır (Venkataraman, 

2002).  

Literatürde, etik girişimcilik çalışmalarına ilk olarak 1984 yılında başlanmıştır (Vallaster vd., 2019). Özellikle 

Journal of Business Ethics, Journal of Business Venturing gibi yüksek kaliteli dergilerin konuyu ön plana 

çıkarmaları ile çalışmalarda artış göstermiştir. Bununla birlikte dünyadaki değişim ve gelişmeler nedeniyle de 

önemi artan sosyal konular da çalışmaların artmasına katkıda bulunmuştur (Rawhouser vd., 2019; Vallaster 

vd., 2019).  

Aynı araştırmada yapılan bibliyometrik analize göre uluslararası literatürdeki etik girişimcilik çalışmaları, 

girişimciliğin etik yönü, örgütler paydaş yönetimi, girişimsel firmalarda paydaş ilişkileri, kurumsal sosyal 

sorumluluk, sosyal girişimcilik, ile makro açıdan etik ve girişimcilik şeklinde kategorize edilmiştir. 

Uluslararası literatür taramasına istinaden ise çalışmalar, üç ana başlıkta incelenmektedir: bireysel girişimci, 

örgütsel bağlam ve toplumsal bağlam (Vallaster vd., 2019). 

Etik ve girişimciliği ilişkilendiren mevcut literatürün çoğu, mikro düzeyde girişimcilik etiğine 

odaklanmaktadır. Bazı çalışmalar, yeni girişimlerin örgütsel dinamiklerini ve firma düzeyinde etik davranış 

üzerindeki etkisini de incelemesine rağmen, özellikle yeni girişim ortamıyla ilgili olabilecek etik ikilemlere ilgi 

duyan girişimciye vurgu yapılmaktadır (Harris vd., 2009; Lautermann ve Tokarski, 2018; Radouche, 2020). 

Etik ikilem bağlamında girişimcilik ve etik arasındaki ilişki, yoğun bir aşk-nefret ilişkisi olarak da 

nitelendirilebilmektedir. Bir yandan yaratıcı yenilikçiler olarak kabul edilen girişimciler, yeni ürünler, 

istihdam olanakları yaratarak, hepimiz için yeni olanaklar sağlayıp, toplumun gelişimine katkılarından dolayı 

teşvik edilirken, başka açıdan da, tek taraflı/kendileri için, bir iş başarısı arayışı içinde oldukları ve 

gerektiğinde ahlaki değerlerden ödün vermeye istekli oldukları için de eleştirilmektedirler (Fisscher vd., 2005). 

Girişimcilik ekosisteminde etik olmayan davranışların artmasının farklı nedenleri bulunmaktadır (Fassin, 

2005; Karanda ve Toledano, 2018; Tekin, M. vd., 2018): bazıları toplumun genel evriminin sonucudur, diğerleri 

temel olarak iş ortamının evriminden ve işletmenin kendi yapısından  kaynaklanmaktadır (Fassin, 2005; 

Karanda ve Toledano, 2018; Tekin, M. vd., 2018). Son yıllarda toplumların evrimi, insanların artan bireyselliği 

ile karakterize edilmektedir. Anglo-Sakson egemen iş modeli, toplumlarda paranın önemini ve maddi 

tüketimin yüceltilmesini arttırmıştır. Ekonomideki küreselleşmesinin zararlı yan etkileri olmuştur. Daha fazla 

merkezileşme, daha fazla güç konsantrasyonu, daha büyük yapıların ortaya çıkmasına neden olmuştur 

(Fassin, 2005).  

Diğer taraftan, girişimciliğin özellikleri, sağlam etik davranışla ilgili olarak bazı ek zorlukları da ortaya 

çıkarmaktadır. Girişimcilik, var olan veya yeni bir örgüt için değer yaratmak amacıyla fırsatları keşfetme ve 

geliştirme süreci olarak algılandığından buradan hareketle, girişimciliğin doğuştan gelen dinamik bir kavram 
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olduğu söylenmektedir. Bu durum da, bir işletme için yeni ufuklar yaratmak ve dolayısıyla mevcut durumu 

değiştirmekle ilgili olmaktadır. Bu açıdan da, girişimcilik bağlamında ortaya çıkan özel etik sorunlar 

bulunmaktadır. Yeni bir iş geliştirme konusunda iş liderleri genellikle başarılı olmak için her şeyi yapmaya 

kararlı bir şekilde algılanmaktadırlar. Bu da, kişinin kendi değerlerinden taviz verme isteğinin doğal olarak 

başarılı bir girişimcinin özellikleriyle ilişkili olup olmadığına dair temel soruyu gündeme getirmektedir 

(Fisscher vd., 2005).  

Bununla birlikte girişimcilerin karşılaştığı etik zorluklar, girişimcilerin kendi kişisel özelliklerinden de 

kaynaklanmaktadır. Gartner (1985), girişimciler arasındaki farklılıkların, girişimciler ve girişimci olmayanlar 

arasındaki farklılıklardan daha büyük olabileceği iddiasıyla tutarlı olarak, küçük işletme sahiplerinin hem 

sahip oldukları etik değerler hem de bu değerleri etkilediği varsayılan demografik faktörler açısından 

heterojenlik sergilediğinden bahsetmektedir. Ayrıca girişimciler, bilişsel heterojenlik sergilemektedirler; 

örneğin, bireyler ahlaki konulara duyarlılıkları veya ahlaki farkındalıkları bakımından farklılık 

göstermektedirler. Girişimciler arasındaki bazı bilişsel farklılıklar da,  sosyo-kültürel etkilerden 

kaynaklanabilmektedir. Yine aynı kaynakta, Bryant (2009)’a göre, sosyal bilişsel dinamikler ile ahlaki konulara 

duyarlılık arasında karmaşık bir ilişki bulunduğu ve bilişsel faktörlerin girişimcilerin ahlaki farkındalığı 

üzerindeki etkisinin araştırıldığına değinilmektedir (Harris vd., 2009).  

Konuyla ilgili diğer bir çalışma ise; yöneticilerin karşılaştığı etik ikilemlerle ne derece örtüşüp örtüşmediğine 

yöneliktir (Fisscher vd., 2005). Bu kapsamda bireysel girişimcilerin veya yöneticilerden hangi grubun daha 

etik davrandığını araştıran çalışmalar, net bir sonuca varamamışlardır. Girişimcilerin, girişimci olmayanlara 

kıyasla daha yüksek düzeyde ahlaki akıl yürütme sergilediklerini bulan çalışmalardan birinde (Teal ve 

Carroll, 1999), girişimcilerin yöneticilerden daha fazla etik davranış sergilemelerinin bir nedeni olarak, risk ve 

hakkaniyet sağlamanın risklerinin daha yüksek olması bulgulanmıştır (McCormick vd., 2018).  

Ayrıca, teknolojik gelişmeler etik fikir birliğini geride bırakmaktadır ve küresel ekonomi giderek girişimci için 

daha önemli olmaktadır (McCormick vd., 2018). Yeni teknoloji sınırları genişletmekte ve beraberinde yeni 

oluşan durumun (öncesine göre) arzu edilirliği hakkında sorunları da beraberinde getirmektedir.  Bu açıdan 

girişimciler zorlu ikilemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Sadece bir dizi değerin dikkate alınması gerektiği için 

zor değil, aynı zamanda bu değerlerin kendilerine yeni girişimci faaliyetler yoluyla meydan okuyabileceği 

için de zorlanabilmektedirler (Burtch vd., 2018; Davis, 2015; Deng vd., 2016; Friedman, 2014). 

Böyle dinamik bir süreçte, ahlaki rehberlik sunan bazı istikrarlı örgütsel normlara sahip olmak yardımcı 

olabilmektedir. Bu bağlamda, girişimcilik faaliyetlerinin genellikle yeni kurulan şirketler ve yeni ticari 

girişimler gibi oldukça yeni örgütlerde ortaya çıkması önemlidir. Bu tür örgütlerde yol gösterici normlar, yani 

iş kültürü henüz geliştirilmemiştir ve bu durum da girişimcilerin etik muhakeme yeteneklerine daha da fazla 

vurgu yapmaktadır (Fisscher vd., 2005).   

Hevesli genç işletme sahipleri için girişimcilikle ilgili etik ikilemler hem öngörülebilir hem de kritik öneme 

sahip olarak tasvir edilmektedir. Araştırmalar, girişimcilerin yeni bir girişim başlatma kararından işi yürütme 

aşamalarına kadar tüm başlangıç süreci boyunca etik kimliğe atıfta bulunduğunu göstermektedir. Yaratıcı ve 

etik karar vermenin aynı anda gerçekleşme eğiliminde olması mantıklıdır. Örneğin, hem girişimcilikte 

yaratıcılık hem de etik muhakeme için hayal gücü gereklidir. Hem teknoloji hem de küresel pazar, girişimcinin 

etik karar verme sürecinin karmaşıklığını arttırmakta ve bunu yaparken geleceğin girişimcilerini bu 

konularda eğitmede artan bir değer göstermektedir (McCormick vd., 2018). 

Literatürde, girişimci örgütlerin endüstri ortamına ve işin özel doğasına bağlı olarak benzersiz zorluklarla 

karşı karşıya kaldıkları, yeni girişimlerin genellikle sürekli değişim ve sınırlı finansal kaynaklar yüzünden 

zorluklar yaşadığı iyi bilinmektedir. Ayrıca girişimcilerin, kendi değerleri, örgüt kültürü, çalışan refahı, 

müşteri memnuniyeti ve dışsal hesap verebilirlik ile ilgili etik ikilemlerle karşı karşıya kaldıkları da 

bilinmektedir (Harris vd., 2009).  

Çalışma ile, etik girişimcilikle alakalı ulusal ve uluslararası literatürdeki yayınlar taranarak ilgili eserler ile, ağ 

yapıları hakkında genel bir bilgi verilmesi, alanda ileride meydana gelebilecek gelişme, değişimlerin 

izlenmesine olanak sunulması ve girişimcilikte etik bilincinin yaygınlaşması için gelecek çalışmalara ışık 

tutulması amaçlanmaktadır. 
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3. YÖNTEM  

Bibliyometrik analize  19. y.y.’ın sonlarında ilk kez “Theory of the National and International Bibliography” 

adlı çalışmada rastlanılmıştır. İstatistiksel bibliyografyanın yeterli düzeyde aktarılamadığı nedeni ile de, 

zamanla değişime uğramıştır. Pritchard (1969)’a göre bibliyometri, kitaplar ve diğer haberleşmede kullanılan 

araçların matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle uygulanması olarak ifade edilmektedir. Pritchard’ın 

ifadesinde yer alan diğer haberleşmede kullanılan araçlardan neyi anlatmak istediği  net olmasa da 

bibliyometri tanımı günümüzdeki şekline  en yakın biçimde yorumlanmıştır (Çelikkaya ve Atila, 2020).  

Bibliyometrik analiz, belirli araştırma olaylarını tanımlamak için bilimsel yayınları nicel olarak analiz edebilen 

sistematik bir yaklaşım olarak (Chen vd., 2017) akademik literatüre geniş çaplı  makroskopik bir genel bakış 

sağlamaktadır (van Nunen vd., 2018). Etkin bir bibliyometrik analiz sağlamak için ana konulardan biri, 

bibliyografik materyali ölçmek için gerekli göstergelerin belirlenmesi olmaktadır (Bonilla vd., 2015). 

Taramalar sonucunda bibliyometrik profilin oluşturulabilmesi adına bazı parametrelerin kullanılması 

gerekmektedir  (Cem vd., 2019). Bu nedenle çalışmada ulaşılan yayınların yıllara, türlere göre dağılımı, en çok 

atıf alan ilk 10 kurum, en çok yayın yapan ilk 10 ülke ve  Türkiye’nin yayın sayısı, en çok atıf alan ilk 10 ülke 

ve Türkiye’nin atıf sayısı, en çok atıf alan ilk 10 kaynak ve atıf sayıları, en çok atıf alan ilk 10 yazar, en çok 

kullanılan 10 anahtar kelimeler belirlenerek tablolaştırılmıştır. 

Çalışmada haritaların oluşturulmasında faydalanılan sosyal ağ analizi, sosyal ağların yapısını, grup içindeki 

sosyal ilişkileri analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Sosyal ağ analizi, örüntüleri ortaya çıkartmakta, 

bireyler arasındaki ilişkiyi haritalandırmakta ve aynı anda aktörler arasındaki ilişkileri de görselleştirmekte 

kullanılmaktadır (Giri vd., 2014).  

Çalışmada ulusal yazındaki verilerin toplanmasında; zaman kısıtı olmadan Ulakbim, TR dizinde taranan 

“girişimcilik” ve “etik” kelimelerinin beraber yer aldığı yayınlar incelenmiştir. Uluslararası yazında ise yine 

zaman kısıtı olmadan aynı kelimelerin İngilizceleri kullanılarak, Web Of Science (WoS) ortamında, Science 

Citation Index Expanded (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index 

(AHCI) atıf dizinleri taranmıştır. İnceleme sonucunda ulaşılan yayınların bibliyometrik analizi  yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda büyük çoğunluğu makale olmak üzere toplam 313 yayın tespit edilmiş ve bibliyometrik 

şekilde  incelenmiştir. Bu inceleme sonrasında ise, sosyal ağ analizinden faydalanılarak kurum, yazar iş 

birlikleri haritalar oluşturularak görselleştirilmiştir. 

4.BULGULAR 

4.1.Uluslararası Yazında Etik ve Girişimcilik Konulu Yayınların Analizi 

Uluslararası yazında 2021 yılına kadar, Web Of Science veri tabanında SCI, SSCI ve AHCI kriterlerine uygun 

olarak, etik ve girişimcilik kelimelerinin İngilizcelerinin (“entrepreneurship” AND “ethics”) birlikte yer aldığı, 

konu sekmesinde taramalar yapılarak toplamda 305 yayına ulaşılmıştır. 

 

Şekil 4.1.1.Yıllara Göre Yayın Sayıları 
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Şekil 4.1.1’de 2021 yılına kadar uluslararası yazında, WoS ortamında SCI, SSCI ve AHCI kriterlerine uygun 

olarak oluşturulan etik ve girişimcilik alanlarında ulaşılan 305 yayının yıllara göre dağılımı yer almaktadır. 

1986 yılındaki ilk yayından sonra ilgili konuya yönelik çalışmaların 21. yüzyılın başına kadar çok az ilerlediği 

söylenebilir. Özellikle 2005 yılında ilk defa aynı yıl içerisinde yayımlanan 14 yayının 11’i, Journal of Business 

Ethics dergisinde yayımlanmıştır. Söz konusu sene içerisindeki artışın, Avrupa İş Etiği ile ilgili yapılan 2004 

senesi konferansında sunulan makalelerin 2005 senesinde Journal of Business Ethics dergisinde yayımlanması 

ile açıklanmaktadır (Baucus ve Cochran, 2010). Daha sonraki ilk yükseliş, 2009 senesine 16 yayın ile denk 

gelmektedir. 2009 senesinde 6 yayın Journal of Business Venturing ve 5 yayın yine Journal of Business Ethics 

dergisinde yayımlanmıştır. Journal of Business Venturing, 2009 senesinde etik ve girişimcilik konusunu baz 

almıştır (Vallaster vd., 2019). Ayrıca, iklim değişikliği, ahlaki adaletsizlikler gibi dünyadaki gelişmeler, 

örgütleri faaliyetlerini sosyal misyonla birleştirmeleri konusunda bir nevi mecbur bırakmaktadır. Bu nedenle 

araştırmacıların, sosyal girişimcilere yönelik yapılan çalışmalara ağırlık vermeleri konusunda çağrılar 

yapılmıştır. Bu çağrılar, ilgili konuya dair verilen yayınların artmasına neden olmaktadır (Gupta vd., 2020; 

Smith vd., 2013). Bununla birlikte son yıllardaki yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojik ilerlemeler, Covid-

19 pandemisi gibi beklenmedik krizler etik ve girişimcilik konularındaki eserlerdeki artışların diğer sebepleri 

içinde yer almaktadır (Donthu ve Gustafsson, 2020). 

 

Şekil 4.1.2. Türlerine Göre Yayın Sayıları 

Şekil 4.1.2, çalışma kapsamında yer alan eserlerin türlerine göre sayılarını göstermektedir. Araştırma 

kapsamındaki çalışmaların yaklaşık %88 i makaleler, %8 i kitap incelemeleri, %3 ü editöre notlar ve %1 i 

mektuplar kategorilerden oluşmaktadır 

 

Şekil 4.1.3. En Çok Atıf Alan İlk 10 Kurum 
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Şekil 4.1.3., araştırma kapsamında en çok atıf alan 10 kurumu göstermektedir. İlk 10 kurum arasında, 

üniversite dışında herhangi bir kurum çalışması bulunmamaktadır. Minnesota Üniversitesi 1113 eserle ilk 

sırada yer almaktadır. En çok atıf alan ilk 10 kurumun %56’ sı Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde 

bulunmaktadır. İkinci sıradaki ülke %14 lük payla Kanada, sonra %11 ile İngiltere, geriye kalan %19 luk kısmı 

ise Slovenya, Avustralya ve İsveç ülkeleri oluşturmaktadır. Diğer taraftan, siyasi ve politik kurum ve 

kuruluşların etik ve girişimcilik ile ilgili yapacakları çalışmaları arttırmaları, konunun yasal, normatif, taklitçi 

meşruiyet (DiMaggio ve Powell, 1991) ve bilişsel meşruiyet (Meyer ve Scott, 1983) kazanmasında rol 

oynamalarına neden olacaktır. Bu durum, ilgili kurum ve kuruluşların konuya yönelik katkılarına ihtiyaç 

duyulduğu yorumunu doğurmaktadır. 

 

Şekil 4.1.4. En Çok Atıf Alan İlk 10 Ülke ve Türkiye 

Şekil 4.1.4., yayımlanan eserler arasında en çok atıf alan ilk 10 ülke ve Türkiye’yi göstermektedir. Bu analize 

göre A.B.D., 103 eser ile 4460 atıf alırken, İngiltere 63 eserle 2153 atıf almıştır. Atıf sıralamasında 29. sıraya 

sahip olan Türkiye ise, 3 çalışma ile 45 atıf almıştır. 

 

Şekil 4.1.5. En Çok Atıf Alan İlk 10 Kaynak ve Atıf Sayıları 

Şekil 4.1.5., en çok atıf alan ilk 10 kaynak ve atıf sayılarını göstermektedir. Analize göre Journal of Business 

Ethics ve Journal of Business Venturing, sırasıyla 3204 ve 1550 atıfla birinci ve ikinci sırada yer almaktadırlar. 

Literatür taraması da etik ve girişimcilik konularına dair yapılan çalışmaların artmasında bu iki derginin 

payının büyük olduğundan bahsetmektedir (Gupta vd., 2020; Smith vd., 2013). Şekilde görüldüğü üzere atıf 

sayıları, verilen bilgiyle paralellik göstermektedir. Bu da ayrıca hem nitelik hem de çalışılan eser bakımından 

bu iki derginin ilgili konu açısından da önemli kaynaklar olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 4.1.6. En Çok Atıf Alan İlk 10 Yazar 

Şekil 4.1.6, en çok atıf alan ilk 10 yazar, aldıkları atıf sayısı ve eser sayılarını göstermektedir. Oregon Devlet 

Üniversitesinden Donald O. Neubaum, 2 eser ve 1096 atıfla ilk sırada yer almaktadır. Sonraki üç yazarın 

birlikte ele aldıkları 1 eserlerinin 973 atıfla ikinci sırayı aldığı      görülmektedir. İlk 10 atıfı alan yazarlardan en 

fazla eser sahibi ise Laura J. Spence olup 4 çalışmasına 447 atıf yapılmıştır. 

 

Şekil 4.1.7. En Çok Kullanılan 10 Anahtar Kelime 

Etik ve girişimcilik alanında yapılan çalışmalar analiz edildiğin en fazla kullanılan ilk 10 anahtar kelime Şekil 

4.1.7.’de gösterildiği şekilde ortaya çıkmaktadır. Konu etik ve girişimcilik olunca, her disipline ve olguyla 

ilişkili olduğundan sosyal sorumluluktan, girişimcilikten din ve paydaş teorisine kadar geniş bir yelpazede 

konunun işlendiği dikkat çekmektedir. 
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Şekil 4.1.8. Yazar Atıf Haritası 

Şekil 4.1.8., yazarlara ait bağlantı haritasını göstermektedir. Toplam bağlantı gücüne göre Jared D. Harris 192 

atıfla 139 bağlantı gücüne sahiptir.  Norman E. Bowie ve Harry J. Sapienza, 1 eser ve 129 atıfla 106 bağlantı 

gücüne sahiptirler. Toplam bağlantı gücüne göre ilk iki sırada yer alan eserin yazarlarında Harris, ortak 

yazardır ve yazarlar yönetim ve işletme bölümlerinde görev almaktadırlar. 

 

Şekil 4.1.9. Kurum İş birliği Haritası 

Kurumlar arası iş birliği Şekil 4.1.9.’daki gibi görselleştirilmiştir. Kurumlar bazında dahil oldukları iş birliği 

ve toplam bağlantı güçleri dikkate alındığında Norveç Ekonomi Okulu 5 eser ve 218 atıfla toplamda 4685 

bağlantı gücüne sahiptir. İlgili alandaki eserlerin, özellikle üniversiteler ve eğitim kurumları tarafından 

yayımlandığı dikkat çekmektedir. 



M. T. Deveciyan – S. Korkarer – C. Çetin 13/3 (2021) 2455-2472 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2464 

 

Şekil 4.1.10. Yazar İş Birliği Haritası 

Yazarlar arası iş birliği Şekil 4.1.10.’daki gibi görselleştirilmiştir. Yazarlar bazında dahil oldukları iş birliği ve 

toplam bağlantı güçleri dikkate alındığında Laura J. Spence 4 eser ve 447 atıfla toplamda 9 bağlantı gücüne 

sahiptir. Spence, en çok iş birliğinde bulunan yazardır. Diana M. Hechavarria ve Siri A. Terjesen, 2 eser ve 73 

atıfla toplamda 8 bağlantı gücü ile yazarlar arası iş birliğinde ikinci sırada yer almaktadırlar. En fazla atıfta 

bulunulan yazar Donald O. Neubaum ise yazarlar bazında dahil oldukları iş birliği ve toplam bağlantı güçleri 

açısından 5 bağlantı gücü ile on beşinci sırada bulunmaktadır. Merkezilik derecesi açısından üst sırada yer 

alan araştırmacılar iş etiği (Laura J. Spence), girişimcilik (Diana M. Hechavarria) ve yönetim ile iktisat (Siri A. 

Terjesen) alanlarında çalışmaktadırlar. 

4.2.Ulusal Yazında, Ulakbim Veri Tabanında Yer Alan Etik ve Girişimcilik Konulu  Yayınların Analizi 

Ulusal Yazında Ulakbim veri tabanında Tr dizinde tüm zamanlarda girişimcilik ve etik kelimelerinin beraber 

yer aldığı konu kısmında tarama yapıldığında toplam 8 adet yayına rastlanılmıştır (Tablo. 4.2.1.) 

Tablo 4.2.1. Girişimcilik ve Etik Konusunda Ulakbim Veri Tabanı Ulusal Yayınlara Genel Bakış 

Yazar / 

Yayın Yılı 

Eser adı Konu Amaç Bulgular 

Çetin vd., 

2015 

Mesleki ilgi alanı ve 

kişisel ahlak 

felsefesinin 

girişimciliğe yönelik 

tutum ve 

girişimcilik niyetine 

etkisi: üniversite 

öğrencileri üzerine 

bir araştırma 

Üniversite 

öğrencilerinin 

(Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, İİBF) 

mesleki ilgi ve 

kişisel ahlak 

felsefelerinin 

girişimciliğe yönelik 

tutum ve niyetlerine 

etkisinin 

araştırılması 

Üniversite 

öğrencilerinin 

mesleki ilgi alanları 

ve kişisel ahlak 

felsefelerine göre 

oluşmuş etik 

pozisyonlarının 

girişimciliğe yönelik 

tutumları ve 

girişimcilik 

niyetlerine etkisinin 

araştırılması 

Öğrenciler üzerinde 

yapılan araştırmada, 

girişimcilik 

tutumlarının 

girişimcilik 

niyetlerini güçlü bir 

şekilde etkilediği 

saptanmıştır. 

Türkoğuz 

vd., 2018  

The Parents’ View 

on The Impact of 

The Entrepreneurial 

Capacity of 8th 

Grade  Secondary 

School Students’ 

Social Activities 

Sosyal Etkinlik 

Aktivitelerinin 

İlköğretim 8. Sınıf 

Öğrencilerinin 

Girişimcilik 

Kapasitelerine 

Etkisi Üzerine 

Ebeveynlerinin 

Görüşleri 

8. sınıf talebelerinin 

sosyal 

aktivitelerinin 

girişimcilik 

kapasitelerine olan 

etkisine ait veli 

görüşlerini ortaya 

çıkartmayı 

amaçlamaktadır. 

Araştırma 4 

sorudan oluşan nitel 

fenomenolojik 

araştırma ile 

desenlenmiş ve 

içerik analizi 

kullanılarak analiz 

edilmiştir. 

Araştırmaya göre, 

okul ve aile, 
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girişimcilik 

becerilerinin 

kazanılmasında kilit 

rol oynamaktadır. 

Girişimcilik 

kabiliyetine sahip 

olmanın yollarından 

biri de okul 

haricindeki 

öğrenme ortamları 

olmaktadır.  

Yiğit ve 

Murat, 2019  

Kültürel Değişimin 

Ülkelerin 

Girişimcilik 

Faaliyetleri 

Üzerindeki Etkisi 

Ülkelerin 

girişimcilik 

faaliyetlerinde 

kültürel değişimin 

etkisinin 

araştırılması 

Ülke 

ekonomilerinin 

gelişimi ile kültür 

boyutlarındaki 

değişim için kilit rol 

oynayan girişimcilik 

faaliyetleri 

arasındaki ilişkinin 

araştırılması 

Panel veri analizi 

sonucunda, kültürel 

değişim ile 

girişimcilik faaliyeti 

arasında anlamlı bir 

ilişki saptanmıştır.  

Saraç ve 

Yıldırım, 

2019 

2018 Fen Bilimleri 

Dersi Öğretim 

Programına Yönelik 

Öğretmen Görüşleri 

İlk ve Ortaokul 

öğretmenlerinin, fen 

bilimleri dersi 

öğretim programına 

yönelik öğretmen 

görüşlerinin 

araştırılması 

Bu çalışma, 2018’de 

yeniden oluşturulan 

fen bilimleri dersi 

öğretim programına 

ait; sınıf 

öğretmenleri ve fen 

bilimleri dersine 

giren branş 

öğretmenlerinin 

görüşlerini ortaya 

çıkarmayı 

amaçlamaktadır. 

Nitel araştırma 

desenlerinden birisi 

olan olgu bilimi 

kullanılarak, ilkokul 

ve ortaokul fen 

bilimleri 

öğretmenleri ile 

görüşmeler 

yapılmıştır. Elde 

edilen veriler içerik 

analizi ile 

çözümlenmiştir. 

Araştırma 

sonucunda, 

öğretmenlerin 

yenilenen fen 

bilimleri ders 

programı 

hakkındaki 

düşüncelerinin 

genel olarak olumlu 

olduğu 

görülmüştür.  

Kılıç ve 

Solmaz, 

2019 

Sosyal Hizmet 

Bölümü ve Halkla 

İlişkiler Bölümü 

Öğrencilerinin 

Bireysel ve Sosyal 

Sorumluluk 

Seviyeleri ile 

Girişimcilik 

Potansiyelleri 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü 

ve Sosyal Hizmet 

Bölümlerinde 

eğitim alan 

üniversite 

öğrencilerinin, 

kişisel sosyal 

sorumluluk 

düzeyleri ile 

Sosyal sorumluluk 

ve girişimcilik 

bölümlerinde 

okuyan öğrenciler 

arasındaki ilişkinin 

bölüm bazlı 

karşılaştırmalı 

olarak 

değerlendirilmesi 

Anket yapılarak 

elde edilen verilerin 

analizi sonucunda, 

sosyal hizmet 

bölümü 

öğrencilerinin 

bireysel, sosyal 

sorumluluk ve 

girişimcilik 

seviyelerinin halkla 
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Arasındaki İlişkinin 

Ölçülmesi 

girişimcilik 

potansiyelleri 

arasındaki ilişkide, 

alan ilgisinin 

ölçülmesi  

ilişkiler bölümü 

öğrencilerinden 

farklı çıkmıştır. Bu 

farklılığın sebebinin 

ise; alan 

özelliklerinden 

kaynaklı olabileceği 

öngörülmüştür. 

Baydaş ve 

Ercan, 2020  

KOBİ 

Yöneticilerinin 

Girişimcilik ve etik 

Değer Algısının 

Belirlenmesine 

Yönelik Ampirik Bir 

Uygulama 

KOBİ 

Yöneticilerinin 

girişimcilik ve etik 

değer algısının 

belirlenmesi 

KOBİ düzeyindeki 

işletme 

yöneticilerinin 

girişimcilik ve etik 

değer algılarının 

belirlenmesi 

İstanbul’da KOBİ 

seviyesindeki 

firmalarda vazife 

alan 427 yönetici ve 

girişimciden 

ulaşılan veriler 

ışığında yapılan 

Faktör analizi ile, 

etik değer ölçeğinde 

herhangi bir 

farklılığın olmadığı, 

girişimcilik 

değerlendirme 

ölçeğinin ise dokuz 

faktöre ayrıldığı 

gözlemlenmiştir. 

Kasap, 2020  Etik Liderliğin İç 

Girişimciliğe Etkisi: 

Çanakkale’de Bir 

Araştırma 

Etik liderliğin iç 

girişimcilik 

üzerinde etkisinin 

olup olmadığı, 

varsa bu etkinin 

yönünün tespiti için 

Çanakkale ili sanayi 

çalışanları üzerinde 

yapılan bir 

araştırma ile ortaya 

konulması 

Çanakkale’de 

sanayi 

çalışanlarının, 

girişimci ruha sahip 

olup olmadıkları ve 

konu ile alakalı 

faktörlerden 

hangilerine 

kendilerini yakın 

hissettiklerine 

İlişkin ipuçlarının 

sağlanması 

Yapılan anket 

sonucunda, 

araştırmaya 

katılanların, etik 

liderlik ve iç 

girişimcilik 

konularında olumlu 

bir bakış açısına 

sahip oldukları 

tespit edilmiştir. 

Araştırmaya 

katılanlar, etik 

liderliğin iç 

girişimcilik 

konusunda 

kendilerini olumlu 

olarak etkilediğini 

söylemişlerdir 

Sevinç ve 

Uyangör, 

2020 

İnovatif Düşünme 

Becerileri Meslek 

Liseleri 

Öğrencilerine 

Yönelik Bir Ölçek 

Geliştirme 

Çalışması 

İnovatif düşünme 

becerileri ölçeğine 

ihtiyaç olmasından 

kaynaklı, 

Balıkesir’de mobilya 

ve iç tasarım 

alanındaki meslek 

liselerinde eğitim 

gören öğrencilerle   

yapılan araştırma ile 

ölçek geliştirilmesi.  

Meslek lisesi 

öğrencilerine 

yönelik inovatif 

düşünme 

becerilerini ölçmek 

amacıyla  ölçek 

geliştirilmesi 

Meslek lisesi 

öğrencilerinin 

inovatif becerilerini 

ölçmeye yönelik üç 

boyuttan ve 5’li 

likert tipinde 13 

önermeden oluşan 

geçerli ve güvenilir 

bir ölçek 

oluşturulmuştur. 
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Ulakbim veri tabanındaki çalışmalar değerlendirildiğinde (Tablo 4.2.1); 8 çalışmadan 6’sının doğrudan 

konuyla alakalı olduğu, buna karşılık 2’sinin, tarama yapısına uymakla birlikte içerikleri açısından 

örtüşmediği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmaların yarısı son iki yılda gerçekleştirilmiştir. Yayımlanan 

çalışmaların olgunun daha çok kavramsal düzeyine ilişkin olduğu ve araştırmaya katılanların tutumlarını 

ortaya koyma kaygısı taşıdığı görülmüştür.  

 

Şekil 4.2.1. Yıllara Göre Yayın Sayıları 

Yıllara göre yayın sayıları ele alındığında, 2015 yılına kadar hiç yayın bulunmazken, 2015 ve 2018 yılında 1 

adet yayın, 2019 yılında 2 adet ve 2020 yılında ise 4 adet yayının olduğu görülmektedir. Son 2 yılda yapılan 

yayınların toplam yayın sayısının %75’ine tekabül etmesi, etik ve girişimcilik konusuna olan ilginin giderek 

arttığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 4.2.2. Yıllara Göre Atıf Alan Yayın Sayıları 

 

Ulusal yazında Ulakbim Tr dizinde yapılan taramada ulaşılan 8 adet eserin yıllar itibarı ile almış oldukları atıf 

sayıları Tablo 4.2.2.’deki gibidir. 2017 yılında 2 adet atıf, 2018 ve 2019 yılında ise 1’er adet atıf alan eser aynı 

eserdir. Ulusal çalışmaların 2020 yılında 4 çalışma ile en yüksek sayıya ulaştığında dahi, ulusal yayınların hiç 

atıf almaması ile atıf alan yayının aynı çalışma olması; ulusal düzeyde yapılan çalışmaların bile ulusal 

literatürden faydalanmadıklarının bir göstergesidir. Bunun için farklı sebepler ileri sürülebilir. Örneğin, 

çalışma konularının farklı alanlara hitap etmesi nedeniyle çalışmaların faydalanabileceği literatüre sahip 

olunmaması, ulusal literatürde nitelikli çalışmaların olmaması vb.  

Tablo 4.2.3. Kurumlara Göre Yayın Dağılımı 

 

Yıl Atıf Sayısı

2017 2

2018 1

2019 1

Kurum İsmi Yayın Sayısı

Balıkesir Üni. 1

Çanakkale Onsekiz Mart Üni.  1

Dokuz Eylül Üni.  1

Düzce Üni.  1

İstanbul Gelişim Üni. 1

Kilis 7 Aralık Üni. 1

Ondokuz Mayıs Üni. 1

Ordu Üni.  1
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Yayınların kurumlara göre dağılımına bakıldığında (Tablo 4.2.3.) ise Ulakbim veri tabanında, Tr dizinde 

taranan etik ve girişimcilik kelimelerinin beraber yer aldığı yayınların ulusal yazında sadece üniversite bazlı 

çalışmalar olduğu dikkati çekmektedir. 

 

Şekil 4.2.2. Yazım Diline Göre Yayın Dağılımı 

Yazım dilleri açısından Türkçe 7 yayın ile %87’lik, 1 yayın ile İngilizce ise %13’lük kısmını oluşturmaktadır. 

Tablo 4.2.4. Konulara Göre Yayın Dağılımı 

Konu Alanı Yayın Sayısı 

Aile Çalışmaları 1 

Davranış Bilimleri 1 

Halkla İlişkiler 1 

İletişim 1 

İş 1 

İşletme 1 

Sosyal Çalışma 1 

Sosyoloji 1 

Ulaşılan yayınların konulara göre dağılımı Tablo 4.2.4.’teki gibi gösterilmektedir. Sosyal bilimler dallarındaki 

farklı disiplinlerde çalışmaların yapılması konunun farklı disiplinlerce dikkate alındığını ve farkında 

olunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, her bir alandaki birer çalışma, konunun daha çok temelde 

kaldığı sonucunu da gündeme getirmektedir. Ayrıca, yukarıda atıf alan eser sayısı ile ilgili yapılan farklı 

disiplinlerin çalışma değerlendirmesi sonucu da bulgulanabilmektedir.  

Ulusal yazında, Ulakbim Tr dizinde yapılan taramada, tespit edilen yayınların türlerine göre dağılımlarına 

bakıldığında ise; 1 tanesi hariç hepsinin araştırma makalesi olduğu görülmektedir. Araştırma makalesi 

olmayan yayının ise “diğer” şeklinde kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmalar incelendiğinde konuyu KOBİ’ler bağlamında ele alanlar olduğu gibi; üniversite öğrencileri ve 

kadınların etik girişimcilik algısı; etik liderliğin hizmet-inovasyon davranışına, iç girişimciliğe ve işe bağlılığa 

etkisi noktasında ele alanlar da olduğu görülmektedir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

“Etik Girişimcilik”, örgütlere pozitif itibar, performans, karlılık ve sürdürülebilirlik kazandırmanın yanı sıra; 

örgütleri etkileyerek toplumların ilerlemesine katkı sağlamaktadır (Markman vd., 2016). Bu nedenle ulusal 

yayınların firmalarda etik ve girişimcilik arasındaki mikro, mezo ve makro seviyedeki ilişkileri ile firma ve 

çevrelerine olan etkilerinin çalışılması gerektiği öngörülmektedir. Bununla birlikte gündemi yakalayabilmek 

ve çözüm üretebilmek adına özellikle yeni teknolojilerin getirdiği gelişmeler ve sorunlar ele alınarak toplum 

tarafından meşrulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde yıkıcı inovasyonların pazarda karşılığını 

bulamaması gibi sorunlar nedeniyle başarılı olması mümkün olamayacaktır (Ahsan, 2020). Sonuç olarak 
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literatür, girişimcilik çalışmalarında artık mutlaka etik olgusunun dikkate alınması hususunda ortak bir 

noktada buluşmaktadır (Harris vd., 2009; Klettner vd., 2013; Power vd., 2017; Sarasvathy ve Venkataraman, 

2011; Tekin, M. vd., 2018; Venkataraman, 2002). 

Konuyla ilgili ulusal çalışmalar ele alındığında; etik ve girişimciliğe olan  ilginin son yıllarda artış gösterdiği, 

2015-2020 döneminde yayımlanan 8 çalışmadan 4’ünün son iki yıla ait olduğu; bu yayınların da, toplam yayın 

sayısının % 50’sine tekabül ettiği görülmektedir.  Kavramsal ve sektörel bakış açısından hareket eden bu 

çalışmalardan yedisinin araştırma makalesi niteliği taşıdığı; etik girişimciliği KOBİ’ler ekseninde ele alan 

çalışmaların yanı sıra üniversite öğrencileri ve kadınların  etik girişimcilik algısı bağlamında değerlendiren 

çalışmaların da bulunduğu; konunun etik liderliğin hizmet-inovasyon davranışı, iç girişimciliğe etkisi ve işe 

bağlılık üzerindeki rolü bağlamında ele alındığı anlaşılmıştır. Çalışmalar sosyal bilimlerin farklı disiplinlerce 

ele alınması farkındalığı bulunduğuna, buna karşılık her bir alanda sadece birer çalışma olması ise, konunun 

henüz temel seviyede kaldığına işaret etmektedir.   

Etik ve girişimcilik konusunun uluslararası literatürde 1986-2020 yılları arasında 305 çalışmaya konu edildiği; 

bunlarda 145 adedinin son beş yılda (2016-2020 yılları) kaleme alındığı; çalışmaların %27’sinin inceleme 

niteliğinde olduğu; araştırmacıların son dönemde konunun, sosyal girişimcilere yönelik boyutuna ağırlık 

verdikleri görülmektedir. Son yıllarda yapay zekâ ve otomasyon gibi teknolojik ilerlemeler ile Covid-19 

pandemisi gibi beklenmedik krizler etik ve girişimcilik konularındaki çalışma sayısını arttıran önemli sebepler 

arasında yer almıştır (Donthu ve Gustafsson, 2020). 

Uluslararası literatürde konunun sosyal sorumluluktan, girişimcilikten din ve paydaş teorisine kadar geniş 

bir yelpazede işlendiği görülmüştür. Yazarlara ait bağlantı haritası incelendiğinde toplam bağlantı gücüne 

göre ilk sıralarda yer alan yazarların yönetim ve işletme bölümlerinde görev yaptıkları anlaşılmıştır. Kurumlar 

bazında toplam bağlantı güçleri dikkate alındığında ise Norveç Ekonomi Okulunun önde geldiği 

görülmektedir. 

Uluslararası çalışmalar arasında en fazla kullanılan ilk 10 anahtar kelimeye bakıldığında sosyal sorumluluktan 

din ve paydaş teorisine kadar geniş bir yelpazede konunun ele alınması farklı disiplinlerde çalışanların ilgisini 

oraya koymaktadır. 

Uluslararası literatürde yer alan çalışmalar ile karşılaştırıldığında ulusal literatürde konunun sosyal 

girişimcilik boyutunun ele alınmadığı görülmektedir. Atıf sıralamasında 29. sıraya sahip olan Türkiye, 3 

çalışma ile 45 atıf alırken Ulakbim, TR dizinde yer alan 8 çalışmadan sadece 1 tanesinin 4 atıf aldığı 

görülmektedir. Bu durum, ulusal bağlamda araştırmacıların TR literatürüne kıyasla, uluslararası literatürü 

tercih ettikleri veya araştırma konularına dair ulusal literatürde kaynak bulamadıkları sonucuna 

ulaştırmaktadır.  

Uluslararası literatürde en fazla atıf alan 10 kurumun tamamı üniversitelerden oluşmaktayken bunların; %56’ 

sının ABD’ da  bulunması etik konusunun orijiniyle alakalı olduğu şeklinde değerlendirilmektedir. Özellikle 

şirket iflasları sonrasında dikkatler etik konusuna yönelmiş ve “etik”  ders olarak 2000’li yıllara kadar ABD’de 

tüm işletme fakültesi programlarının müfredatına girmiştir (Esmer, 2000).  Türkiye’de 3 çalışmanın aldığı 45 

atıf ise, özelikle son dönemde –öncelikle taklitçi meşruiyet bağlamında olsa da- konuya ilginin arttığı şeklinde 

değerlendirilmektedir. Uluslararası literatürde Oregon Devlet Üniversitesinden Donald O. Neubaum’ın en 

çok atıf alan yazar olması ise; konuyla ilgili uzunca süreden beri yayım yapmasından kaynaklı olarak 

düşünülebilir. 

Bu durumda çalışmanın, etik ve girişimcilik konusunun farklı boyutlarda çalışılması gerektiğine işaret etmek 

suretiyle, konuyla ilgili çalışacak araştırmacılara ışık tutması umulmaktadır. Bu çalışmadan sonra etik 

girişimcilik ile ilgili ulusal literatürde az sayıda yayın olmasının kök nedenleri ampirik olarak analiz edilebilir. 

Böylelikle iş dünyasında etik girişimcilik olgusunun sektörel analizi yıllar itibariyle ortaya konulabilir. 
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Amaç –  Mevcut literatür, kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik, doğru şekilde gerçekleştirilmiş halkla 

ilişkiler uygulamalarının kurumların hedef kitleleri üzerinde olumlu yönde algı yarattığını gösterir. Bu 

bağlamda kurumsal sosyal sorumluluk kavramının öneminin altı,  Caroll tarafından, kurumların iyi bir 

kurumsal vatandaş olabilmeleri açısından çizilmiş, bu görüş doğrultusunda kurumsal sosyal sorumluluk 

piramidini ortaya koymuştur (Caroll, 1991: 40).  Allen ve Meyer  tarafından ise bireylerin çalıştıkları 

kurumlara bağlılıklarının altında psikolojik etmenler yer almakta olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda onlar 

örgütsel bağlılık modelini geliştirmişlerdir (Allen ve Meyer 1990: 3-4). Bu çalışmada, mevcut literatürden yola 

çıkarak, halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algının, örgütsel bağlılığa etkisini 

vakıf üniversitelerinde yer alan öğretim üyeleri çerçevesinde ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Tasarım/Yöntem/Yaklaşım –  Araştırma kapsamında, kurumsal sosyal sorumluluk piramidi basamakları ile 

örgütsel bağlılık modeli boyutlarının ilişkisine yönelik deneysel bir araştırma modeli geliştirilmiştir. Bu model 

kantitatif bir yöntem olarak çevrimiçi anket yoluyla elde edilen veriler ile test edilmiştir.  

Bulgular –  Halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı ölçeğinden alınan ortalama 

puanlar ile örgütsel bağlılık ölçeğinden alınan ortalama puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 

pearson çarpım moment korelasyon analizi sonuçlarına göre; halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal 

sorumluluğa yönelik algı puanı yükseldikçe duygusal bağlılık puanının yükseldiği, devam bağlılığı puanının 

düştüğünü, normatif bağlılık puanının ise yükseldiği ortaya çıkmıştır. 

Tartışma –  Araştırma bulgularında yola çıkarak, doğru biçimde gerçekleştirilen kurumsal sosyal 

sorumluluğa yönelik halkla ilişkiler uygulamaları ile üniversitelerdeki duygusal bağlılığın yükseltilebileceği 

öngörülebilir.  
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Purpose –  Current literature reveals that properly implemented public relations practices for corporate social 

responsibility develop a positive perception on the target audiences of the institutions. In this context, the 

significance of the concept of corporate social responsibility was highlighted by Carroll in terms of 

representing a good corporate citizen (Carroll, 1991: 40). Carroll has introduced the corporate social 

responsibility pyramid in line with this view. It is stated by Allen and Meyer there are psychological factors 

under the commitment of individuals to the institutions they work for. In this context, they developed the 

organizational commitment model (Allen ve Meyer 1990: 3-4). It is aimed in this study to reveal the effect of 

the perception of corporate social responsibility on the organizational commitment in the context of public 

relations, within the framework of the faculty members in foundation universities, based on the current 

literature. 

Design/Method/Approach –  Within the scope of the study, an experimental research model was developed 

for the relationship between the steps of the corporate social responsibility pyramid and the dimensions of 

the organizational commitment model. This model has been tested with data obtained through an online 

survey as a quantitative method. 

Findings –  According to the results of the Pearson product-moment correlation analysis to ascertain the 

relationship between the average scores obtained from the perception scale for corporate social responsibility 

and the average scores obtained from the organizational commitment scale on the context of public relations; 

on the context of public relations, it was revealed that as the perception score for corporate social responsibility 

increases, the affective commitment score increases, the continuance commitment score decreases, and the 

normative commitment score increases. 

Discussion –  Based on the research findings, it can be predicted that affective commitment in universities can 

be increased with public relations practices for corporate social responsibility, when performed correctly. 
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1. GİRİŞ   

Grunig ve Hunt’a göre halkla ilişkiler, bir örgüt ile o örgütü ilgilendiren hedef kitleleri arasındaki  iletişim 

yönetimidir  (Grunig ve Hunt, 1984: 6).  Jefkins tarafından hedef kitle çeşitleri toplumsal çevre, potansiyel 

işgücü, çalışanlar, hammadde ve hizmet sağlayıcılar, dağıtımcılar, finansal hedef kitle, tüketiciler ve kamuoyu 

önderleri olarak belirtilmektedir (Jefkins, 1989 :36-37 Aktaran Balta Peltekoğlu, 2009: 169). Bu bağlamda halkla 

ilişkiler uygulamalarının sadece dış hedef kitle için değil aynı zamanda iç hedef kitle için de olduğunun altını 

çizmek gerekir. Grunig  tarafından  halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi, bir örgütün iç ve dış hedef kitleleri ile, 

örgütün hedeflerine ulaşmasındaki durumu etkileyen gruplarla  kurduğu iletişime ait planlama, uygulama 

ve değerlendirme etkinliklerinin toplamı olarak ifade edilmektedir (Grunig, 2005: 15).   

Boston Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Gazetecilik Eğitim Derneği’nin toplantısında 1980 yılında Edward 

Bernays tarafından halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk arasındaki ilişki “halkla ilişkiler sosyal sorumluluğun 

uygulanmasıdır, bu  ise ABD’nin geleceğinin anahtarıdır” ifadesi ile ortaya koyulmuştur (Grunig ve Hunt 

1984: 47 Aktaran Balta Peltekoğlu, 2009: 188 ). Bu yorumu desteklercesine günümüzde yapılan çalışmalar, 

kurumların sosyal sorumluluk duygusu ile hareket ettiği takdirde, çalışanların örgütsel vatandaşlığa yönelik 

davranışlarının artarak, karşılık verebileceklerini göstermektedir (Lee ve Kim, 2013). Halkla ilişkileri 

“kurumum amaçları üzerine yapılanan, önem sırası kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar 

gibi kurumun ve kampanyanın hedeflerine göre değişkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik 

bir iletişim yönetimi süreci” olarak değerlendiren Balta Peltekoğlu’na göre, “kurumların temel görevleri 

dışında toplumsal sorunlarla da ilgilenmesi, atacağı adımların neden olacağı toplumsal sonuçları öngörmesi 

ve olumsuz sonuçları önleyecek biçimde hareket etmesi, sorumlu davranışın temelini oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda işletmelerin sorumluluklarının bilincine vararak davranmaları, kurumlara olumlu imaj olarak geri 

dönecektir. Halkla ilişkilerin temel görevlerinden bir tanesinin kurumun imajını yükseltmek olduğu 

düşünüldüğünde, sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler arasındaki ilişki daha da anlaşılır hale gelmektedir” 

(Balta Peltekoğlu, 2009: 7,186). Günümüzde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının yaratmış olduğu 

pozitif duygu sayesinde, çalışanlar kurumlarda yaptıkları işlerde daha kaliteli olmak için gayret 

gösterebilmektedirler (Afridi vd., 2020; 4). Aynı zamanda, kurumların sosyal sorumluluk çerçevesinde 

çevreye yönelik problemler ile ilgilenmeleri (ağaç dikimi, atık yönetimi sistemlerini uygulamaları, doğal çevre 

korunması ve enerji tasarrufu gibi konularda seminerler organize etmeleri ve kurum içinde çevresel bilinç ve 

farkındalığını aşılamaya yönelik çalışmalar yapmaları) çalışanları motive ederek, çevre dostu olmaya yönelik 

davranışlar oluşmasında destek olmaktadır(Cheema vd., 2020: 618-619).  

Bir kurumun paydaşlarına yönelik iletişim sürecinde halkla ilişkilerin sahip olduğu yönetsel rol ve çift yönlü 

simetrik halkla ilişkiler modeli üzerine kurulu olmalıdır (Grunig, 2005 : 561). Buradan yola çıkarak, hedef 

kitlelerin kurumsal algısı üzerinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının önemli etkisi olduğu 

söylenebilir. Söz konusu uygulamalarının hayata geçirilmesi için ise halkla ilişkilerin öneminin altı çizilmesi 

gereklidir. Bu bağlamda çalışanların kurumlarına yönelik olumlu algıya sahip oldukları takdirde bu durumun 

örgütsel bağlılıkları için önemli etki yaratabileceği öngörülebilir. Lewis Gordon tarafından, kurumların dış 

hedef kitleleri üzerinde olumlu imaj oluşturulabilmesinin yolunun çalışanlarda yaratılan olumlu imaj ile 

mümkün olduğu belirtilmiştir (Lewis 1976 :83).  Bu noktada kurum içi halkla ilişkiler, kurumsal sosyal 

sorumluluk ve örgütsel bağlılık kavramlarının birbirleri ile iç içe geçmiş olan ilişkilerinin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Günümüzde Türkiye’de vakıf üniversitelerinin sayısı gittikçe artmaktadır. Üniversitelerin tercih 

edilebilirlikleri açısından;  kurumsal kalite, kurumsal kimlik, kurumsal itibar, kurumsal imaj ve algı 

kavramlarının önemli hale geldiği söylenebilir. Birçok vakıf üniversitesinin de bu kapsamda halkla ilişkiler 

uygulamalarına başvurdukları gözlemlenmektedir.  Buradan yola çıkarak vakıf üniversitelerinin dış hedef 

kitlelerine yani öğrencilere yönelik olumlu algı oluşturmalarının yolunun iç hedef kitle yani öğretim 

üyelerinde oluşacak olumlu kurumsal algıdan geçtiğinin altı çizilebilir. 

Çalışmada, mevcut literatürden yola çıkarak, halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa 

yönelik algının, örgütsel bağlılığa etkisini vakıf üniversitelerinde yer alan öğretim üyeleri çerçevesinde ortaya 

koymak amaçlanmıştır.  Bu amaçla Caroll tarafından ortaya koyulmuş olan kurumsal sosyal sorumluluk 

piramidi ile Allen ve Meyer tarafından oluşturulmuş olan örgütsel bağlılık modelinden yola çıkılarak bir 

araştırma modeli geliştirilmiştir. Bu model kantitatif bir yöntem olarak çevrimiçi anket yoluyla elde edilen 
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verilerle test edilmiştir.  Gerçekleştirilen çalışmada gelecekte yapılacak olan benzer araştırmalara katkı 

sağlanması hedeflenmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Kotler ve Lee’ye göre kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik kurumsal uygulamalarda kurum; toplumun 

refahını sağlamak ve çevreyi korumak üzere geliştirilen sosyal konulara destek veren isteğe bağlı iş 

uygulamalarında bulunur. Söz konusu uygulamalar çerçevesinde sosyal sorumluluk kampanyaları ön plana 

çıkmaktadır (Kotler ve Lee,2005: 208). Eğer mükemmel örgütlerin sosyal sorumluluk taşıması isteniyorsa, 

bunu yapmalarına yardım edecek çift yönlü simetrik bir biçimde gerçekleştirilen mükemmel halkla ilişkilere 

ihtiyaçları vardır (Grunig, 2005: 259). Günümüzde kurumların halkla ilişkiler uygulamaları ile dış ve iç hedef 

kitlelerine ulaşmada kullanılan başlıca yöntem ve araçlar olarak; etkinlikler (yüz yüze iletişim kapsamındaki 

organizasyon faaliyetleri: kermes, konser, sergi  vb. ), kitle iletişim araçları (haberler vb.), kurum dışı ve içi 

yayınlar (bültenler ve e bültenler), görsel işitsel araçlar (görsel tasarımlar, video çekimleri vb.), internet kanalı 

ile gerçekleşen etkinlikler (çevrim içi interaktiftenin sağlandığı alanlar), sosyal medya alanları ve kurumsal 

web siteleri vb. sıralanabilir.  

Cutlip, vd.  halkla ilişkilerin kurumların başarıları ile doğrudan ilişkili olan iç ve dış hedef kitleleri arasında, 

karşılıklı yarar çerçevesinde, iletişime yönelik ilişkilerin kurulmasına yönelik bir yönetim fonksiyon olmasına 

dikkat çekmektedir (Cutlip, vd. 1994: 6). Balta Peltekoğlu’na göre ise ”Kurumların ekonomik, sosyal ve politik 

sorumluluklarını yerine getirmeleri ve hatta kurumun kar amacının yanında sosyal sorumluluklarının da 

olduğu anlayışının kamuoyuna hissettirilmesi, bugünün halkla ilişkiler anlayışında önemli bir yer 

tutmaktadır. İşletmelerin sosyal sorumluluk projelerinin gücünden giderek artan oranda yararlanmalarının 

arkasındaki itici güç ise, toplumsal duyarlılıklarını kanıtlayarak itibar kazanmak ve tabii ki bunu kara 

dönüştürmek düşüncesidir”(Balta Peltekoğlu, 2009: 6). Bu noktada gerçekleştirilen kurumsal sosyal 

sorumluluğa yönelik halkla ilişkiler uygulamaları doğrultusunda çalışanlarda oluşacak olumlu algının 

örgütsel bağlılıklarına etkisi olacağı yorumu getirilebilir.   

2.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının öneminin altı,  Caroll tarafından, kurumların iyi bir kurumsal 

vatandaş olabilmeleri açısından çizilmiştir (Caroll, 1991: 40).  Bu düşünce çerçevesinde Caroll’ın oluşturmuş 

olduğu kurumsal sosyal sorumluluk piramidi, 4 temel sorumluluk basamağını kapsamaktadır. Bunlar;  sosyal 

sorumluluk, ahlaki sorumluluklar, yasal sorumluluklar ve ekonomik sorumluluklar şeklindedir. Carroll ve 

Buchholtz’a göre Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenlerin sırasıyla ekonomik, yasal, ahlaki ve sosyal 

sorumluluklarını yerine getirmelerinin toplamıdır (Carroll ve Buchholtz , 2006 :35).  

 

Şekil1. Arcihe B. Carroll Tarafından Oluşturulmuş Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi 

Kaynak: Caroll A. B. (1991) , The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders.Business Horizons 34,1991: 40 Aktaran: Balta Peltekoğlu, F. 

(2009). Halkla ilişkiler nedir. Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul :187 
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2.2.1. Ekonomik Sorumluluklar Carroll ve Buchholtz’a göre, işletmelerin ekonomik sorumluluklarını yerine 

getirebilmesi için; karlı olmaları, yüksek satışlar sağalarak maliyetleri düşürmeleri, stratejik olarak doğru 

kararlar almaları, şirket politikası çerçevesinde davranmaları ve yatırımcıların yatırımlarına yönelik yeterli ve 

geçerli geri dönüş sağlamaları beklenir (Carroll ve Buchholtz , 2006 :38). Bu bağlamda “İşletmenin kaynakları 

etkili ve verimli biçimde kullanması, üretim miktarı ve kalitesinin toplumsal gereksinimlere yanıt vermesi, 

bunları yaparken de kar etmesi ve ülke ekonomisine katkı da bulunması beklenmektedir” (Balta Peltekoğlu, 

2009: 128). Buradan yola çıkarak gerek KSS’ye yönelik, gerek pazarlamaya yönelik halkla ilişkiler 

uygulamalarının işletmelerin ekonomik bağlamda kar sağlamalarında önemli yeri olduğu yorumu yapılabilir. 

2.2.2. Yasal Sorumluluklar  Carroll ve Buchholtz’a göre, işletmelerin yasal sorumluluklarını yerine 

getirebilmesi için; yasa ve kanunlara uymaları, tüketici, çevre ve çalışanların haklarına yönelik tüm hukuki 

gerekleri yerine getirmeleri, imzalanan tüm sözleşme ve anlaşmalara uygun davranmaları, ürün ve 

hizmetlerin teminat ve kefalet şartlarına uygun hareket etmeleri beklenir (Carroll ve Buchholtz ,2006 :38). Bu 

bağlamda “işletmenin içinde bulunduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü toplumun kanunlarına, tüzük 

yönetmeliklerinin yanı sıra diğer düzenleyici hükümlere uyumlu hareket etmesi yasal sorumlulukların 

sınırları içerisindedir” (Balta Peltekoğlu, 2009: 128). Buradan yola çıkarak kurumların yasal sorumluluklara 

yönelik yapmış oldukları eylemeleri kamu ile paylaşmaları açısından halkla ilişkiler uygulamalarının 

öneminin altı çizilebilir. 

2.2.3. Ahlaki Sorumluluklar  

Carroll ve Buchholtz’a göre, işletmelerin ahlaki sorumluluklarını yerine getirebilmesi için; şüpheli 

davranışlardan kaçınmaları, yasalar kadar, manevi beklentileri de yerine getirmeleri, yasaların yerine 

getirilmesinin ötesinde gerekliliklere göre davranış göstermeleri, dürüst, adil ve yerinde davranış göstermeleri 

ve etik liderlik sergilemeye yönelik hareket etmeleri beklenmektedir (Carroll ve Buchholtz ,2006 :38) . Bu 

bağlamda “Fiyatları makul düzeyde tutma, fırsatçılıktan kaçınma, haksız rekabetten ve asılsız reklamdan 

sakınma, alacaklılara karşı dürüst davranma, çalışanların yükseltilmesi gibi konularda adil davranmak, eşit 

istihdam olanakları tanıma gibi konularla,  işletmenin çevresindeki kişi ve kurumlara karşı yükümlülüklerini 

yerine getirme yaklaşımı kurumların etik sorumluluklarını tanımlamaktadır.” (Balta Peltekoğlu, 2009: 128). 

Buradan yola çıkarak işletmenin ahlaki açıdan sorumluluklarını yerine getirebilmesi için çift yönlü iletişim 

esaslı uygulamalara ihtiyacı olduğu söylenebilir. Bu noktada halkla ilişkiler uygulamaları önemli hale 

gelmektedir. 

2.2.4. Sosyal Sorumluluklar  

Carroll ve Buchholtz’a göre, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmesi için; iyi bir kurumsal 

vatandaşlık sergilemeleri, toplumdan aldıklarını onlara geri vermeleri, kurumsal yardımlar 

gerçekleştirmeleri, eğitim, sağlık, kültür ve sanat gibi konularda toplumu destekleyen programlar 

gerçekleştirmeleri, toplumun refahı için çalışmaları, gönüllülük kapsamında çalışmaları hayata geçirmeleri 

beklenmektedir (Carroll ve Buchholtz ,2006 :38).  Bu bağlamda “İşletmenlerin kendi çıkarları yanında varlığını 

borçlu olduğu toplumun genel çıkarlarını da gözetmesi gerekir. Toplumsal sorunlara duyarlılığını kanıtlamak 

amacıyla gerçekleştirdiği hayırseverlik, sosyal sorumluluk projelerini desteklemek gibi faaliyetler işletmelerin 

toplumsal sorumluluklarını görünür kılma biçimidir.” (Balta Peltekoğlu, 2009: 128). Bu noktada ortaya 

koyulacak olan halkla ilişkiler bağlamında gerçekleştirilecek kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının 

çok önemli olduğunu söylemek olanaklıdır. 

2.3. Örgütsel Bağlılık Modeli 

Mevcut literatüre bakıldığında örgütsel bağlılık kavramı kapsamında birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bu 

yaklaşımlardan en yaygın olanlarının başında Allen ve Meyer tarafından oluşturulan örgütsel bağlılık 

modelinin geldiğini söylemek olanaklıdır. Allen ve Meyer tarafından örgütsel bağlılık; kişinin çalıştığı 

kurumda kalma ya da kurumdan ayrılma kararıyla ilgili sonuçları olan ve temelinde psikolojik unsurları 

barındıran bir kavram olarak tanımlanmıştır. Onların oluşturduğu örgütsel bağlılık modelinin üç boyutu 

vardır. Bu boyutlar; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olarak sıralanmaktadır (Allen ve 

Meyer 1990: 3-4). Model çerçevesinde 1990  yılında Allen ve Meyer tarafından üç boyut için sekiz madde olmak 

üzere toplam yirmi dört  maddeden oluşturulan örgütsel bağlılık ölçeği oluşturulmuştur. Söz konusu model 

1993 yılında Meyer, Allen ve Smith tarafından yeniden ele alınarak üç boyut için altı madde olmak üzere 
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toplam on sekiz maddeye dönüştürülmüştür (Meyer, Allen,vd., 1993: 538-551). Herscovitch ve Meyer 

tarafından ise örgütsel bağlılık boyutlarının birbiri ile ilişkilerinin üzerinde durularak, boyutları etkileyen 

faktörlerin altı çizilmiş bu bağlamda modele farklı bir bakış açısı kazandırılmıştır (Herscovitch ve Meyer, 2002: 

474-487). 

 

Şekil2. Örgütsel Bağlılık Modeli 

Kaynak: Herscovitch, L., & Meyer, J. P. (2002). Commitment to organizational change: Extension of a three-

component model. Journal of Applied Psychology, 87, 474-487. 

2.3.1. Duygusal Bağlılık: Örgütsel bağlılığın üç boyutlu modelindeki boyutlardan biri olarak önerilen 

duygusal bağlılık boyutu, çalışanların kuruma olan duygusal bağlılıklarını, özdeşleşmelerini ve katılımlarını 

ifade etmektedir (Allen ve Meyer 1990: 1). 

2.3.2. Devam Bağlılığı: Örgütsel bağlılığın üç boyutlu modelindeki boyutlardan biri olarak önerilen devam 

bağlılığı boyutu, çalışanların kuruluştan ayrılmak ile ilişkilendirdiği maliyetlere dayalı taahhüdü ifade 

etmektedir (Allen ve Meyer 1990: 1). 

2.3.3. Normatif Bağlılık: Örgütsel bağlılığın üç boyutlu modelindeki boyutlardan biri olarak önerilen normatif 

bağlılık boyutu, çalışanların kuruluşta kalma zorunda his etmelerine yönelik duygularını ifade etmektedir. 

Yüksek derece normatif bağlılık çalışanlar üstünde kuruma devam etmeyi bir gereklilik olarak 

hissettirmektedir (Allen ve Meyer 1990: 1).  

Buradan yola çıkarak örgütsel bağlılık boyutlarının her zaman kurumun performansını ve kalitesini 

yükseltmesinin olanaklı olmadığı yorum yapılabilmektedir. Örneğin bir kurumda devam bağlılık oranı 

yüksek çalışanlar var ise o kuruma karşı yüksek bir aidiyetlik duygusunun geliştirilmesi beklenemez. Bu 

bağlamda çalışanlar üzerinde kurumsal aidiyetlik duygusunun olumlu anlamda geliştirilebilmesi için halkla 

ilişkiler bağlamında gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisinin 

olabileceği öngörülebilir.   

3.  YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın amacı mevcut literatürden yola çıkarak, halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal 

sorumluluğa yönelik algının, örgütsel bağlılığa etkisini vakıf üniversitelerinde yer alan öğretim üyeleri 

çerçevesinde ortaya koymaktır.  Bu amaçla Caroll tarafından ortaya koyulmuş olan kurumsal sosyal 

sorumluluk piramidi ile Allen ve Meyer tarafından oluşturulmuş olan örgütsel bağlılık modelinden yola 

çıkılarak deneysel bir araştırma modeli geliştirilmiştir. Araştırma kapsamınsa nicel araştırma yöntemi 

benimsenmiştir.  Oluşturulan araştırma modeli Şekil 3’de yer almaktadır. 
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Şekil3. Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algının,  

Örgütsel Bağlılığa Etki Modeli 

3.2. Araştırma Hipotezleri  

H1. Halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı değişkeni ile duygusal bağlılık 

değişkeni arasında anlamlı ilişki vardır. 

H2. Halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı değişkeni ile devam bağlılığı 

değişkeni arasında anlamlı ilişki vardır. 

H3. Halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı değişkeni ile normatif bağlılık 

değişkeni arasında anlamlı ilişki vardır. 

3.3. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın araştırma verileri 01.11.2019 -01.12.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın evreni söz 

konusu zaman dilimi arasında Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi verilerine göre Türkiye’de yer alan 

üniversitelerdeki toplam 165.829 akademisyen içerisinden vakıf üniversitelerinde çalışan 24. 367 

akademisyeni kapsamaktadır (https://istatistik.yok.gov.tr/. Erişim Tarihi: 07.05.2021). Araştırma için vakıf 

üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin seçilmesindeki neden, Türkiye’de çalışan devlet 

üniversitelerindeki akademisyenlerin devlet memuru statüsünde olmaları dolayısıyla tümünün devlet 

memurluğu standardında çalışıyor olması, vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin ise işçi kanuna 

tabi bir şekilde kurumların belirli/belirsiz iş sözleşmeleri kapsamında her vakıf üniversitesinde farklı 

anlaşmalar ve anlayışlar çerçevesinde çalışıyor oluşudur. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi verilerine göre 

2019 yılında 17.207 akademisyen ile Türkiye’de vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin %70’i İstanbul’da 

yer almaktadır (https://istatistik.yok.gov.tr/. Erişim Tarihi:  07.05.2021). Bu durum İstanbul ilinin diğer illere 

göre en yüksek temsil özelliği olan il olduğunu göstermektedir. Saunders vd. 10.000 değerlik evren 

büyüklükleri için tahmini örneklem büyüklüğünü 370 (Alfa=.05) olarak  belirtmektedir (Saunders vd. 2007: 

212). Araştırmanın örneklemi buradan yola çıkılarak İstanbul ilinde, vakıf üniversitelerinde çalışan 370 

akademisyen olarak belirlenmiş, veri toplama yöntemi olarak kartopu örneklem yöntemi seçilmiştir. 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Çalışma kapsamında veri toplama yönetimi olarak kantitatif araştırma yöntemlerinden anket araştırması 

seçilmiştir. Anket araştırması, 370 kişi ile çevrimiçi anket uygulama tekniği ile yapılmıştır. Çevrim içi olarak 

elde edilen anket formlarından 370’i analize tabi tutulmaya elverişli görülerek veriler “SPSS for Windows 

21.0” istatistik paket aracılığıyla değerlendirilmiştir. Soru formu 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 

demografik soruların ikinci bölüm, halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı 

ölçeğinin yer aldığı bölümdür. Söz konusu ölçek araştırma için Caroll (1991: 40)’ın oluşturmuş olduğu 

kurumsal sosyal sorumluluk piramidinin 4 temel sorumluluk basamağı olan sosyal sorumluluk, ahlaki 

sorumluluklar, yasal sorumluluklar ve ekonomik sorumluluklar kapsamında geliştirilmiş 4 boyut için 4 

madde olmak üzere toplam 16 maddeden oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde ise  örgütsel bağlılık ölçeği yer 

almaktadır. Söz konusu ölçek Meyer, Allen ve Smith (1993: 538-551) tarafından yeniden  ele alınarak 3 boyut 

için 6 madde olmak üzere toplam 18 maddeye dönüştürülmüş olan örgütsel bağlılık ölçeğidir. Ölçeğin 

https://istatistik.yok.gov.tr/
https://istatistik.yok.gov.tr/
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orijinaline tek akademik kullanım amaçlı izinli bir şekilde http://employeecommitment.com isimli web 

sitesinden ulaşılmıştır. Ölçek soruları yeminli İngilizce tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu 

nedenle ölçeğin Türkçe karşılığında her hangi bir problem çıkmaması adına geçerlilik-güvenilirlik analizlerine 

tabi tutulmuştur. Ölçeğin içinde yer alan sorular John P. Meyer ve Natalie J. Allen tarafından çevrim içi tek 

akademik amaçlı kullanıma izin verildiği için çalışmada açık bir şekilde gösterilmemektedir. Araştırmada veri 

toplamak için kullanılan ölçekler 5’li Likert skalasına göre tasarlanmış olup cevaplar  1:kesinlikle 

katılmıyorum, 2:katılmıyorum, 3:kararsızım, 4:katılıyorum ve 5:kesinlikle katılıyorum” şeklinde toplanmıştır.  

3.5. Verilerin Analizi 

Kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğunun ispatlanması için çalışmaya başlamadan önce 150 kişi ile 

online anket yapılarak Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) istatistiği ve Cronbach Alfa Yöntemi ile geçerlilik ve 

güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Tablo1 ve Tablo2’de elde edilen sonuçlar doğrultusunda ölçeklerin 

geçerli ve güvenilir olduklarına karar verilerek çalışmaya devam edilmiştir. 

3.5.1. Geçerlilik Analizi 

Tablo:1 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) İstatistiği, Araştırma Kapsamında Ölçek Geçerliliği 

Ölçekler 
Kaiser-Meyer-Olkin 

İstatistiği 
Sig. 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği  0,900 ,000 

Halkla İlişkiler  Bağlamında  Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik 

Algı Ölçeği 
0,879 ,000 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) İstatistiği, (Field, 2000: 456) ölçek geçerliliği tablosuna göre araştırma kapsamında 

tutulan Örgütsel Bağlılık Ölçeği 1,00 ≤ KMO ≤ 0,90’ aralığındadır. Bu durum bize ölçeğin ‘Mükemmel’ 

derecede geçerliliği olduğunu göstermektedir. Halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa 

yönelik algı ölçeği ise 0,90 < KMO ≤ 0,80 aralığındadır. Bu durum bize ölçeğin ‘iyi’ derecede geçerliliği 

olduğunu göstermektedir. 

3.5.2. Güvenilirlik Analizi 

Araştırmanın genel güvenilirliği ölçülürken Cronbach alfa yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ölçekte yer alan 

her sorunun varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile hesaplanan ağırlıklı standart değişim 

ortalamasıdır. Cronbach katsayısı 0 ile 1 arasında değişkenlik gösterir. 1’e yakın olduğu ölçüde güvenilirdir 

(Özdamar 2004: 633). Güvenilirlik katsayısı değerlendirilmesi kapsamında 0,00 ≤ Cronbach α < 0,40 ise ölçek 

güvenilir değildir, 0,40 ≤ Cronbach α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir, 0,60 ≤ Cronbach α < 0,80 ise ölçek 

oldukça güvenilirdir, 0,80 ≤ Cronbach α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Özdamar 2004: 

634). 

Tablo:2 , Cronbach Alfa Araştırma Kapsamında Ölçek Güvenilirliği 

Güvenilirlik Analizi Sonucu 

Ölçekler 
Cronbach Alpha 

Değeri 
Sig 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği  ,905 ,000 

Halkla İlişkiler  Bağlamında  Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı Ölçeği ,865 ,000 

Araştırma kapsamında ölçekler güvenilirlik katsayısı kriterlerine göre değerlendirildiğinde, 0,905 ve 0,865 

değeri ile ‘yüksek derece’ de güvenilir olduğu görülmektedir.  

3.5.3. Analiz Yöntemi 

Değişkenlerin aralarındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirlemek amacıyla kullanılan istatistik 

yöntemine korelasyon denir. Korelasyon analizinin yapılması için dikkat edilmesi gereken üç nokta vardır. 

Bu bağlamda ilişkinin doğrusal olmaması, örnek sayısının düşük olması, örnekte aykırı değerin bulunması 

durumlarında test gerçekleştirilemez (Durmuş, vd. 2013: 146). 

http://employeecommitment.com/
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Çalışmada iki ölçekten alınan ortalama puanların ilişkisinin testinin yapılması için pearson korelasyon 

analizi yapılması tercih edilmiştir. Bu noktada ilişkilerin doğrusal olup olmadığı ve aykırı değer bulunup 

bulunmadığına değişkenlerin serpilme diagramları çizilerek bakılmıştır. Elde edilen diagramlar ilişkilerin 

doğrusal olduğuna ve aykırı değer bulunmadığına işaret etmektedir. Örneklem sayısının da düşük 

olmaması göz önünde bulundurulduğunda çalışma için pearson korelasyon analizi yapılmasın her hangi bir 

engel görülmemiştir. 

4. BULGULAR 

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımları 

Cinsiyet Sayı Yüzde  

Kadın 148 40 

Erkek 222 60 

Toplam 370 100 

Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyet dağılımlarını gösteren tabloya bakıldığında, 370’kişiden; %40’lık 

yüzdelik dilim ile 148’i kadın, %60’lık yüzdelik dilim ile 222’si erkektir. 

Tablo 4. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımları 

Yaş Sayı Yüzde  

25 - 29 yaş arası 141 38 

30 - 39 yaş arası 103  28 

40 - 49 yaş arası 111  30 

50 ve üstü  15 4 

Toplam 370 100 

Araştırmaya katılan kişilerin yaş dağılımlarını gösteren tabloya bakıldığında, %38’lik dilim ile 141’i 25 - 29 yaş 

arası, %28’lik  dilim ile 103’ü 30 - 39 yaş arası, %30’luk yüzdelik dilim ile, 111’i 40 - 49 yaş arası, %4’lük yüzdelik 

dilim ile 15’i 50 yaş üstüdür. 

Tablo 5. Katılımcıların Akademik Unvanlarına Göre Dağılımları 

Unvan Sayı Yüzde  

Araştırma Görevlisi 63 17 

Öğretim Görevlisi 78 21 

Dr. Öğr. Üyesi 133  36 

Doçent 81  22 

Profesör  15 4 

Toplam 370 100 
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Araştırmaya katılan kişilerin akademik unvanlarının dağılımlarını gösteren tabloya bakıldığında, %17’lik 

dilim ile 63’ü Araştırma Görevlisi, %21’lik dilim ile 78’i Öğretim Görevlisi, %36’lık dilim ile 133’ü Dr. Öğr. 

Üyesi, %22’lik dilim ile 81’i Doçent, %4’lük dilim ile 15’i Profesördür. 

Tablo 6. Katılımcıların Çalışma Yıl Durumlarına Göre Dağılımları 

Araştırmaya katılan kişilerin çalışma yıl durumları dağılımlarını gösteren tabloya bakıldığında, %19’luk 

yüzdelik dilim ile 70’i 1 yıldan az,  %45’lik yüzdelik dilim ile 170’i  1-3 yıl arası, %28’lik yüzdelik dilim ile, 

105’i 3-6 yıl arası, %6’lık yüzdelik dilim ile 23’ü,  6-12, %3’lük yüzdelik dilim ile 2’si, 12 ve üstü cevabını 

vermiştir. 

Tablo 7. Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı (Ekonomik Sorumluluklar) 

Ortalama Frekans Değerleri 

Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı 

(Ekonomik Sorumluluklar) Frekans analizi 

Ortalama Frekans 

Değerleri 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin maddi olarak gelir elde etmesinin yanı sıra 

akademisyenlerine de yatırımlar yaptığını çıkan/paylaşılan haberler veya 

bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor. 
3,1 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin maddi olarak gelir  elde etmesinin yanı sıra 

öğrencilerine de yatırımlar yaptığını  çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden 

biliyorum.  Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor. 
4,2 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin ekonomik bağlamda, stratejik olarak doğru kararlar 

aldığını çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum.  Bu durum bakış 

açımı olumlu etkiliyor. 

3,9 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin ekonomik bağlamda, kurum politikasına yönelik 

kararları alırken akademisyenlerinden fikir aldıklarını yaptıkları anket vb. 

çalışmalardan biliyorum.  Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor. 
2,34 

Toplam Ortalama Değer 3,38 

Frekans analizinde ortalama değer yükseldikçe katılım ve uygulamaların etkileme oranı artmaktadır 

(Saunders vd. 2007: 115). Değişkenler (1) Hiç Katılmıyorum – (5) Kesinlikler Katılıyorum şeklinde 

kodlanmıştır. Bundan dolayı pozitif anlamda etkinin gözlemlenebilmesi için değerlerin 3’ün altına 

düşmemeleri ve mümkün mertebe 5’e yakın olmaları beklenir.  

Tablo 7’de ortaya çıkan verilere bakıldığında en yüksek frekans 4,20’lik ortalama frekans değerli ile “Çalıştığım 

vakıf üniversitesinin maddi olarak gelir  elde etmesinin yanı sıra öğrencilerine de yatırımlar yaptığını  çıkan/paylaşılan 

haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor.” sorusuna verilen yanıtla 

“katılıyorum” hanesine tekabül etmektedir. En düşük frekans değeri ise 2,34’lük değer ile  “Çalıştığım vakıf 

üniversitesinin ekonomik bağlamda, kurum politikasına yönelik kararları alırken akademisyenlerinden fikir aldıklarını 

Çalışma Yıl Durum Sayı Yüzde  

1 yıldan az 70 19 

1-3 yıl 170 45 

3-6 yıl 105 28 

6-12 yıl 23 6 

12 ve üstü 2 3 

Toplam 370 100 
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yaptıkları anket vb. çalışmalardan biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor.” sorusuna verilen yanıtla 

“katılmıyorum” hanesine tekabül etmektedir. Diğer soruları verilen cevaplar 3,10 ve 3,90 ortalama frekans 

değerleri ile “kararsızım” hanesine gelmektedir. Toplam ortalama frekans değerinin 3’ün altına düşmemesi 

bize halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik ekonomik sorumluluk kapsamındaki 

algının etkin olabileceğini gösterebilir.  

Tablo 8. Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı (Yasal Sorumluluklar) 

Ortalama Frekans Değerleri 

Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı (Yasal 

Sorumluluklar) Frekans analizi 

Ortalama 

Frekans 

Değerleri 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin akademisyenlerine karşı yasa ve kanunlara uygun 

hareket ettiğini çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış 

açımı olumlu etkiliyor. 
4,00 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin öğrencelerine karşı yasa ve kanunlara uygun hareket 

ettiğini çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı 

olumlu etkiliyor. 
3,80 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin idari personellerine karşı yasa ve kanunlara uygun 

hareket ettiğini çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış 

açımı olumlu etkiliyor. 

3,10 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin çevreye karşı yasa ve kanunlara uygun hareket ettiğini 

çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu 

etkiliyor. 
4,30 

Toplam Ortalama Değer 3,80 

Tablo 8’de ortaya çıkan verilere bakıldığında en yüksek frekans 4,30’luk ortalama frekans değerli ile 

“Çalıştığım vakıf üniversitesinin çevreye karşı yasa ve kanunlara uygun hareket ettiğini çıkan/paylaşılan haberler veya 

bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor.” sorusuna verilen yanıtla “katılıyorum” hanesine 

tekabül etmektedir. En düşük frekans değeri ise 3,10’luk değer ile  “Çalıştığım vakıf üniversitesinin idari 

personellerine karşı yasa ve kanunlara uygun hareket ettiğini çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu 

durum bakış açımı olumlu etkiliyor” sorusuna verilen yanıtla “kararsızım” hanesine tekabül etmektedir. Diğer 

soruları verilen cevaplar 4,00 ve 3,80 ortalama frekans değerleri ile “katılıyorum” ve “kararsızım” hanesine 

gelmektedir. Toplam ortalama frekans değerinin 3,80 olarak “katılıyorum” hanesine yakın olması bize halkla 

ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik yasal sorumluluk kapsamındaki algının etkin 

olabileceğini gösterebilir. 

Tablo 9. Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı (Ahlaki Sorumluluklar) 

Ortalama Frekans Değerleri 

Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı (Ahlaki 

Sorumluluklar) Frekans analizi 

Ortalama 

Frekans 

Değerleri 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin çalışanlarına karşı şeffaf iletişim politikası ile hareket 

ettiğini yapılan etkinliklerden çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. 

Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor. 
3,00 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin öğrencilerine karşı şeffaf iletişim politikası ile hareket 

ettiğini yapılan etkinliklerden çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. 

Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor. 
3,80 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin çalışanlarının manevi beklentilerine önem gösterdiğini 

ettiğini yapılan etkinliklerden, çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. 

Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor. 

3,20 
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Çalıştığım vakıf üniversitesinin öğrencilerinin manevi beklentilerine önem gösterdiğini 

ettiğini yapılan etkinliklerden, çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. 

Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor. 

4,00 

Toplam Ortalama Değer 3,50 

Tablo 9’de ortaya çıkan verilere bakıldığında en yüksek frekans 4,00’lık ortalama frekans değerli ile “Çalıştığım 

vakıf üniversitesinin öğrencilerinin manevi beklentilerine önem gösterdiğini ettiğini yapılan etkinliklerden, 

çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor.” sorusuna verilen 

yanıtla “katılıyorum” hanesine tekabül etmektedir. En düşük frekans değeri ise 3,00’lık değer ile  “Çalıştığım 

vakıf üniversitesinin çalışanlarına karşı şeffaf iletişim politikası ile hareket ettiğini yapılan etkinliklerden çıkan/paylaşılan 

haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor.” sorusuna verilen yanıtla “kararsızım” 

hanesine tekabül etmektedir. Diğer soruları verilen cevaplar 3,80 ve 3,20 ortalama frekans değerleri ile  

“kararsızım” hanesine gelmektedir. Toplam ortalama frekans değerinin 3,50 olarak “katılıyorum” hanesine 

yakın olması bize halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik ahlaki sorumluluk 

kapsamındaki algının etkin olabileceğini gösterebilir. 

Tablo 10. Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı (Sosyal Sorumluluklar) 

Ortalama Frekans Değerleri 

Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı (Sosyal 

Sorumluluklar) Frekans analizi 

Ortalama 

Frekans 

Değerleri 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin akademisyenlerine yönelik onların gelişimi için ücretsiz 

birçok uygulama (eğitim programları vb.) yaptığını yapılan etkinliklerden 

çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu 

etkiliyor. 

3,20 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin öğrencilerine yönelik onların geleceği için birçok 

çalışma (kariyer etkinlikleri vb.) yaptığını yapılan etkinliklerden çıkan/paylaşılan 

haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor. 
4,80 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin bir çok dez avantajlı grup için kampanyalar 

gerçekleştirdiğini, yardımlar yaptığını, yapılan etkinliklerden, çıkan/paylaşılan haberler 

veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor. 

4,60 

Çalıştığım vakıf üniversitesinin eğitim, sağlık, kültür ve sanat gibi konularda toplumu 

destekleyen programlar gerçekleştirdiklerini yapılan etkinliklerden, çıkan/paylaşılan 

haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor. 

4,20 

Toplam Ortalama Değer 4,20 

Tablo 10’da ortaya çıkan verilere bakıldığında en yüksek frekans 4,80’lik ortalama frekans değerli ile 

“Çalıştığım vakıf üniversitesinin öğrencilerine yönelik onların geleceği için birçok çalışma (kariyer etkinlikleri vb.) 

yaptığını yapılan etkinliklerden çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu 

etkiliyor.” sorusuna verilen yanıtla “katılıyorum” hanesine tekabül etmektedir. En düşük frekans değeri ise 

3,20’lik değer ile  “Çalıştığım vakıf üniversitesinin akademisyenlerine yönelik onların gelişimi için ücretsiz birçok 

uygulama (eğitim programları vb.) yaptığını yapılan etkinliklerden çıkan/paylaşılan haberler veya bültenlerden 

biliyorum. Bu durum bakış açımı olumlu etkiliyor.” sorusuna verilen yanıtla “kararsızım” hanesine tekabül 

etmektedir. Diğer soruları verilen cevaplar 4,80 ve 4,60 ortalama frekans değerleri ile  “katılıyorum” hanesine 

gelmektedir. Toplam ortalama frekans değerinin 4,20 olarak “katılıyorum” hanesinde olması bize halkla 

ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik sosyal sorumluluk kapsamındaki algının etkin 

olabileceğini gösterebilir. 
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Tablo 11. Örgütsel Bağlılık Ölçeği  Ortalama Frekans Değerleri 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği Frekans Değerleri 

Ortalama 

Frekans 

Değerleri 

Duygusal Bağlılık  3,40 

Devam Bağlılığı 4,10 

Normatif Bağlılık (Ahlaki Bağlılık) 3,90 

*Ölçeğin orijinaline tek akademik kullanım amaçlı izinli bir şekilde http://employeecommitment.com isimli web sitesinden 

ulaşılmıştır. Ölçeğin içinde yer alan sorular John P. Meyer ve Natalie J. Allen tarafından çevrim içi tek akademik amaçlı 

kullanıma izin verildiği için çalışmada açık bir şekilde gösterilmemektedir. 

Örgütsel bağlılık ölçeği frekans değerlerine bakıldığında en yüksek örgütsel bağlılık puanının 4,10 ile devam 

bağlılığına ait olduğunu, ikinci sırada 3,90’lık puan ile normatif (ahlaki bağlılık) üçüncü sırada ise 3,40’luk 

dilim ile duygusal bağlılığın yer aldığı görülmektedir. Verilerden yola çıkarak akademisyenleri çalıştıkları 

üniversitelere karşı yoğunlukla devam bağlılığına yönelik yaklaşım gösterdikleri görülmektedir. 

Tablo 12. Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı Ölçeğinden Alınan 

Ortalama Puanlar ile Duygusal Bağlılık Ölçeğinden Alınan Ortalama Puanlar Arasındaki İlişkiyi Belirlemek 

Üzere Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Hİ KSS Algı N r p 

Duygusal Bağlılık 370 0,746 0,000 

Tablo 12’de yer alan pearson çarpım moment korelasyon analizi sonuçlarına göre, halkla ilişkiler bağlamında 

kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı değişkeninden alınan ortalama puanlar ile örgütsel bağlılığa dayalı, 

duygusal bağlılık ölçeğinden alınan ortalama puanlar arasında  pozitif  ve anlamlı bir ilişki vardır (r= 0,546; 

p< 0,05). Bu durumda H1. kabul edilmiştir. Verilerden yola çıkarak kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik 

halkla ilişkiler uygulamaları etkisi yükseldikçe, duygusal bağlılığın yükseldiği bulgusu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 13. Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı Ölçeğinden Alınan 

Ortalama Puanlar ile Devam Bağlılık Ölçeğinden Alınan Ortalama Puanlar Arasındaki İlişkiyi Belirlemek 

Üzere Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Hİ KSS Algı N r p 

Devam Bağlılık 370 -0,643 0,000 

Tablo 13’de yer alan pearson çarpım moment korelasyon analizi sonuçlarına göre, halkla ilişkiler bağlamında 

kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı değişkeninden alınan ortalama puanlar ile örgütsel bağlılığa dayalı, 

devam bağlılık ölçeğinden alınan ortalama puanlar arasında negatif  ve anlamlı bir ilişki vardır (r= -0,643; p< 

0,05). Bu durumda H2. kabul edilmiştir. Verilerden yola çıkarak kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik halkla 

ilişkiler uygulamaları etkisi yükseldikçe, devam bağlılığın düştüğü bulgusu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 14 Halkla İlişkiler Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelik Algı Ölçeğinden Alınan 

Ortalama Puanlar ile Normatif (Ahlaki) Bağlılık Ölçeğinden Alınan Ortalama Puanlar Arasındaki İlişkiyi 

Belirlemek Üzere Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Tablo 14’de yer alan pearson çarpım moment korelasyon analizi sonuçlarına göre, halkla ilişkiler bağlamında 

kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı değişkeninden alınan ortalama puanlar ile örgütsel bağlılığa dayalı, 

normatif (ahlaki) bağlılık ölçeğinden alınan ortalama puanlar arasında pozitif  ve anlamlı bir ilişki vardır (r= 

0,660; p< 0,05). Bu durumda H3. kabul edilmiştir. Verilerden yola çıkarak kurumsal sosyal sorumluluğa 

yönelik halkla ilişkiler uygulamaları etkisi yükseldikçe, normatif (ahlaki)  bağlılık etkisinin yükseldiği bulgusu 

ortaya çıkmaktadır. 

Hİ KSS Algı N r p 

Normatif (Ahlaki) Bağlılık 370 0,660 0,000 
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5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı 1950’lerden bu yana eklektik doğası gereği, birçok disiplinlerden 

çok sayıda akademisyenin ilgisini çekmiştir (Pedersen, 2006: 138). Söz konusu kavrama önemli boyut 

kazandıran yaklaşımlardan biri de paydaş teorisidir. Freeman (1984) tarafından kurumsal bağlamda paydaş 

kavramı tüketiciler, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan gruplar olarak 

tanımlanır. Yaklaşım bir kurumun uygulamalarından etkilenen ve etki eden hedef kitle (paydaş) gruplarını 

temel almaktadır. Bu çerçevede kurumlar paydaşlarına karşı sorumluluk sahibi olmalı ve onları yönetsel 

süreçlerine dahil etmelidir (Freeman, 1984: 2-15). Anlayışı destekleyici bir yorum Birth vd. (2008) tarafından 

yapılmıştır. Onlara göre KSS için stratejik hedefler ortaya koyulurken çalışanlar, tüketiciler ve hissedarlar gibi 

paydaşların her biri için özel ve net iletişim hedefleri koyulmalıdır. Bu bağlamda tüketicilere yönelik KSS 

iletişiminde kurum itibarı ve fark unsurları ortaya koyulurken amaç müşteri sadakati yaratmaktır. Diğer 

yandan çalışanlara yönelik iletişimde ise memnuniyet ve bağlılıklarının yükseltilmesi, işi bırakma sayısının 

düşürülmesi, kurumun kendini avantajlı bir iş veren olarak değerini koruması veya yükseltmesi 

hedeflenmektedir (Birth vd., 2008: 182-196.). Balta Peltekoğlu’na göre “Kurumlar açısından verimlilik, kar, 

olumlu imaj ve itibar sözcüklerinde karşılık bulan iç iletişim, çalışan açısından aidiyet, önemsenme ve 

kararlara katılma anlamına gelir”(Balta Peltekoğlu, 2009: 516). 

Yorumlardan yola çıkarak, yükseköğretim kurumlarında KSS iletişimin gerek dış hedef kitle (öğrenciler, 

potansiyel öğrenciler, öğrenci aileleri vb.) gerek iç  hedef kitle (akademisyenler, idari çalışanlar vb.) üzerinde 

etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinin kurumsal aidiyet duygusunun dolayısıyla kalitenin yükseltilmesi için 

önemli olduğunu söylemek olanaklıdır. Bu noktada özellikle yükseköğretim kurumlarında iç hedef kitlenin 

büyük bir yüzdesini oluşturan akademisyenlerin çalıştıkları üniversitelere yönelik algılarının etken 

olabileceğinin altı çizilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki örgütsel bağlılığa açılan kapı; çalışanların 

kurumlarının amaç ve değerlerine gönülden inanmaları, kabul etmeleri, kurumun yararına olabilecek her şeyi 

gönüllü olarak yapmaları ve o örgütün bir parçası olarak da güçlü bir iradeyle kalmak istemelerinden 

geçmektedir (Swailes, 2002: 159).  

Çalışmada halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı ölçeğinden elde edilmiş 

ekonomik sorumluluklara yönelik uygulamalar kapsamındaki ortalama puana bakıldığında 3,38, yasal 

sorumluluklara yönelik uygulamalar kapsamındaki ortalama puana bakıldığında 3,80, ahlaki sorumluluklara 

yönelik uygulamalar kapsamındaki ortalama puana bakıldığında 3,50, sosyal sorumluluklara yönelik 

uygulamalar kapsamındaki ortalama puana bakıldığında ise 4,20 ortalama puan ortaya çıkmaktadır.  Bu 

bağlam en yüksek olumlu algıya yönelik ortalama frekans değerinin sosyal sorumluluklara yönelik 

uygulamalar kapsamında olduğu görülmektedir. Ortalama frekans değerinin 4,20 olması katılımcıların 

gerçekleştirilen sosyal sorumluluk uygulamalarının olumlu algı yarattığına katıldıklarını göstermektedir. Söz 

konusu verilerden yola çıkarak kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik olumlu algının oluşmasında halkla 

ilişkiler uygulamalarının etkin olduğu yorumu yapılabilir.  

Çalışmada elde edilmiş pearson çarpım moment korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında ise halkla 

ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı ölçeğinden alınan ortalama puanlar ile 

duygusal bağlılık ölçeğinden alınan ortalama puanlar arasında pozitif  ve anlamlı bir ilişki vardır (r= 0,546; p< 

0,05). Verilerden yola çıkarak kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik halkla ilişkiler uygulamaları etkisi 

yükseldikçe, duygusal bağlılığın yükseldiği bulgusu ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkiler bağlamında 

kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı ölçeğinden alınan ortalama puanlar ile devam bağlılık ölçeğinden 

alınan ortalama puanlar arasında negatif  ve anlamlı bir ilişki vardır (r= -0,643; p< 0,05). Verilerden yola çıkarak 

kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik halkla ilişkiler uygulamaları etkisi yükseldikçe, devam bağlılığın 

düştüğü bulgusu ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı 

ölçeğinden alınan ortalama puanlar ile normatif (ahlaki) bağlılık ölçeğinden alınan ortalama puanlar arasında 

ise pozitif  ve anlamlı bir ilişki vardır (r= 0,660; p< 0,05). Verilerden yola çıkarak kurumsal sosyal sorumluluğa 

yönelik halkla ilişkiler uygulamaları etkisi yükseldikçe, normatif (ahlaki)  bağlılık etkisinin yükseldiği bulgusu 

ortaya çıkmaktadır. 

Özetle, halkla ilişkiler bağlamında kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik algı puanı yükseldikçe duygusal 

bağlılık puanının yükseldiği, devam bağlılığı puanının düştüğünü, normatif bağlılık puanının ise yükseldiği 

ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle araştırma sonuçlarına bakıldığında halkla ilişkiler bağlamında 
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gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının akademisyenlerin üniversitelerine yönelik 

örgütsel bağlılıklarının etki ettiği sonucuna ulaşılabilir. Bu noktada bir ülkenin akademik geleceğinin kalite 

bağlamında önemi açısından, yükseköğretim kurumları çerçevesinde vakıf üniversitelerinin yönetim 

modellerinin, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına uygun olarak geliştirilmiş iç ve dış hedef kitlelerin 

beklentilerine cevap veren, iki yönlü simetrik iletişim çerçevesinde konumlandırılmış bir yapı üzerine 

kurulmasının öneminin altını çizmek gerekir. Sonuç olarak araştırma bulgularından yola çıkıldığında, vakıf 

üniversitelerindeki öğretim elemanlarının özellikle duygusal bağlılıklarını yükseltici bir biçimde çift yönlü 

halkla ilişkiler uygulamaları geliştirerek sürdürülebilir kılınmasının çok önemli olduğu yorumu getirilebilir. 

Ancak gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarının dürüst ve doğruluk temelli olarak “Halkla İlişkilerde 

Mükemmellik” yaklaşımı ile eşgüdümlü olması gereklidir. Aksi halde çift yönlü simetrik bir anlayış ile 

gerçekleştirilmeyen uygulamaların beklenenin tam tersi bir etki yaratabileceği düşünülebilir. Böyle bir 

durumda ise kurum imaj ve itibarı derinden sarsılabileceği için kurumsal bağlamda iyileşmesi çok güç olan 

yaralar ortaya çıkabileceği öngörülebilir. 
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Amaç –  Bu çalışmanın amacı, kaynakların sınırlı, atık depolama ve imha alanlarının yetersiz, tehlikeli madde 

kullanımı ve atılması ile ilgili personel eğitimlerinin dar kapsamlı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı 

için teşviklerin sınırlı olduğu sağlık işletmelerinde görev yapan personelin yeşil tedarik zinciri hakkında bilgi 

düzeylerini belirlemektir.  

Yöntem –  Çalışmanın evrenini Ankara ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görevli 

çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların yeşil tedarik zinciri hakkında bilgi düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla 46 soruluk e-posta yoluyla elektronik anket uygulanmış olup, 296 katılımcı araştırmanın 

örneklemini oluşturmuştur. Veriler için değişkenlerin miktarını ve türünü belirlemek amacıyla tekil tarama 

modeli, değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ve değişimin yönünü belirlemek amacıyla da ilişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel analiz programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

Bulgular –  Yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarının, katılımcıların; cinsiyet, medeni durum, yaş, kurumda 

çalışma süreleri, sağlık sektöründe çalışma süreleri, görev yaptıkları birimlere göre istatistiksel açıdan farklılık 

gösterdiği tespit edilmiş olup; katılımcıların gelir düzeyi, meslekleri ve eğitim durumları ile anlamlı farklılık 

bulunamamıştır. 

Tartışma –  Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, makro düzeyde sağlık sistemi karar verici ve 

aktörleri mikro düzeyde ise sağlık kurumları yöneticileri ve birim sorumluları tarafından, sağlık kurumlarında 

çalışan personelin yeşil tedarik zinciri yönetimi ve faaliyetleri hakkında bilinçlendirilmesine yönelik eğitim 

verilmesinin gerekliliği değerlendirilmekte olup, verilen eğitimler ve yeşil uygulamalar doğrultusunda zincirin 

tüm paydaşları arasında proaktif bir iletişimin sağlanması ve böylece sağlık kurumlarında çalışan personelin 

yeşil uygulamalara uyum sağlayıp değişime adapte olabilmeleri açısından önem arz etmektedir. 
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Purpose –  The aim of this study is to determine the level of knowledge of the personnel working in healthcare 

enterprises about the green supply chain, where resources are limited, waste storage and disposal areas are 

insufficient, personnel training on the use and disposal of hazardous materials is limited, and incentives for the 

use of renewable energy resources are limited. 

Design/Method/Approach –  The population of the study consists of personnel working in public and private 

health institutions operating in Ankara. In order to determine the knowledge level of the participants about the 

green supply chain, an online questionnaire with 46 questions was applied and 296 participants formed the 

sample of the research. For the data, a single scanning model was used to determine the amount and type of 

variables, and a relational scanning model was used to determine the existence of the relationship between the 

variables and the direction of the change. The obtained data were analyzed and interpreted with a statistical 

analysis program. 

Findings –  Green supply chain management sub-dimensions, participants; It has been determined that there 

are statistical differences according to gender, marital status, age, working time in the institution, working time 

in the health sector, and the units they work in; No significant difference was found with the income level, 

occupation and educational status of the participants. 

Discussion – According to the results obtained from the study, it is evaluated that the health system decision 

makers and actors at the macro level, and the health institutions managers and unit managers at the micro 

level, the necessity of providing training to raise awareness of the personnel working in health institutions 

about green supply chain management and activities, and in line with the trainings and green practices. It is 

important to ensure a proactive communication between all the stakeholders of the chain, and thus the 

personnel working in health institutions to adapt to green practices and adapt to change. 
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1.Giriş 

Günümüzde işletmeler arasında gerçekleşen rekabet, sadece üretmiş oldukları mal ve hizmetler özelinde değil 

aynı zamanda üretim sürecinde uyguladıkları tedarik süreçlerindeki stratejiler arasında da gerçekleşmektedir. 

Dünya genelinde birçok alanda ortaya çıkan gelişmeler işletmelere yeni fırsatlar sunmanın yanı sıra çevreye 

yönelik bir takım olumsuz yük ve etkileri de beraberinde getirmektedir. İşletmelerin faaliyetlerini 

gerçekleştirdikleri pazarda ortaya çıkan rekabet, tüketicilerin çevre dostu yeşil ürünlere ve süreçlere yönelik 

talepleri ve çevreci sivil toplum kuruluşlarının işletmeye yönelik birtakım baskıları işletmeleri, uygulamış 

oldukları mevcut lojistik stratejilerinde bazı değişiklikler yapmaya yönlendirmiştir.  Son dönemlerde atık 

oranlarında ortaya çıkan büyük artışın yanı sıra, her geçen gün tükenme eğilimi artan hammadde kaynakları 

işletmeleri çevreye karşı daha duyarlı olmaya yönlendirmiş bu doğrultuda işletmeler hem tedarikçileri ile hem 

de dağıtım kanalları ile sürdürdükleri ilişkilerinde çevreye karşı daha fazla hassasiyet göstermek durumunda 

kalmışlardır.  Yukarıda bahse konu problemlere karşılık özellikle çevresel kaygıları tedarik zinciri yönetimine 

entegre eden çevresel bir yenilik olarak Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ortaya çıkmış ve bu yönetim felsefesi 

birçok sektörde uygulanmaya başlamıştır. Bu sektörlerden biri olan sağlık hizmetlerinde tedarik zinciri 

yönetimi diğer sektörlerle kıyaslandığında oldukça kompleks bir yapı söz konusudur. Bunun sebebi ise sağlık 

hizmetlerinin catering, konaklama, temizlik, hasta taşımacılığı ve çamaşırhane gibi birbirinden farklı ve 

kendine has nitelikleri olan tamamlayıcı hizmetleri bünyesinde barındırıyor olması ile birlikte bu hizmetlerin 

ihtiyaç halinde dış kaynak yoluyla temin edilerek sunulmasıdır.  

Ülkemiz sağlık sektöründeki yeşil tedarik zinciri yönetimine sağlık çalışanları gözünden bakmayı amaçlayan 

bu çalışma kapsamında; öncelikle tedarik zinciri yönetimi açıklanmakta, sağlık sektörü özelinde tedarik zinciri 

yönetimi ve bileşenleri tartışılmakta ve ilerleyen bölümlerde ise yöneticilere ve araştırmacılara rehberlik 

etmesi amacıyla sağlık sektörü çalışanlarının yeşil tedarik zinciri uygulamaları hakkında bilgi düzeylerini 

belirlemeye yönelik araştırma kısmı yer almaktadır. Elde edilen bulguların gerek sağlık kurumlarında gerekse 

diğer sektörlerde yeşil tedarik zinciri literatürüne katkıda bulunmasının yanı sıra uygulamacılara da sağlık 

kurumlarında yeşil tedarik zinciri uygulamalarında hangi aşamada olunduğunun ve neler yapılması 

gerektiğinin, bununla birlikte sağlık kurumlarında çalışanların yeşil tedarik zinciri farkındalıklarının ve 

duyarlılıklarının arttırılmasına yönelik ipuçlarını vermesi açısından katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Çalışmanın bu bölümünde; tedarik zinciri, tedarik zinciri yönetimi, yeşil tedarik zinciri, yeşil tedarik zinciri 

yönetimi kavramları açıklanmış olup yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin yanı sıra sağlık 

işletmelerinde yeşil tedarik zinciri yönetimi kavramları da bu bölümde verilmiştir. 

2.1. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramları  

Tedarik zinciri; tedarikçilerden başlayıp müşterilerde ürün veya hizmet akışı olarak biten bir döngüdür 

(Bachok vd., 2004:68). Tedarik zinciri aynı zamanda, satıcı, üretici, dağıtıcı, perakendecinin müşteri arasındaki 

bilgi, ürün ve para akışlarının organizasyonunu da kapsar (Veber ve Wallenburg, 2010:16). Tedarik zinciri 

konusunda çeşitli çalışmalar yapan Lummus ve Alber (Akt. Mishra ve Kumar, 2015:75) ise tedarik zinciri 

tanımını, malzeme hareketi yolu ile tedarikçiler, dağıtım kanalları, perakendeciler ve müşteriler gibi birçok 

aktör ve sistemin birleşimi olarak tanımlamaktadır. Lee ve Billington (1992:66)’a göre tedarik zinciri yönetimi 

hammaddenin temin edilmesiyle başlamakta olup temin edilen hammaddelerin işlenmesi sonucu oluşturulan 

ürünün dağıtım kanalları vasıtasıyla müşterilere ve nihai tüketicilere ulaştırılması sürecinden meydana 

gelmektedir. Adeta bir zincir şeklinde işleyen ve zincirin halkaları gibi unsurlarının birbirleriyle yakın ilişki 

içerisinde olduğu bu sistemin işletmelerde etkin bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmekte olup gerek 

kısa gerek uzun dönemli kararlar alma sürecinde tahminlerin yanı sıra değerlendirilenlerin bilimsel nitelikte 

yapılabilmesi için bu süreçteki basamaklar doğru bir biçimde tanımlanması ve devamlılığının sağlanması 

oldukça büyük önem arz etmektedir. 

2.2. Yeşil Tedarik Zinciri Kavramı 

Günümüzde işletmeler, çevre konusundaki düzenlemelere bağlı olarak çevresel sorumluluklarının da 

bilincinde olup, her geçen gün çevreye herhangi bir zarar vermeden süreçlerini devam ettirecek sürdürülebilir 

sistemlere yönelmektedirler. Hammaddenin temin edilmesinden başlayıp yeniden kullanım veya geri 
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dönüşüm veya bertaraf ile biten tedarik zincirinin her aşamasında çevresel sorunlar görülmektedir (Zhu ve 

Sarkis, 2006:472). Bahse konu sorunlar ve ortaya çıkabilecek olan kaynak kıtlığı sorunu, işletmelerin çevreye 

duyarlılık konusunda daha bilinçli davranmasına, bununla birlikte işletmelerin yeşil tedarik zinciri 

yönetimine sahip olma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde yeşil tedarik 

zinciri konusuna yönelik çalışmalar mevcut olup, bunlardan Dheeraj ve Vishal (2012:77), Seman vd. (2012:2) 

ve Cervera ve Flores (2012:269), Toke vd. (2010:2), Oral (2009:1), Zhu vd. (2008:577), Srivastava (2007:54),  

Seuring (2004:306) tarafından yeşil tedarik zinciri konusu teorik olarak ele alınmış ve bu doğrultuda yeşil 

tedarik zinciri kavramı hakkında çeşitli tanımlar yapılmış olup bu tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

Yeşil tedarik zinciri, işletmelerin çevresel risk etkilerini azaltarak çevre ve pazar payı hedeflerinin yanı sıra 

ekolojik verimliliklerini de arttırmalarını ve rekabet avantajını elde etmelerini sağlayan önemli bir yeni 

modeldir (Zhu ve diğerleri, 2005:451). Yeşil tedarik zinciri, çevresel hususları malzeme yönetimine dahil 

etmek için tasarlanmış olup bazı durumlarda bir alıcı ile satıcı arasındaki basit bir yeşil satın alma ilişkisi 

olarak tanımlanırken diğer durumlarda yeşil tedarik zinciri, malzeme ve ürünlerin bitmeyen lojistik döngüsü, 

kullanımı, yeniden kullanımı ve yönetimini kapsamaktadır (Zhu ve diğerleri, 2008:8). Bu doğrultuda tedarik 

zinciri yönetimi üzerinde çalışan araştırmacılar, tedarik zincirleri faaliyetlerini, çevresel kavramların önde 

tutulduğu çevre ile ilgili birtakım hususları da dikkate alarak çalışmalarına yeni bir yön vermişlerdir. Bu konu 

doğrultuda yeşil tedarik zincirinin yönetilmesi de büyük öneme sahip olup, Cramer (1996:38) yeşil tedarik 

zincirinin temel hedefinin, zincir boyunca oluşan malzeme döngülerinin sosyal, ekonomik ve çevresel 

hususlarda duyarlı bir biçimde yürütülmesinin sağlanması şeklinde ifade etmiştir.  Yeşil tedarik zinciri 

yönetimi, çevre dostu işletmelerin tedarik zinciri sürecinde kaynakların bulunması, ürünün oluşturması ve 

geliştirilmesi, üretimi, dağıtımı, ambalajlanması, depolaması, geri dönüşümü, imha edilmesi, satış sonrası 

sunulan hizmetler, ürün kullanım ömrü sonunda yönetilmesi gibi süreçlerin birleştirilmesidir (Min ve Kim, 

2012:40).  

Ho ve diğerleri, (2009:19), yeşil tedarik zinciri ile geleneksel tedarik zinciri arasındaki temel farklılıkları 

belirlemek amacıyla yapmış oldukları çalışmada konuyu; amaçlar ve değerler, çevresel iyileştirme, tedarikçi 

seçim kriterleri, maliyet baskısı ve fiyatlar, hız ve esneklik başlıkları altında değerlendirmiş olup temel 

farklılıklar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Yeşil Tedarik Zinciri ile Geleneksel Tedarik Zinciri Arasındaki Temel Farklılıklar 

 
Kaynak: Ho ve diğerleri, (2009:19).  

Zhu ve Sarkis (2004:265), yapmış oldukları çalışmada, performans ile yeşil tedarik zinciri yönetimi arasında 

ilişkinin varlığını belirlemek amacıyla Çin’de faaliyet gösteren işletmelerde bir araştırma gerçekleştirmiş olup, 

bu araştırmada performans göstergeleri ile yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının temel unsurları 

arasında kuvvetli bir ilişkinin varlığı göstermiştir.  

2.3. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi 

Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren, araştırmacılar ve politika yapıcılar tarafından giderek artan bir şekilde 

çevre ve iklim değişikliği konusunun yanı sıra her geçen gün daha sık bir biçimde kullanılıp uygulanan yeşil 

tedarik zinciri konusunda göze çarpan değişikliler yapılmaya başlanmıştır (Walker Sisto ve McBain 2008:69). 
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Olumsuz gelişmeler sonucunda işletmeler, çevresel sorunların çözümüne yardımcı olacak, çevre faktörü 

içeren yönetim stratejilerini benimsemişlerdir. Teknolojik ve uluslararası ticaretteki gelişmeler rekabet 

koşularında değişmelere ve çevresel problemlere neden olmuştur. Ayrıca işletmeler, organizasyonel 

performans üzerinde kalıcı bir etki potansiyeli olan ve eksik bir stratejik sorun olan çevre yönetiminin önemli 

olduğunu fark etmiştir. Bununla birlikte küreselleşme ve ülkelerin dünya ticaret organizasyonuna girişi de 

yeşil tedarik zinciri uygulamasını teşvik etmiştir. 

Zhu ve diğerleri (2007:4333)’ne göre işletmelerde yeşil tedarik zinciri uygulamalarının kullanılmasında, 

kurumsal baskıların önemli bir rolü bulunmakta kurumsal baskılar; müşteri baskıları, yasal baskılar ve 

ekonomik baskılardan meydana gelmektedir. Srivastava ve diğerleri (2008:535) ise kurumsal baskıları; 

küreselleşmenin işletmeler arası rekabeti her geçen gün arttırması, tüketici talep ve beklentilerinin değişmesi 

(müşteri baskıları), işletme maliyetlerinin azaltılması (ekonomik baskılar), hukuki olarak çevreye yönelik 

yaptırımların artması (yasal baskılar) işletmelerin faaliyetlerinde yeşil uygulamalar kullanmasına etkili olan 

baskı unsurları olarak tanımlamıştır.  

2.4. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Faaliyetleri 

Yeşil tedarik zinciri faaliyetleri farklılaşmakla birlikte genelde yeşil satın alma, yeşil üretim, yeşil dağıtım ve 

tersine lojistik olarak sınıflandırılmaktadır. Hervani ve diğerlerine göre yeşil tedarik zinciri yönetimi Şekil 1’de 

verilmiş olan unsurlardan meydana gelmektedir (Hervani ve diğerleri, 2005:339). 

 
Şekil 1: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Unsurları 

Öte yandan Dheeraj ve Vishal (2012:78) ise yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerini; yeşil satın alma, yeşil 

üretim, yeşil pazarlama ve ters lojistik olarak ele almış, Srivastava (2007:61) ise yeşil tedarik zinciri 

faaliyetlerini Şekil 2’deki gibi sınıflandırmaktadır. 

 
Şekil 2: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminin Sınıflandırılması 
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Görüldüğü üzere literatürde yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri, farklı araştırmacılar tarafından çeşitli 

şekillerde tanımlanmış olsa da genel kabul görmüş yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerini aşağıdaki 

şekilde sınıflandırmak mümkündür. 

Yeşil Satın Alma: Uygun nitelikte talep edilen ürünün doğru zamanda ve yerde, doğru miktarda temin edilmesi 

amacıyla gerçekleştirilen satın alma faaliyeti, yeşil satın alma özelinde değerlendirildiğinde, tekrar geri 

dönüşümü sağlanabilecek ve bununla birlikte yeniden kullanıma imkan tanıyan çevreye zarar vermeyen 

hammadde ve girdilerin temin edilmesi süreci yeşil satın alma olarak tanımlanmaktadır (Büyüközkan ve 

Vardaloğlu, 2008: 6). 

Yeşil Üretim ve Malzeme Yönetimi: Yeşil üretim ile ilgili Büyüközkan ve Vardaloğlu (2008:8) tarafından yapılmış 

olan tanımda, üretim aşamasında gerçekleştirilen süreçlerinin ve bu aşamalarda kullanılan teknolojilerin, 

ortaya çıkan atıkları veya zararlı unsurları ortadan kaldıracak şekilde tasarımı, geliştirilip uygulamaya 

konulması şeklinde ifade edilmiştir. Shamdasani ve diğerleri (1993:490) tarafından yapılmış olan bir başka 

tanımda ise yeşil üretim, çevreyi kirletmeyen veya üretim sürecinde kullanılan doğal kaynakların tüketimine 

neden olmayan ve geri dönüşümünü sağlayabilen ya da mevcut durumunu koruyabilen üretim süreci olarak 

tanımlanmıştır.  

Yeşil Dağıtım ve Pazarlama: Günümüzde müşterilerin çevre dostu ürünlere talebi artarken bu süreçte işletme 

yöneticilerinin üretimini gerçekleştirmiş olduğu ürün yelpazelerini inceleyerek müşteri talep ve beklentilerine 

göre gereken değişim ve yenilikleri gerçekleştirmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda yeşil dağıtım 

ve yeşil pazarlama faaliyetlerinin çok iyi bir biçimde belirlenerek yeşil kavramına uygun bir şekilde çevre 

dostu unsurlarla desteklenip güçlendirilerek tasarlanması ve işletmenin kar maksimizasyonunu sağlamaya 

yönelik olarak dizaynı da büyük önem arz etmektedir. 

Yeşil Paketleme: Yapılan paketleme faaliyetleri, yeşil tedarik zinciri yönetiminde işletmenin ve aynı zamanda 

ürünün performansını önemli ölçüde etkilemekte olup, iyi bir biçimde tasarlanmış olan paketler, dağıtım 

aşamasında ürünlerin zarar verici dış etmenlerden korunmasının yanı sıra iyi bir biçimde tasarlanmış ürün 

paketlemesi sayesinde depolama, taşıma ve dağıtım süreçlerinde hacim olarak daha çok yerin kullanılmasıyla 

daha fazla ürün ile faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Yeşil tedarik zinciri yönetimi kapsamında 

yukarıda bahse konu hususlar dikkate alınarak çevreye duyarlı ve zarar vermeyecek bir şekilde ürünlerin 

paketlenmesinin yapılması için, paketlerin şekil ve boyutunun yanı sıra, paketleme aşamasında çevreye 

duyarlı malzemelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.  

Yeşil Tersine Lojistik: Tersine lojistik faaliyetleri, kaynak israfının önüne geçmek amacıyla yeniden kullanım, 

geri dönüşüm ya da bertaraf edilmesi yoluyla daha önce kullanılmış olan ürünlerin, ayrıştırılmak üzere 

toplanması, gerçekleştirilen bazı süreçlerden sonra tekrar kullanılmak üzere dağıtılması olarak 

tanımlanmaktadır (Büyüközkan ve Vardaloğlu, 2008:8). İleri yönlü lojistikte tedarik edilen girdilerle yeni bir 

ürünün ya da malın üretiminden bahsedilebilirken tersine lojistikte ise daha öncesinde kullanılmış olan 

ürünlerin ayrıştırılmak üzere toplanması, geri dönüşüm süreci, geri kazanım amacıyla yeniden üretilmesi ve 

bunların tekrar dağıtımı gibi çeşitli süreçler ortaya çıkmaktadır. 

2.5. Sağlık İşletmelerinde Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi 

Günümüzde, sağlık hizmetlerinde sürekli değişen teknolojik ve ekonomik koşullar ile birlikte artan yoğun 

rekabet ortamı, işletmelerin mevcut pazarda varlıklarını sürdürebilmek için daha hızlı, daha girişimci ve daha 

yenilikçi olmasını gerektirmektedir. Bugün, sağlık hizmetlerinin en önemli alt sistemleri arasında olan 

hastaneler, yönetimi oldukça zor olan en karmaşık organizasyonlar arasında sayılmaktadır (Kaitelidou ve 

diğerleri, 2012:571). Günümüzde oldukça hızlı bir şekilde değişim ve gelişim gösteren sağlık hizmetlerinin 

amaçlarından birisi hastalıkların ortadan kaldırılması olup bu amacı yerine getirirken de çevreye zarar 

vermeyen uygulamalara azami oranda önem vermesini gerektirmektedir.  

Yapay zekâ, nesnelerin interneti, 3D yazıcılar, sanal gerçeklik, otomasyon ve robot teknolojilerinin hüküm 

sürdüğü ve iş süreçlerini kolaylaştırıp yeni fırsatlar sunduğu günümüz sağlık hizmetlerinin diğer 

hizmetlerden farklı özelliklerinden kaynaklanan hemen hemen hepsinin hayati öneme haiz olduğu ürünlerin, 

istenilen zamanda, istenilen yerde ve tam ihtiyaç duyulan miktarda hazır halde bulunması amacıyla 

gerçekleştirilen bütün çalışmalar tedarik zinciri yönetiminin fonksiyonudur.  Sağlık kurumları yönetiminin 

önemli fonksiyonlarından birisi de hastaların tanı ve tedavi sürecinde kullanılan malzemelerin ihtiyaçlarının 
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belirlenmesi faaliyetlerinin zamanında ve iyi koşullarda gerçekleştirilmesi, bahse konu malzemelerin ihtiyaç 

duyulan bölüme ihtiyaç duyulan zaman zarfında ulaştırılmasının sağlanması ve bütün bu hizmetlerin 

faturalandırılması sağlanmasıdır (Tengilimoğlu, Işık ve Akbolat, 2009).  

Tengilimoğlu ve Yiğit (2017:24) yapmış oldukları sağlık hizmetlerinde tedarik zinciri yönetimini; kullanılan 

malzemenin hammadde kaynağından en son tüketiciye yani hastaya ulaşıncaya kadar geçen süreçte, 

üreticiler, dağıtıcılar, perakendeciler, hizmet sunucu ve sağlayıcıların yanı sıra hastalardan oluşan tüm 

paydaşların birbirleri ile uyumlu bir biçimde hareket etmesini sağlamak amacıyla malların, hizmetlerin ve 

bilginin akışını yöneten bütünleşik bir sistem olarak tanımlanmaktadır.  

Sağlık hizmetlerinde sürekli değişen teknolojik ve ekonomik koşullar ile birlikte artan yoğun rekabet ortamı, 

işletmelerin mevcut pazarda varlıklarını sürdürebilmek için daha hızlı, daha girişimci ve daha yenilikçi 

olmasını gerektirmekte, bu yaşamsal öneme sahip olan gereklilikleri yerine getirmek için de faaliyette 

bulunduğu çevresel unsurlara önem vererek çevre ile ilgili sorumlulukları yerine getirip, çevreye herhangi bir 

zarar vermeden süreçlerini devam ettirecek sürdürülebilir sistemlere sahip olmayı gerektirmektedir. Ancak 

sınırlı kaynakların olduğu, tıbbi atıkların hem depolama hem de imha alanlarının yetersiz kaldığı, tıbbi gazlar 

ve birtakım kimyasal tehlikeli maddelerin yaygın şekilde kullanıldığı, ilgili personel eğitimlerinin dar 

kapsamlı olduğu ve bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı için teşviklerin sınırlı olduğu 

sağlık işletmelerinde yeşil tedarik kavramının gündeme gelmesiyle,  yeşil tedarik zincirinin doğru bir şekilde 

kurularak sağlık kurumlarında etkili ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için bahse konu sağlık kurumları 

yöneticilerine büyük bir görev düşmektedir. Bu doğrultuda sağlık kurumlarında tedarik zinciri süreçlerine 

etki eden çok sayıda faktör bulunmakta olup bu faktörlerden bazılarını; sağlık çalışanlarının tedarik zinciri 

yönetimi konusundaki bilgi seviyeleri, kullanılan demirbaş, tıbbi cihaz, sarf malzemeleri ve ilaçların çeşitlilik 

göstermesi, hukuki ve yasal konular (patent sorunları, tıbbi malzeme ve ilaç tedarikçileri arasındaki mevcut 

rekabet düzeyleri vb.), üst yönetim kademesinin tedarik zinciri faaliyetlerine destek düzeyi, tedarik 

zincirindeki iş süreçlerinin koordinasyonu hususu” gibi unsurlardır (Bhakoo ve Chan 2011:185). 

Sağlık sektöründe yeşil tedarik zinciri yönetimi konusunda ilgili literatür incelendiğinde;  Terekli ve diğerleri 

(2013) tarafından sağlık sektöründe yeşil hastane faaliyetlerinin uygulanabilirlik düzeyini belirlemenin yanı 

sıra hem çevreye hem de sağlık kurumlarına sağladığı faydaları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen 

çalışmada, gerek kamu gerekse de özel hastanelerde görev yapan kurum yöneticilerine, çevre dostu yeşil 

stratejilerin uygulanması ve buna yönelik yaklaşımların benimsenmesini ve çevre dostu yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini önermişlerdir. 

3.Yöntem 

Bu bölümde; çalışma kapsamında test edilecek hipotezler, çalışmanın gerçekleştirildiği evren ve örneklem, 

kullanılan veri toplama aracı ve toplanan verilerin analizinin hakkında bilgi verilmektedir. 

3.1. Hipotezler 

H1: Katılımcıların cinsiyet durumuna göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin görüşlerinde 

farklılık bulunmaktadır. 

H2: Katılımcıların medeni durumlarına göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin görüşlerinde 

farklılık bulunmaktadır. 

H3: Katılımcıların yaşına göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin görüşlerinde farklılık 

bulunmaktadır. 

H4: Katılımcıların gelir düzeyine göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin görüşlerinde farklılık 

bulunmaktadır. 

H5: Katılımcıların mesleklerine göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin görüşlerinde farklılık 

bulunmaktadır. 

H6: Katılımcıların eğitim durumlarına göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin görüşlerinde 

farklılık bulunmaktadır. 

H7: Katılımcıların kurumda çalışma süresine göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin 

görüşlerinde farklılık bulunmaktadır. 
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H8: Katılımcıların sağlık sektöründe çalışma süresine göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin 

görüşlerinde farklılık bulunmaktadır. 

H9: Katılımcıların çalıştıkları Klinik/Bölüm/Birime göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin 

görüşlerinde farklılık bulunmaktadır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara ilinde hizmet sunmakta olan bir kamu hastanesi oluşturmakta olup, bahse 

konu hastaneden alınan güncel veriler doğrultusunda araştırmanın başladığı tarih itibari ile hastanede toplam 

2053 personel görev yapmaktadır. Araştırmada, hastanede görev yapan personelin tamamı ile görüşmek 

yerine, örnekleme yöntemiyle bir kısmı ile görüşülmesinin uygun olacağına karar verilmiş olup bu doğrultuda 

aşağıdaki oransal örneklem hacmi formülünden faydalanılmıştır (Newbold, 1995:867).  

 

Burada;“n: örnek hacmi, N: popülasyon hacmi (2053), P: tahmin oranını, olasılık düzeyi güven aralığını (%90 

güven aralığı, 0.05 hata payı için 1.645 s 0.05 eşitliğinden s: 0.0039) ifade etmektedir (Newbold, 1995:867). 

Araştırmada maksimum örnek hacmine ulaşılmak istenmiş olup bu amaçla p: 0.50 ve (1 – p): 0.50” alınmıştır. 

Formüle göre %90 güven düzeyinde ve %5 hata payı ile ulaşılması gereken örneklem sayısı n=240 olarak 

hesaplanmıştır. Verilerin toplanması aşamasında ana kütlenin tamamını incelemek, zaman ve maliyet 

bakımından mümkün olmadığından çalışma, kartopu örnekleme yöntemi ile ve çalışmaya katılmaya gönüllü 

olan toplam 296 çalışana çevrimiçi soru formuna ilişkin bağlantı linki gönderilerek gerçekleştirilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri elde etmek amacıyla anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formu olarak kullanılan 

ölçek, daha önceki araştırmalarda kullanılmış, yüksek güvenirlik ve geçerlilik sergilemiş bir ölçek olup, 

verileri elde etmek amacıyla iki bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde; cinsiyet, 

medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, meslek, gelir düzeyi ve sağlık sektöründe çalışma süresine ilişkin 

demografik özellikleri belirlemeye yönelik 9 soru; ikinci bölümde ise Korucuk (2018) tarafından sağlık 

işletmelerinin yeşil lojistik uygulama düzeyleri ve yeşil lojistik uygulamalarının sağlık işletmelerinde rekabet 

etme gücü ve hastane performansına etkisini belirlemeye yönelik yapmış olduğu çalışmasında kullanmış 

olduğu ölçeğe yer verilmiştir. Ölçekte; yeşil tedarik, yeşil üretim ve malzeme yönetimi, yeşil paketleme, yeşil 

taşıma, yeşil depolama, yeşil tersine lojistik faaliyetleri olmak üzere beş alt boyuttan oluşan ve sağlık 

kurumlarında çalışan personelin yeşil tedarik zinciri hakkında bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçlayan 37 soru 

bulunmaktadır.”Kullanılan ölçek, “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” arasında değer alan 

5’li likert tipinde bir ölçektir.” Çalışmanın etik yönden uygunluk izni 26.02.2021 tarihinde Ankara Hacı 

Bayram Veli Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan alınmış olup, veriler 29.02.2021- 30.03.2021 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir.  Kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılabilen kişilere, veri toplama aracında; cevapların 

araştırmanın amacı dışında kullanılmayacağı ve katılımın gönüllülük esasına dayandığı, çalışmaya katılan hiç 

kimseden kimlik bilgilerinin istenmediği ifade edilmiş olup çalışmaya katılmaya gönüllü olan kişilere 

çevrimiçi soru formuna ilişkin bağlantı linki gönderilmiştir.  

3.4. Verilerin Analizi 

Elektronik posta aracılığıyla uygulanan anket sonucu elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. 

Analiz sonucu veriler normal dağılım gösterdiğinden (p>0.05) parametrik testler uygulanmıştır. Araştırmada 

öncelikle katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans dağılımları alınmıştır. 

Demografik değişkenler ile ilişkiyi belirlemek amacıyla Bağımsız Örneklemlerde T Testi ve Tek Yönlü Varyans 

Analizi (Anova) yapılmıştır. “Değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ve değişimin yönünü belirlemek 

amacıyla da Korelasyon analizi yapılmıştır.” 

4. Bulgular 

Araştırmadan elde edilen bulgular bu bölümde yer almakta olup katılımcılara ait tanımlayıcı bulgular, 

araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine ilişkin bulguların yanı sıra boyutlara 

yönelik yapılan analizlere ilişkin bulgular da bu bölümde verilmiştir. 
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4.1. Güvenilirlik Analizine İlişkin Bulgular   

Tablo 2. Güvenilirlik Analizine İlişkin Bulgular 

Boyutlar Cronbach’ Alpha  İfade sayısı 

Yeşil Tedarik 0,89 7 

Yeşil Üretim ve Malzeme Yönetimi 0,88 6 

Yeşil Paketleme 0,88 6 

Yeşil Taşıma 0,89 6 

Yeşil Depolama 0,84 7 

Yeşil Tersine Lojistik 0,85 5 

Ölçeklerde yer alan ifadelerin aynı yapıyı ölçüp ölçmediği, diğer bir ifade ile kendi içerisinde tutarlı bir ilişki 

içerisinde olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

Kullanılan ölçek için güvenilirlik analizi ilk olarak her boyut için ayrı ayrı uygulanmıştır. Çünkü Cronbach 

Alfa değeri örneklem ve ifade sayısı ile birlikte yükselme eğilimi gösterdiğinden bütünden çok faktör 

düzeyindeki sonuçlar daha hassas görülmektedir (Yaşlıoğlu, 2017).  Buna göre her bir ölçeğe ilişkin Cronbach 

Alfa katsayısı sosyal bilimler için geçerli olan 0,70’in üzerindedir ve ölçeğin güvenilir olduğu görülmektedir. 

4.2. Değişkenlerin Analizine İlişkin Bulgular   

Tablo 3. Tek Boyutluluk Analizine İlişkin Bulgular 

Boyut Faktör Yükü 

Yeşil Tedarik 

Tedarik1 ,670 

Tedarik2 ,761 

Tedarik3 ,857 

Tedarik4 ,730 

Tedarik5 ,829 

Tedarik6 ,796 

Tedarik7 ,743 

 KMO:,860 

Yeşil Üretim ve Malzeme Yönetimi 

Üretim1 ,862 

Üretim2 ,740 

Üretim3 ,657 

Üretim4 ,615 

Üretim5 ,509 

Üretim6 ,663 

                                                            KMO:,817 

Yeşil Paketleme 

Paketleme1 ,779 

Paketleme2 ,821 

Paketleme3 ,787 

Paketleme4 ,818 

Paketleme5 ,792 

Paketleme6 ,724 

                                                           KMO: ,874 

Yeşil Taşıma 

Taşıma1 ,639 
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Taşıma2 ,765 

Taşıma3 ,787 

Taşıma4 ,750 

Taşıma5 ,858 

Taşıma6 ,797 

                                                             KMO:,867 

Yeşil Depolama 

Depolama1 ,648 

Depolama2 ,734 

Depolama3 ,747 

Depolama4 ,696 

Depolama5 ,753 

Depolama6 ,758 

Depolama7 ,671 

                                                             KMO:,782 

Yeşil Tersine Lojistik 

Lojistik1 ,674 

Lojistik2 ,866 

Lojistik3 ,833 

Lojistik4 ,826 

Lojistik5 ,752 

                                                            KMO:,799 

Tablo 3’e göre; ifadelerin, bulunduğu boyutu temsil edip etmediğini belirlemek amacıyla yapılan tek 

boyutluluk analizi sonucunda her boyutun altında yer alan ifadelerin faktör yükleri 0,40 üzerinde olduğundan 

herhangi bir ifade çıkarılmamıştır. Aynı zamanda örneklem büyüklüğünün yeterliliğini gösteren KMO 

katsayısı da her boyut için 0,70’in üzerindedir.    

Tablo 4. Boyutlara İlişkin Ortalamalar 

Boyutlar �̅ s.s 

Yeşil Tedarik 3,2780 ,69683 

Yeşil Üretim ve Malzeme Yönetimi 3,3705 ,67870 

Yeşil Paketleme 3,2466 ,65103 

Yeşil Taşıma 3,2095 ,71352 

Yeşil Depolama 3,1969 ,62357 

Yeşil Tersine Lojistik 3,4486 ,67355 

Ölçek boyutlarına ilişkin otalamaların verildiği Tablo 4 incelendiğinde, ortalamaların birbirine yakın 

değerlerde olduğu görülmektedir. Ancak yeşil tersine lojistik ile yeşil üretim ve malzeme yönetimi 

ortalamalarının diğer boyutlara nazaran yüksek olduğu görülmektedir (3,4486; 3,3705). 

4.3.“Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri ve Çalışmanın Genel Bulguları 

Bu bölümde araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir durumu, meslek, öğrenim 

durumu, bulundukları kurumda çalışma süresi, sağlık sektöründe çalışma süresi ve çalışılan 

klinik/bölüm/birim değişkenlerine ait oransal ve sayısal dağılımlara yer verilmiştir.” 
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Tablo 5. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular (n=296) 

Değişkenler Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 134 45,3 

Erkek 162 54,7 

Yaş 

25 yaş ve altı 64 21,6 

26-34 arası 90 30,4 

35-41 arası 94 31,8 

42 ve üzeri 48 16,2 

Medeni durum 
Evli 194 65,5 

Bekâr 102 34,5 

Gelir Durumu 

2000-4000 46 15,5 

4001-6000 96 32,4 

6001-8000 126 42,6 

8001 ve üzeri 28 9,5 

Meslek 

Doktor 24 8,1 

Hemşire 74 25 

Hasta Danışmanı 32 10,8 

Yardımcı Personel 166 56,1 

Öğrenim durumu 

Ön lisans 102 34,5 

Lisans 134 45,3 

Lisansüstü 60 20,3 

Bulundukları kurumda çalışma süresi 

1 yıl ve altı 40 13,5 

2-8 yıl arası 136 45,9 

9-15 yıl arası 76 25,7 

16 yıl ve üzeri 44 14,9 

Sağlık sektöründe çalışma süresi 

3 yıl ve altı 58 19,6 

4-11 yıl arası 106 35,8 

12-19 yıl arası 74 25 

20 yıl ve üzeri 58 19,6 

Klinik/Bölüm/ Birim 

Poliklinik 114 38,5 

Laboratuvar 26 8,8 

Radyoloji 78 26,4 

İdari Birim 48 16,2 

Ameliyathane-yoğun bakım 30 10,1 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımları Tablo 5’te görülmektedir. Katılımcıların 134’ü 

(%45,3) kadın ve 162’si (%54,7) erkektir. Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde, 64 kişinin (%21,6) 25 

yaş ve altı yaş aralığında, 90 kişinin (%30,4) 26-34 yaş aralığında, 94 kişinin (%31,8) 35-41 yaş aralığında ve 48 

kişinin (%16,2) 42 ve üzeri yaş aralığında olduğu bulunmuştur. Katılımcıların medeni durumları 

incelendiğinde, 194’ünün (%65,5) evli, 102’sinin ise (%34,5) bekâr olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların gelir 

durumları incelendiğinde 23’ünün (%15,5) 2000-4000 TL arası, 48’inin (%32,4) 4001-6000 TL arası, 126’sının 

6001-8000 TL arası ve 28’inin 8001 TL ve üzeri gelir durumuna sahip olduğu bulunmuştur. Katılımcıların 

meslekleri değerlendirildiğinde 24’ünün (%8,1) hekim, 74’ünün (%25) hemşire, 32’sinin (%10,8) hasta 

danışmanı ve 166’sının (%56,1) yardımcı sağlık hizmetleri personeli olduğu bulunmuştur. Katılımcıların 

öğrenim durumları incelendiğinde 102’sinin (%34,5) ön lisans mezunu, 134’ünün (%45,3) lisans mezunu ve 

60’ının (%20,3) lisansüstü düzeyinde öğrenim durumuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların bu 
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kurumda çalışma sürelerine bakıldığında, 40’ı (%13,5) 1 yıl ve daha az, 136’sı (%45,9) 2-8 yıl, 76’sı (%25,7) 9-

15 yıl ve 44’ü (%14,9) 16 yıl ve üzeri bu kurumda çalışma süresine sahip oldukları görülmektedir. 

Katılımcıların sağlık sektöründe çalışma sürelerine bakıldığında, 58’i (%19,6) 3 yıl ve daha az, 106’sı (%35,8) 

4-11 yıl, 74’ü (%25) 12-19 yıl ve 58’i (%19,6) 20 yıl ve üzeri sağlık sektöründe çalışma süresine sahip oldukları 

görülmektedir. Katılımcıların çalıştıkları klinik/bölüm/birim vs. incelendiğinde, 114’ünün (%38,5) 

polikliniklerde, 26’sının (%8,8) laboratuvarda, 78’inin (%26,4) radyolojide, 48’inin (%16,2) idari birimlerde ve 

30’unun (%10,1) ameliyathane/yoğun bakımda çalıştığı belirlenmiştir. 

Tablo 6. Cinsiyete Göre Fark Analiz Sonuçları 

  Cinsiyet n Ortalama 
Std. 

Sapma 
t p 

Yeşil Tedarik  Kadın 134 3,2260 ,69859 
-,824  ,41  Erkek 162 3,3210 ,69676 

Yeşil Üretim ve Malzeme Yönetimi  Kadın 134 3,3010 ,63248 
-1,134  ,25  Erkek 162 3,4280 ,71343 

Yeşil Paketleme  Kadın 134 3,2388 ,61218 
-,132  ,89  Erkek 162 3,2531 ,68522 

Yeşil Taşıma  Kadın 134 3,2090 ,70074 
-,008  ,99  Erkek 162 3,2099 ,72829 

Yeşil Depolama  Kadın 134 3,2111 ,57861 
,251  ,80  Erkek 162 3,1852 ,66180 

Yeşil Tersine Lojistik Kadın 134 3,3134 ,63744 
-2,252 ,02 

Erkek 162 3,5605 ,68587 

Katılımcıların cinsiyet durumuna göre Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi alt boyutlarına ilişkin farklılık olup 

olmadığı bağımsız örneklerde t testi ile analiz edilmiş, Tablo 6’da görüldüğü üzere yeşil tedarik zinciri 

yönetiminin alt boyutlarından sadece yeşil tersine lojistik ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmektedir (p<0,05). Buna göre ortalamalar incelendiğinde erkek katılımcıların ortalamasının 

kadınlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 7. Medeni Duruma Göre Fark Analiz Sonuçları 

  Cinsiyet n Ortalama 
Std. 

Sapma 
t p 

Yeşil Tedarik  
Evli 194 3,2371 ,67885 

-,984  ,32  Bekar 102 3,3557 ,73032 

Yeşil Üretim ve Malzeme Yönetimi  
Evli 194 3,3007 ,63857 

-1,738  ,08  Bekar 102 3,5033 ,73748 

Yeşil Paketleme  
Evli 194 3,2251 ,66451 

-,554  ,58  Bekar 102 3,2876 ,62900 

Yeşil Taşıma  
Evli 194 3,1942 ,69417 

-,359  ,72  Bekar 102 3,2386 ,75517 

Yeşil Depolama  
Evli 194 3,1414 ,59992 

-1,500  ,13  Bekar 102 3,3025 ,65940 

Yeşil Tersine Lojistik 
Evli 194 3,3485 ,65465 

-2,542 ,01 
Bekar 102 3,6392 ,67412 

Katılımcıların medeni durumlarına göre Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi alt boyutlarına ilişkin farklılık olup 

olmadığı bağımsız örneklerde t testi ile analiz edilmiş, Tablo 7’de görüldüğü üzere yeşil tedarik zinciri 

yönetiminin alt boyutlarından sadece yeşil tersine lojistik ile medeni durum arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık görülmektedir (p<0,05). Buna göre ortalamalar incelendiğinde bekar katılımcıların 

ortalamasının evli olanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 8. Yaş Gruplarına Göre Fark Analiz Sonuçları 

  Yaş Grubu n Ortalama 
Std. 

Sapma 
F p 

Post 

Hoc 
 

Yeşil Tedarik 

25 yaş ve altı 64 3,5402 0,68534 

3,422 0,01 
1>3 

1>4 

 

26-34 arası 90 3,3683 0,60109  

35-41 arası 94 3,1033 0,68816  

42 ve üzeri 48 3,1012 0,7909  

Yeşil Üretim ve Malzeme Yönetimi 

25 yaş ve altı 64 3,5729 0,71208 

2,332 0,07  - 

 

26-34 arası 90 3,4519 0,62827  

35-41 arası 94 3,2518 0,65189  

42 ve üzeri 48 3,1806 0,7205  

Yeşil Paketleme 

25 yaş ve altı 64 3,5365 0,59978 

3,785 0,01 
 1>3 

1>4 

 

26-34 arası 90 3,2889 0,47194  

35-41 arası 94 3,1028 0,72777  

42 ve üzeri 48 3,0625 0,73526  

Yeşil Taşıma 

25 yaş ve altı 64 3,5000 0,62073 

3,825 0,01 

1>3 

1>4 

2>4  

 

26-34 arası 90 3,2704 0,63593  

35-41 arası 94 3,1064 0,75295  

42 ve üzeri 48 2,9097 0,7661  

Yeşil Depolama 

25 yaş ve altı 64 3,4375 0,647 

4,308 0,00 

1>3 

1>4 

2>3 

2>4  

 

26-34 arası 90 3,3048 0,56785  

35-41 arası 94 3,0486 0,58545  

42 ve üzeri 48 2,9643 0,64337  

Yeşil Tersine Lojistik 

25 yaş ve altı 64 3,7875 0,61369 

3,687 0,01 

1>2 

1>3 

1>4  

 

26-34 arası 90 3,3733 0,62755  

35-41 arası 94 3,3617 0,65227  

42 ve üzeri 48 3,3083 0,7621  

1= 25 yaş ve altı; 2= 26-34 yaş; 3= 35-41 yaş; 4= 42 yaş ve üzeri 

Katılımcıların yaşına göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin farklılık olup olmadığı tek yönlü 

varyans analizi (Anova) kullanılarak analiz edilmiş, Tablo 8’de görüldüğü üzere yeşil tedarik zinciri yönetimi 

alt boyutlarından yeşil üretim ve malzeme yönetimi boyutu dışındaki tüm alt grupların, yaş gruplarına göre 

istatistiksel açıdan farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Ortaya çıkan bu farkın hangi yaş gruplarından 

kaynaklandığının tespit edilmesi için yapılan Post Hoc testi sonucuna göre farklılığın yeşil tedarik için 25 yaş 

ve altı yaş grubu ile 35-41 yaş arası ve 42 yaş ve üzeri grup arasından kaynaklandığı ve 25 yaş ve altı yaş 

grubunun diğer gruplara göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur.  

Katılımcıların gelir düzeyine göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda anlamlı farklılık 

görülmemiştir (p>0,05). 

Katılımcıların mesleklerine göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda anlamlı farklılık 

görülmemiştir (p>0,05). 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda anlamlı farklılık 

görülmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 9. Kurumda Çalışma Süresine Göre Fark Analiz Sonuçları 

  

Kurumda 

Çalışma 

Süresi 

n Ortalama 
Std. 

Sapma 
F p 

Post 

Hoc 

 

Yeşil Tedarik 

1 yıl ve altı 40 3,3857 0,69384 

6,37 0,00 

 4<1 

4<2 

4<3 

 

2-8 yıl arası 136 3,4475 0,6853  

9-15 yıl arası 76 3,2218 0,56238  

16 yıl ve 

üzeri 
44 2,7532 0,71385  

Yeşil Üretim ve Malzeme 

Yönetimi 

1 yıl ve altı 40 3,5 0,73747 

5,498 0,00 

 4<1 

4<2 

4<3 

 

2-8 yıl arası 136 3,5074 0,62853  

9-15 yıl arası 76 3,3421 0,61628  

16 yıl ve 

üzeri 
44 2,8788 0,68657  

Yeşil Paketleme 

1 yıl ve altı 40 3,3583 0,64272 

7,132 0,00 

 4<1 

4<2 

4<3  

 

2-8 yıl arası 136 3,3873 0,57695  

9-15 yıl arası 76 3,25 0,57703  

16 yıl ve 

üzeri 
44 2,7045 0,74878  

Yeşil Taşıma 

1 yıl ve altı 40 3,375 0,74118 

2,505 0,06 -  

 

2-8 yıl arası 136 3,299 0,62927  

9-15 yıl arası 76 3,1579 0,65982  

16 yıl ve 

üzeri 
44 2,8712 0,92715  

Yeşil Depolama 

1 yıl ve altı 40 3,3714 0,56841 

2,656 0,05 
 4<1 

4<2 

 

2-8 yıl arası 136 3,2878 0,63385  

9-15 yıl arası 76 3,0865 0,47385  

16 yıl ve 

üzeri 
44 2,9481 0,78065  

Yeşil Tersine Lojistik 

1 yıl ve altı 40 3,48 0,71789 

3,694 0,01 
 2>3 

2>4 

 

2-8 yıl arası 136 3,6176 0,65812  

9-15 yıl arası 76 3,3053 0,60043  

16 yıl ve 

üzeri 
44 3,1455 0,68224  

1= 1 yıl ve altı; 2= 2-8 yıl arası; 3= 9-15 yıl arası; 4= 16 yıl ve üzeri 

Katılımcıların kurumda çalışma süresine göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin farklılık olup 

olmadığı tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılarak analiz edilmiş, Tablo 9’da görüldüğü üzere yeşil 

tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarından yeşil taşıma haricinde yeşil tedarik ile diğer alt grupların, kurumda 

çalışma süreleri gruplarına göre istatistiksel açıdan farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Ortaya çıkan 

bu farkın hangi gruplarından kaynaklandığının tespit edilmesi için yapılan Post Hoc testi sonucuna göre 

farklılığın yeşil tedarik için 16 yıl ve üzeri çalışan ile 1 yıl ve altı, 2-8 yıl arası ve 9-15 yıl arası çalışanlardan 

kaynaklandığı ve 16 yıl ve üzeri çalışan grubunun diğer gruplara göre daha düşük bir ortalamaya sahip 

olduğu bulunmuştur. Yeşil üretim alt boyutu için 16 yıl ve üzeri çalışan ile 1 yıl ve altı, 2-8 yıl arası ve 9-15 yıl 

arası çalışanlardan kaynaklandığı ve 16 yıl ve üzeri çalışan grubunun diğer gruplara göre daha düşük bir 

ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur. Yeşil paketleme alt boyutu için 16 yıl ve üzeri çalışan ile 1 yıl ve altı, 
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2-8 yıl arası ve 9-15 yıl arası çalışanlardan kaynaklandığı ve 16 yıl ve üzeri çalışan grubunun diğer gruplara 

göre daha düşük bir ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur. Yeşil depolama alt boyutu için 16 yıl ve üzeri 

çalışan ile 1 yıl ve altı, 2-8 yıl arasından kaynaklandığı ve 16 yıl ve üzeri çalışan grubunun diğer gruplara göre 

daha düşük bir ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur. Yeşil tersine lojistik alt boyutu için 2-8 yıl arası ile 9-

15 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri çalışan grup arasından kaynaklandığı, 2-8 yıl arası grubunun diğer gruplara göre 

daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 10. Sağlık Sektöründe Çalışma Süresine Göre Fark Analiz Sonuçları 

  

Sağlık 

Sektöründe 

Çalışma Süresi 

n Ortalama 
Std. 

Sapma 
F p Post Hoc 

 

Yeşil Tedarik 

3 yıl ve altı 58 3,4778 0,76196 

3,414 0,01 
1>3 

2>4  

 

4-11 yıl arası 106 3,4151 0,6178  

12-19 yıl arası 74 3,0772 0,62777  

20 yıl ve üzeri 58 3,0837 0,7641  

Yeşil Üretim ve 

Malzeme Yönetimi 

3 yıl ve altı 58 3,569 0,83276 

2,393 0,07  - 

 

4-11 yıl arası 106 3,4591 0,58003  

12-19 yıl arası 74 3,2162 0,61847  

20 yıl ve üzeri 58 3,2069 0,7024  

Yeşil Paketleme 

3 yıl ve altı 58 3,477 0,6512 

4,13 0,00 

 1>2 

1>4 

2>4 

 

4-11 yıl arası 106 3,3459 0,56882  

12-19 yıl arası 74 3,1577 0,59957  

20 yıl ve üzeri 58 2,9483 0,74948  

Yeşil Taşıma 

3 yıl ve altı 58 3,4598 0,7024 

3,328 0,02 

  1>2 

1>4 

2>4 

 

4-11 yıl arası 106 3,3082 0,62395  

12-19 yıl arası 74 3,0631 0,67512  

20 yıl ve üzeri 58 2,9655 0,83497  

Yeşil Depolama 

3 yıl ve altı 58 3,2857 0,71429 

4,11 0,00 
 2>3 

2>4 

 

4-11 yıl arası 106 3,3854 0,56977  

12-19 yıl arası 74 3,0116 0,52205  

20 yıl ve üzeri 58 3 0,64569  

Yeşil Tersine Lojistik 

3 yıl ve altı 58 3,6345 0,75037 

1,411 0,24  - 

 

4-11 yıl arası 106 3,4792 0,58748  

12-19 yıl arası 74 3,3784 0,65453  

20 yıl ve üzeri 58 3,2966 0,74761  

1= 3 yıl ve altı; 2= 4-11 yıl arası; 3= 12-19 yıl arası; 4= 20 yıl ve üzeri 

Katılımcıların sağlık sektöründe çalışma süresine göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin 

farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) kullanılarak analiz edilmiş, Tablo 10’da 

görüldüğü üzere yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarından yeşil tedarik, yeşil paketleme, yeşil taşıma ve 

yeşil depolama boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05).  Ortaya çıkan bu farkın 

hangi yaş gruplarından kaynaklandığının tespit edilmesi için yapılan Post Hoc testi sonucuna göre farklılığın 

yeşil tedarik alt boyutu için 3 yıl ve altı ile 12-19 yıl arası ve 20 yıl ve üzeri çalışanlardan kaynaklandığı ve 3 

yıl ve altı çalışanların daha yüksek ortalamaya sahip olduğu ve 4-11 yıl arası ile 12-19 yıl arası çalışanlardan 

kaynaklandığı ve 4-11 yıl arası çalışanların daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur. Yeşil 

paketleme alt boyutu için 3 yıl ve altı ile 12-19 yıl arası ve 20 yıl ve üzeri çalışanlardan kaynaklandığı ve 3 yıl 

ve altı çalışanların daha yüksek ortalamaya sahip olduğu ve 4-11 yıl arası ile 20 yıl ve üzeri çalışanlardan 

kaynaklandığı ve 4-11 yıl arası çalışanların daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur. Yeşil 

taşıma alt boyutu için 3 yıl ve altı ile 12-19 yıl arası ve 20 yıl ve üzeri çalışanlardan kaynaklandığı ve 3 yıl ve 
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altı çalışanların daha yüksek ortalamaya sahip olduğu ve 4-11 yıl arası ile 4-11 yıl arası ile 20 yıl ve üzeri 

çalışanlardan kaynaklandığı ve 4-11 yıl arası çalışanların daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu 

bulunmuştur. Yeşil depolama alt boyutu için 4-11 yıl arası ile 12-19 yıl arası ve 20 yıl ve üzeri çalışanlardan 

kaynaklandığı ve 4-11 yıl arası çalışanların daha yüksek ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur. 

Tablo 11. Klinik/Bölüm/Birim Göre Fark Analiz Sonuçları 

  Klinik/Bölüm/Birim n Ortalama Std. Sapma F p Post Hoc 

Üretim 

Poliklinik 114 3,2573 0,76251 

2,549 0,042 
4>1 

4>3 

Laboratuvar 26 3,2949 0,61295 

Radyoloji 78 3,2778 0,57651 

İdari Birim 48 3,7153 0,60688 

Ameliyathane-yoğun 

bakım 
30 3,5556 0,59982 

1= Poliklinik; 2= Laboratuvar; 3= Radyoloji; 4= İdari Birim; 5= Ameliyathane-Yoğun bakım 

Katılımcıların çalıştıkları Klinik/Bölüm/Birime göre yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarına ilişkin 

farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) kullanılarak analiz edilmiş, Tablo 11’de 

görüldüğü üzere yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarından yeşil üretim ve malzeme yönetimi boyutunda 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05). Ortaya çıkan bu farkın hangi gruptan 

kaynaklandığının tespit edilmesi için yapılan Post Hoc testi sonucuna göre farklılığın idari birim çalışanları 

ile poliklinik çalışanları ve radyoloji çalışanları arasından kaynaklandığı ve idari birimde çalışanların diğer 

gruplardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Son yıllarda yaşanan ve tüm sektörleri etkisi altına alan yoğun ve hızlı teknolojik dönüşüm, sadece sektörel 

anlamda değil; politik, ekonomik ve uluslararası çevrenin yanı sıra işletmelerin organizasyonel yapısını da 

doğrudan ya da dolaylı şekilde etkilemektedir. Ancak teknolojideki bu hızlı gelişmelerin yanı sıra işletmelerin 

sergiledikleri yoğun üretim süreci, beraberinde çevre kirliliğini ve doğanın aşırı bir biçimde tahrip edilmesini 

de getirmektedir. Küreselleşmenin, rekabetin ve değişimin tedarik zincirine damgasını vurduğu bu dönemde 

atık oranlarında ortaya çıkan büyük artışın yanı sıra; kurumsal baskılar, müşteri baskıları, yasal baskılar ve 

ekonomik baskılarla birlikte her geçen gün tükenme eğilimi artan hammadde kaynakları, işletmeleri çevreye 

karşı daha duyarlı olmaya yönlendirmiş bu doğrultuda işletmeler de hem tedarikçileri hem de dağıtım 

kanalları ile sürdürdükleri ilişkilerinde çevreye karşı daha fazla hassasiyet göstermek durumunda 

kalmışlardır. Bu bağlamda yeşil tedarik zinciri yönetimi, işletmeler tarafından çevreye duyarlılık anlayışının 

benimsenmesi ve bahse konu bu unsurların gündeme alınıp uygulamaya geçirilmesi hususunda kilit bir role 

sahiptir. 

Söz konusu değişim ve gelişimin en yoğun şekilde yaşandığı sektörlerden biri olan sağlık hizmetlerinin 

amaçlarından biri de, hastalıkların ortadan kaldırılmasıdır. Ancak, bu amacı yerine getirirken de çevreye zarar 

vermeyen uygulamalara azami oranda yer verilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü bir sağlık 

işletmesinin sunmuş olduğu hizmetlerin üretiminden nihai kullanıcı tarafından tüketilinceye kadarki süreçte 

benimseyeceği yeşil tedarik zinciri yönetimi anlayışı,  sağlık hizmetleri tüketicilerinin çevreci taleplerini 

karşılayarak hem mevcut pazarda varlıklarını sürdürmeleri ile birlikte rekabet avantajını ellerinde 

bulundurmalarını sağlayacak hem de yeşil performansın artırılmasıyla aynı paralellikte kar marjının da artış 

gösterdiği önemli bir yönetim felsefesi olarak benimsenecektir.. 

Özellikle Türkiye’de yeşil tedarik zinciri yönetimine ilişkin faaliyetler son zamanlarda çeşitli sektörlerde hız 

kazanmış olsa da ilgili literatür incelendiğinde sağlık sektöründe yeşil tedarik zinciri yönetimi konusunda 

kısıtlı oranda çalışmaya ulaşılmıştır. Bu durum da; ülkemiz sağlık sektöründeki yeşil tedarik zinciri 

yönetimine sağlık çalışanları gözünden bakmayı amaçlayan bu çalışmanın yapılmasına zemin hazırlamıştır.  

Çalışma sonucunda; yeşil tedarik zinciri yönetiminin alt boyutlarından yeşil tersine lojistik konusunda erkek 

katılımcıların bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu, bununla birlikte medeni durumu bekar olan 

katılımcıların da aynı şekilde yeşil tersine lojistik konusundaki bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit 
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edilmiştir.   Ayrıca 25 yaş altı katılımcılar ile 35-41 yaş arası katılımcıların yeşil tedarik, yeşil paketleme, yeşil 

taşıma, yeşil depolama ve yeşil tersine lojistik faaliyetleri hakkındaki bilgi düzeylerinin diğer katılımcılara 

göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş olup bahse konu bilgi düzeyinin yüksek olmasının nedeninin özellikle 

25 yaş altı katılımcılarda mezuniyet sonrası yeşil tedarik zinciri yönetimi konusunda güncel bilgilere sahip 

olmalarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.  Bununla birlikte 2-8 yıl arası kurumda çalışma sürelerine 

sahip katılımcıların alt boyutlardan yeşil tedarik, yeşil üretim ve malzeme yönetimi, yeşil paketleme, yeşil 

depolama, yeşil tersine lojistik faaliyetleri hakkında bilgi düzeylerinin diğer gruplara göre daha yüksek 

olduğu, bunun nedeninin daha önce ifade edildiği üzere mesleğe yakın zamanda başlamış olan çalışanların 

yeşil tedarik zinciri yönetimi konusundaki güncel bilgilerden kaynaklandığı,  16 yıl ve üzeri çalışan grubun 

diğer gruplara göre daha düşük bilgi düzeyine sahip olmasının nedeninin ise bahse konu gruptaki 

katılımcıların artan hizmet süresi ile birlikte yeşil tedarik zinciri yönetimi konusunda güncel bilgileri takip 

etme isteklerindeki düşüş ve bununla birlikte değişime karşı direnç unsurundan kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. Çalışmadan elde edilen başka bir sonuç ise idari birimlerde görev yapan katılımcıların 

yeşil üretim ve malzeme yönetimi boyutu hakkında bilgi düzeylerinin yüksek olduğu, bunun nedeninin ise 

sağlık kurumlarında özellikle idari birim sorumlularının kuruma tedarik edilecek malzemelerin üretiminden 

nihai kullanıcıya teslimine kadarki tüm süreçlerine katılım gösterdiği ve bunun bir sonucu olarak da yeşil 

tedarik zinciri yönetimi konusunda gerekli bilgiye sahip olmalarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

Çabuk ve diğerleri (2008) tarafından tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile yeşil satın alma davranışları 

arasındaki ilişkilerin incelemek amacıyla yapılan çalışma sonucunda tüketicilerin yeşil satın alma davranışları 

ile cinsiyet, medeni durumu, yaş, eğitim düzeyi ve geliri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş iken, tarafımızca 

yapılmış olan araştırmanın sonuçlarında ise; yeşil satın alma davranışı ile yaş arasında anlamlı ilişki söz 

konusu olup cinsiyet, medeni durum, gelir düzeyi ve eğitim düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.  

Güner (2010) tarafından işletmelerin çevresel kriterlere ne derece önem verdiklerini ortaya çıkarmak ve bu 

doğrultuda hem işletmenin hem de müşterilerin yeşil tedarik zinciri algılarını belirlemek amacıyla yapılmış 

olan çalışmada çevresel faktörlerin hem işletme açısından hem de müşteriler açısından öncelikli konumda 

olmadığı sonucuna varılmış olup, tarafımızca yapılmış olan araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Güner ve Coşkun (2013) tarafından işletmelerin çevresel algılarını belirlemek ve müşterilerinin çevrecilik 

hakkındaki tutum ve görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmanın sonucunda işletmelerin çevresel 

duyarlılık konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya konulmuş olup tarafımızca yapılmış olan 

araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Gemlik ve diğerleri (2019) tarafından yeşil hastanelerde görev yapan hastane yöneticilerinin yeşil hastane 

farkındalığını ölçmek amacıyla yapılmış nitel araştırma sonucunda; teknik birim yöneticilerinin yaptıkları işle 

ilgili olmasından dolayı yeşil hastane konseptine hakim olduğu ancak diğer yöneticiler için aynı durumun söz 

konusu olmadığı özetle yeşil hastane yöneticilerinin farkındalığının yeterli olmadığı saptanmış olup 

tarafımızca yapılmış olan araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Görücü (2019) tarafından hastanelerde yeşil tedarik zinciri konusunda mevcut farkındalığı keşfetmek ve 

malzeme satın alımından nihai olarak geri dönüşüm ve bertarafına kadar olan süreçten oluşan yeşil tedarik 

zinciri uygulamalarının hastanelere olan etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmış olan nitel araştırma 

sonucunda,  personelin yeşil tedarik zinciri ve yeşil uygulamalar konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip 

olmadığı ve çevre bilincinin söz konusu olmadığı tespit edilmiş olup tarafımızca yapılmış olan araştırmanın 

sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Diğer araştırma bulguları incelendiğinde de hem işletmelerde hem de sağlık kurumlarında gerek yönetim 

birimlerinin gerekse de görevli personelin yeşil tedarik zinciri yönetimi ve yeşil uygulamalar konusunda bilgi 

eksikliği söz konusu olduğu görülmüş olup konu hakkında en büyük engellerden birisi olan bilgi eksikliğinin 

giderilmesi için sağlık kurumlarında görev yapan personelin yeşil ürünler ve uygulamalar konusunda 

bilinçlendirilmesi ve bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. 

Sağlık kurumlarını yeşil uygulamalara yönlendiren itici unsurların yalnızca ekonomik kaygılar veya da yasal 

zorunluluklar olmaması gerektiği, gerek kurumun gerekse de hastaların kıt kaynaklardan yararlandığı doğal 

çevresine karşı da sorumlu olarak faaliyetlerine ve yaşamlarına devam etmeleri gerektiği düşünülmekte olup 
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bu doğrultuda sağlık kurumlarının yeşil tedarik zinciri faaliyetlerine önem vererek yeşil girişimlerde 

bulunması büyük önem arz etmektedir. 

Gerek politika yapıcı ve karar vericiler gerekse de sağlık kurumları yöneticileri yeşil tedarik zinciri 

faaliyetlerinin getireceği maliyetlerden ziyade ileriye yönelik düşünüldüğünde getireceği ekonomik ve 

ekolojik faydaları göz önünde bulundurularak sürdürmüş oldukları satın alma, üretim ve malzeme yönetimi, 

ambalajlama, taşıma, depolama ve tersine lojistik faaliyetlerini yeşil uygulamalarla revize etmeli ayrıca atık 

yönetimi politikalarını da bu doğrultuda güncellemelidir.  

Yukarıda elde edilen bulgular ışığında bu çalışma, gerek sağlık kurumlarında gerekse de diğer sektörlerdeki 

yeşil tedarik zinciri literatürüne katkıda bulunmasının yanı sıra araştırmacılara da sağlık kurumlarında yeşil 

tedarik zinciri uygulamalarında hangi aşamada olunduğunun ve neler yapılması gerektiğinin, bununla 

birlikte sağlık kurumlarında çalışanların yeşil tedarik zinciri farkındalıklarının ve duyarlılıklarının 

arttırılmasına yönelik ipuçlarını vermesi açısından katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca makro 

düzeyde sağlık sistemi karar verici ve aktörleri mikro düzeyde ise sağlık kurumları yöneticileri ve birim 

sorumluları tarafından, çalışanlarına yeşil tedarik zinciri yönetimi ve faaliyetleri hakkında eğitim vermek 

suretiyle bilinçlendirmesi, zincirin tüm paydaşları arasında verilen eğitimler ve yeşil uygulamalar 

doğrultusunda proaktif bir iletişimin sağlanması ve böylece sağlık kurumlarında çalışan personelin yeşil 

uygulamalara uyum sağlayıp değişime adapte olabilmeleri açısından büyük önem arz ettiği de 

değerlendirilmektedir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç –  Türk dizi filmlerinin uluslararasılaşmasında distribütörlerin gerçekleştirdiği fuar faaliyetlerinin 

anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Yöntem –  Nitel araştırma yöntemlerinden çoklu örnek olay (durum/vaka çalışması) modeli kullanılmıştır. 

Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak üç Türk dizi film distribütörü işletmenin temsilcileriyle yarı 

yapılandırılmış görüşme yapılarak veri toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir. 

Bulgular –  Yılda birçok kez dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen uluslararası sektörel fuarlar, Türk 

dizi filmlerinin diğer ülke pazarına ulaşmasında, dizi film yapımcıları ile diğer ülke televizyon kanalları 

arasında aracılık faaliyetini üstlenen distribütörler için önemli bir temas noktası olmaktadır. Fuar süreci; 

fuar öncesi, fuar sırası ve fuar sonrası faaliyetler olarak ele alınarak incelenmiştir. Distribütörler fuarlara 

katılmadan önce hedef kitlelerine duyurular yapmakta, fuarlarda katılımcı işletme olarak yer alarak 

kataloglarında yer alan dizi filmlerin tanıtımlarını yapmakta, mevcut ve potansiyel müşterilerle ilişkiler 

kurmakta ve geliştirmektedir. Fuar sonrası da kurulan ilişkilerin devamlılığını sağlayarak kataloglarında 

yer alan dizi filmlerin lisanslama anlaşmaları için çalışmalarına devam etmektedir.  

Tartışma –  Türk dizi filmlerinin diğer ülke televizyon kanallarında yayınlanarak geniş izleyici kitleleri 

tarafından beğeniyle izlenmesi, hem sanatsal ve teknik üstünlükle hem de hakların diğer ülke 

televizyonlarına devredilmesinde distribütörlerin aracılık faaliyetleri ile gerçekleşmiştir. Uluslararası 

sektörel fuarlar, Türk içeriklerinin küresel televizyon pazarına sunulduğu ve bütünleşik pazarlama 

iletişiminin gerçekleştiği pazarlar olarak ifade edilebilmektedir. Türk dizi filmleri, ihracat gelirleri 

içerisinde önemli paya sahip olmakla birlikte diğer ülke televizyonlarında yer alarak Türkiye’nin,  Türk 

kültürünün ve Türk markalarının geniş coğrafyalara tanıtılmasında önemli rol üstlenmektedir. Çalışmayla, 

Türkiye imajı ve ihracatı için büyük bir güç olan Türk dizi filmlerinin uluslararasılaşmasında fuar süreci 

anlaşılmaya çalışılmıştır. 
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Purpose –  The main purpose of this research is to understand the trade fair activities carried out by the 

distributors on the internationalization process of Turkish TV series. 

Design/Methodology/Approach –  Multiple case study model, which is the qualitative research methods, 

was used. Data were collected by conducting semi-structured interviews with the agents of three Turkish 

TV series distributors using the purposeful sampling method. The data were analyzed by content analysis. 

Findings –  International trade fairs are held in different parts of the world many times a year. It is an 

important touchpoint for Turkish distributors, who assume the act of intermediary between Turkish 

producers and TV channels from other countries, for Turkish TV series get into the other country's market. 

The trade fair process was examined as pre- trade fair, during the trade fair and post- trade fair. Distributors 

make announcements to their target markets before participating in the trade fairs, take part in the trade 

fairs as exhibitors, promote the TV series in their catalogs, and establish and develop relations with current 

and potential customers. By providing continuity of the relations established after the trade fair, they 

continue to work for the licensing agreements of the TV series in their catalogs. 
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Discussion – Turkish TV series, which were broadcast on TV channels of other countries and enjoyed by 

large audiences, were achieved both with artistic and technical superiority and through the intermediary 

activities of distributors in the transfer of rights to TV channels of other countries. International trade fairs 

can be expressed as markets where Turkish content is presented to the global TV market and where 

integrated marketing communication takes place. In addition to having an important share in export 

revenues, Turkish TV series play an important role in promoting Turkey, Turkish culture and Turkish 

brands to wide geographies by being broadcast on TV channels of other countries. With the study, it has 

been tried to understand the trade fair process on the internationalization of Turkish TV series, which is a 

great power for Turkey's image and export. 
 

1. Giriş1 

Dizi filmler, büyük izleyici kitleleri tarafından bölümler boyunca beğeniyle izlenmesi ve talep edilmesi 

sebebiyle, küresel televizyon yayıncılığında önemli bir içerik olmakta ve küresel ticarete konu olmaktadır. 

Dizi filmler, yayıncı, yapımcı, senarist, diyalog yazarı, yönetmen, oyuncu ve müzik gibi unsurların birlikteliği 

ile üretilen, izleyicinin dikkatini canlı tutarak ve bölümler boyunca merak uyandırarak devam eden yaratıcı 

projeler olmaktadır. Türk dizi filmleri, sadece Türk izleyicisinin değil, İtalya’dan Çin’e kadar geniş bir alanda 

izleyicilerin beğenisini kazanmış bir tür olmaktadır. Türk dizi filmlerinin, 1990’lı yıllarda ticarileşen 

yayıncılıkla birlikte üretimi artmış, 2008 yılında da Ortadoğu ve Balkan ülkeleriyle başlayan diğer ülke 

pazarlarına ulaşma süreci dünyanın birçok farklı coğrafyasına yayılarak hız kazanmıştır. Bu yayılma 

sürecinde yıl içerisinde farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda gerçekleştirilen MIPCOM, NATPE, MIPTV, 

Discop, ATF, LAScreening, Mediavic, Content Asia gibi eğlence ve içerik fuarları büyük rol oynamaktadır. 

Fuarlar, alıcı ve satıcı tarafların bir arada olduğu dönemsel olarak düzenlenen ve belirli bir süre boyunca 

oluşturulan pazarlar olarak tanımlanmaktadır. Türk dizi filmlerinin diğer ülke pazarlarına ulaşmasında 

fuarlara katılım önem taşımaktadır ve Türk dizi film distribütörleri katılımcı işletme olarak bu fuarlarda yer 

almaktadır. Özellikle, Türkiye’nin 2015 yılında Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen, dünyanın en 

büyük eğlence ve içerik fuarı MIPCOM’ da onur konuğu ilân edilmesiyle gerçekleştirilen faaliyetlerle küresel 

olarak büyük bir tanınırlık sağlanarak başarılı bir yükseliş elde edilmiştir. Çalışmada, Türk dizi filmlerinin 

uluslararasılaşmasında distribütörlerin fuar süreci incelenmiştir. “Türk dizi filmlerinin küresel televizyon 

pazarına ulaşmasında distribütörler fuar sürecini nasıl gerçekleşmektedir?” araştırma sorusuna cevap almak 

amaçlanmaktadır. Kavramsal çerçevede başlıklar altında dizi filmler, Türk dizi filmleri ve ulusal sınırları 

aşması, diğer ülke pazarlarına girerken kullanılan yöntem ve fuarlar ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, üç distribütör işletmenin fuar faaliyetleri fuar öncesi, fuar sırası ve 

fuar sonrası olmak üzere örnek olay deseni ile incelenmiştir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Dizi Film ve Türk Dizi Filmleri 

Diziler, 1930’lu yıllarda radyo yayıncılığı ile medya kültürüne girmiştir. 1950’li yıllardan itibaren de bilinen 

haliyle birbirini takip eden bölümlerle bir hikâye anlatısına dönüşmüşlerdir (Yalkın, 2019: 1). Televizyon dizi 

filmleri, dizi, pembe dizi, drama, serial, telenovela gibi farklı adlandırmalara sahiptir (Aslan, 2020: 4). 

Türkçede en sık kullanılan şekli ise dizi ve serial olmaktadır. Dizi, her bir bölümün ayrı hikâyeden oluştuğu 

anlatı türünü; serial, bağlı ve birbirini tamamlayan bölümlerle ilerleyen anlatı türünü ifade etmektedir.  

Türkiye’de herhangi bir ayrım gözetmeksizin profesyoneller ve izleyiciler her iki türe de dizi film terimini 

kullanmaktadır. Dizi terimi, bir bölümden çok, sürekliliğin sağlanmasını ifade etmektedir (Tanrıöver, 2011: 

46).  Dizi filmler, bir sonraki bölümle ilgili merak uyandıran,  izleyicilerin dikkatlerini ve ilgilerini canlı tutan 

anlatılar olmaktadır. Günlük, haftalık gibi belirli zaman aralıklarında izleyici ile buluşmaktadır (Aslan, 2020: 

5). Konuları, kurguları ve kullanılan teknikler izleyiciler tarafından izlenmelerini sağlamaktadır (Balaban, 

2015: 473). Dizi filmler, dünya genelinde izleyici tarafından bilinen, kendine özgü bir anlatım biçimine sahiptir 

 
1 Uluslararası İşletmecilik literatüründe iki tür aracıdan söz edilmektedir. Bunlar; acente ve distribütördür. Acente, ihracatçı işletmeye 

ait ürünün mülkiyetini üstlenmeden, ürünü bir komisyon karşılığında diğer ülkedeki müşterisine ulaştıran işletmedir. Distribütör ise, 

ihracatçı işletmenin ürününün sahipliğini üstenen, bir kar marjı ile ürünü diğer ülke pazarındaki müşterisine satan işletmedir. Türk dizi 

film endüstrisinde gerek acente ve gerekse distribütör olarak aracılık fonksiyonunu yerine getirmekte olan işletmelere distribütör adı 

verilmektedir. Bu nedenle de, çalışma kapsamında gerek acente ve gerekse distribütör olsun tüm aracılar distribütör şeklinde 

adlandırılmaktadır.  
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(Allen, 1995: 17). Kişilerin hayatlarına hızla etki edebilen ve algılamalarını değiştirebilen iletişim aracı olarak 

da nitelendirilebilmektedir (Şahbaz ve Kılıçlar, 2009: 32).   

Türkiye’de televizyon dizi filmleri, yapımcı, yayıncı kanal, senarist, yönetmen, diyalog yazarı, müzik bestecisi 

gibi unsurların birlikteliğiyle üretilmektedir. İki ya da iki buçuk saat süren bölümlerden oluşan ve genellikle 

24 ile 36 bölüm süren, izlenme oranı başarısına göre sürdürülen, bölümlerin çekilme sürecinde her türlü 

düzenleme ve düzeltme imkânının olduğu projelerdir (Şentürk, 2017: 164).   

Sadece iki devlet televizyon kanalının yayın yaptığı 1986’da ilk kez yapılan Türkiye Medya Araştırmasında 

en çok beğenilen ve izlenen program sıralamasında ilk sırada yer alan ana haberlerin ardından Türk dizi 

filmleri gelmiştir. 1990 yılında Türkiye’de iki özel televizyon kanalının yayına başlaması, televizyonun 

ticarileşmesine geçişi sağlamıştır. Bu gelişmeyle birlikte, televizyonun, insanların günlük yaşamlarındaki yeri 

derinleşmiş ve yeni bir dönem başlamıştır. Ticarileşen yayıncılıkla birlikte artan rekabet, 1990’lı yılların 

ortalarından itibaren yerli dizi film üretimine hız kazandırmış ve 1998 yılından itibaren de Türk dizi film 

üretimi istikrarlı bir artış göstermeye başlamıştır (Tanrıöver, 2011: 44). Böylece son yıllarda yapımcılar, 

yönetmenler, oyuncular, senaristler ve set çalışanlarıyla birlikte büyük bir istihdam alanı oluşturmuştur 

(Karlıdağ ve Bulut, 2014: 84). Türk televizyon izleyicisinin, eğlence anlayışının merkezine dizi filmleri 

yerleştirmesiyle, Türk dizi filmleri artan öneme sahip olmuş ve güçlü bir ekonomiye dönüşmüştür (Pazarbaşı, 

2016: 182). Türkiye’de izleyiciyle buluşan dizi filmler yurtiçindeki yükselişine, ulusal sınırları aşarak diğer 

ülkelerde de başarı elde ederek devam etmektedir. Birçok diğer ülke televizyon ekranlarında yer alarak 400 

milyon civarında izleyiciye ulaşmaktadır. Uluslararası ticarette konu olarak elde edilen ihracat gelirinin yanı 

sıra Türkiye’nin kültür ve turizm elçisi olma görevini de üstlenmektedir (Deloitte, 2014: 35).   

2.2. Türk Dizi Filmlerinin Ulusal Sınırları Aşması 

Ülkelerin ürettiği televizyon dizi filmlerinin diğer ülke ekranlarında gösterilmesi, kültür, kültürlerarası 

iletişim ve soft power (yumuşak güç) boyutlarındaki etkisi sebebiyle büyük önem taşımaktadır (Aslan, 2020: 

4). Kültürel mal olarak değerlendirilebilen dizi filmler, coğrafik olarak geniş alanlara yayılarak diğer ülke 

pazarlarında yeni izleyici kitlelerine ulaşmak suretiyle, imaj ve kimlikleri yaymakta ve yapımcıların 

kazançlarını artırmaktadır (Karlıdağ ve Bulut, 2014: 76). 

Türkiye’ de 1990’lı yıllardan itibaren ticarileşen yayıncılıkla birlikte, önce TRT ve özel televizyon kanalları dizi 

film, film, eğlence ve yarışma programları gibi içerikleri diğer ülkelerden sağlamaktayken; daha sonra geçen 

zamanla, büyüme ve gelişmeyle birlikte başta dizi filmler olmak üzere birçok yerli yapım diğer ülke 

pazarlarına sunulmaya başlanmıştır (Bilis vd., 2018: 404-405).  

Türk dizi filmlerinde özgün hikâyelere, geçmiş zamanlarda geçen dönem hikâyelerine ek olarak Türk edebi 

eserleri televizyona uyarlanmıştır. 2008-2010 yılında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizi filminde olduğu gibi, edebi 

eserlerin yayınlandığı yıllara uyarlandığı örnekler mevcuttur. 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel ve 

2012 yılında yayınlanan Son dizi filmleri sinema estetiğine sahip, farklı kurgu tekniklerinin kullanıldığı ve 

yapım kalitesiyle dikkat çeken yapımlar olmuşlardır. Türkiye’de izleyicinin beğenisini kazanmanın yanı sıra 

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Gümüş; Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve Balkanlar’da izleyici bulmuştur 

(Ateşalp, 2016: 21). Takip eden 2008 yılından itibaren de Türk dizi filmlerinin ulusal sınırları aşması hız 

kazanmıştır (Karlıdağ ve Bulut, 2014: 85).  

Türk televizyonunda yüksek reyting oranları alan Türk dizi filmleri, çeşitlilik, format, teknik ve içerik olarak 

istek ve beklentilere göre değişmekte ve gelişmektedir. Küresel televizyon pazarının dinamiklerine de cevap 

vermeyi başaran Türk dizi filmleri, ulusal sınırları aşarak birçok diğer ülke pazarında izleyiciye ulaşmaktadır. 

Türk dizi filmleri uluslararası pazarda Amerika yapımı dizi filmlerden sonra popülerlik ve talep edilme 

bakımından ikinci sırada yer almaktadır (Kişisel Kaynak, Bilgi Notu 1). Gerçek mekânların kullanılması, 

anlatımın doğal akışta ve yavaş olması, iyi performans sergileyen oyuncuların varlığı, evrensel temaları kendi 

kültürü içerisinde birleştirerek ele alma biçimleri gibi özellikleri barındırması diğer ülke pazarlarındaki 

izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilmelerini sağlamaktadır (Öztürkmen, 2018: 8). Türk dizi filmlerinin 

içerik ve teknik kalitesindeki artış, yapımcıların pazar geliştirme, genişleme ihtiyacı ve diğer ülke 

pazarlarındaki uygun koşullar uluslararasılaşmada etkili olmuştur. Distribütörlerin küresel televizyon 

içerikleri ticaret ağlarına entegre olmasıyla uluslararasılaşma mümkün olmaktadır (Yeşil, 2015: 53).  
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2.3. Diğer Ülke Pazarlarına Giriş 

Bir diğer ülke pazarına girmek suretiyle uluslararasılaşma sadece mal üreten işletmelere özgü bir alternatif 

değildir, hizmet üretmekte olan işletmeler de diğer ülke pazarlarına girmek, gelir elde etmek imkânına 

sahiptir. İşletmeler, bir diğer ülke pazarına girmek, bir diğer ülke pazarından gelir etmek amacıyla bir dizi 

giriş yolundan seçim yapmak durumundadır (Üner vd., 2018: 798).  

Hizmetlerin uluslararasılaşmasını açıklamakta kullanılan iki sınıflandırma değişkeni: (i) hizmetlerin mallarla 

bütünleşme düzeyi ve (ii) üretici ve tüketici etkileşim düzeyidir. Eğer bir hizmet, müzik disketi gibi,  mallara 

bütünleşmiş durumda ise hizmetin ihracatı, lisanslanması ve yatırım yoluyla diğer ülke pazarında üretimi 

mümkün olabilecektir (Vandermerwe ve Chadwick, 1989: 81; Üner vd., 2020: 2). Türk dizi filmlerinin 

uluslararasılaşmasında, diğer ülke pazarına giriş stratejisi anlaşmaya dayalı yöntemlerden lisanslama 

anlaşması olmaktadır, yani, işletme, belli bir telif ücreti ya da bedel karşılığında fikri mülkiyetini diğer bir 

işletmenin kullanmasına izin vermektedir (Çavuşgil vd., 2008: 382). Lisans alan işletme, lisans veren 

işletmeden belirli bir süre için kullanma iznini aldığı fikri mülkiyet, patent, marka, telif hakkı, teknoloji, know-

how ve özel pazarlama yetenekleri olabilmektedir. Lisanslama, işletmenin sahip olduğu soyut varlıklarının 

ihracatını ve ithalatını da ifade etmektedir (Czinkota ve Ronkainen, 1998: 422).  

2.4. Fuarlar  

Fuarlar, alıcıların ve satıcıların buluştuğu, bilgi paylaşımında bulundukları, anlaşma yapabildikleri, yeni iş ya 

da yeni ürün geliştirme fikri edinebildikleri, ticareti geliştirmek amacıyla belirli bir süre boyunca ve düzenli 

aralıklarla kurulan pazarlar şeklinde tanımlanabilmektedir. Fuarlara katılımcı olan işletmeler, mevcut ve 

potansiyel müşteriler ile temas kurarak tanıtım faaliyetleri yapmakta, sipariş almakta, anlaşmalar 

imzalamakta ya da fiili satış yapmaktadır (Köktürk, 2019: 20). Geniş bakış açısıyla, satış ya da tanıtım odaklı 

olmanın ötesinde, çok sayıda alıcı ve satıcının, paydaşın, hizmet sunan işletmelerin, sektörden ve resmi 

kurumlardan temsilcilerin iş yapmak için belirli bir süre bir arada oldukları, ilişkiler kurdukları ilgili sektörün 

küçük evreni olarak ifade edilmektedir (Rosson ve Seringhaus, 1995: 87). 

Fuarlar, katılımcı işletmeler için birçok paydaş ile birlikte olma olanağı sağlayan ve karşılıklı bilgi 

paylaşımının gerçekleştiği bir süreç olmaktadır. Mevcut ve potansiyel müşterilerin, dağıtımcıların, 

tedarikçilerin ve rakiplerin bir arada olduğu fuarlar, rekabetçi üstünlük sağlanabilecek işbirlikleri, yeni 

ürünler ve fiyatlandırma gibi konuların tespit edilip, bilgi toplanması için fırsat sunmaktadır (Çobanoğlu, 

2019: 68). İşletmeler fuar süreci boyunca, mevcut ve potansiyel müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni 

ilişkilerin kurulması, rakipler ve rakiplerin ürünleri ile ilgili bilgi edinilmesi, yeni teknolojilerin tanınması gibi 

fırsatlar elde etmektedir (Aycı, 2011: 175-176). Fuarlar katılımcı işletmeler tarafından ihtiyaç belirleme ve rakip 

ürünleri değerlendirmede tercih edilen bilgi kaynağı da olmaktadır (Rosson ve Seringhaus, 1995: 81). 

Fuarlar, coğrafyaya göre, bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlar olarak sınıflandırılabilmektedir. Uluslararası 

fuarlara, katılımcı işletmelerin en az %10’unun ya da ziyaretçilerin %5’inin diğer ülkelerden gelmesi 

beklenmektedir. Diğer ülkelerden sağlanan katılımın toplam katılım içindeki oranı, gerçekleştirilen fuarın 

ihracat ya da ithalata yönelik olduğunu tanımlamaktadır (Çağlar ve Özcömert, 2002: 13-14). İşletmelerin 

uluslararası fuarlara katılmalarındaki temel amaç ihracat potansiyellerini yükseltmek olmaktadır (Alkibay ve 

Songür, 2002: 27). Belirli bir sektörde faaliyette olan işletmeler için uluslararası bir fuara katılımla elde edilen 

pazar bilgisi, işletmenin iletişim amacına ve satış programlarına uygunluğu ve potansiyeli uluslararası fuara 

katılım kararında etkili olmaktadır (Seringhaus ve Rosson, 2001: 878-879). 

Fuarları pazarlama karması elemanları içinde iletişim kurma fonksiyonunu doğrudan sağlayan tutundurma 

karma elemanı kapsamında incelemek mümkün olmaktadır. Diğer karma elemanları olan ürün, fiyat ve 

dağıtım geliştirilen bütünleşik pazarlama iletişiminin parçası olmaktadır (Kocamaz, 2019: 130).  Fuarlar diğer 

pazarlama iletişimi araçlarından satıcıların ve alıcıların doğrudan ve eş zamanlı ilişki kuruması sebebiyle 

farklılaşmaktadır (Alkibay ve Songür, 2002: 26). Fuar süresince katılımcı işletmeler, mevcut ve potansiyel 

müşterilerinin dikkatini çekerek istediği iletişim amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Bu sebeple, örnekler ve 

eşantiyonlar dağıtmak, seminer ve yarışmalar düzenlemek, bilgilendirici video gösterimi yapmak, müşterileri 

stantlarda ağırlamak, yemekler ve partiler düzenlemek, ilgi uyandırmak, ilişki kurmak ve bu ilişkileri 

güçlendirmek için gerçekleştirilen faaliyetler olmaktadır (Çobanoğlu, 2019: 57). Ayrıca, endüstriyel pazarlarda 
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reklamlar popüler olmasına rağmen satın alma kararına etkisi açısından fuarlar görece daha etkili olmaktadır 

(Parasuraman, 1981: 280). 

Fuarlar, işletmelere çok sayıda müşteriye erişme olanağı sunarak kısa sürede satış yapabilmeleri için 

bağlantılar kurmalarını sağlamaktadır. Her yıl dünyanın farklı şehirlerinde, çok sayıda genel ve spesifik bir 

endüstriyle sınırlı olan özel (ihtisas) fuarlar gerçekleşmektedir. Uluslararasılaşan işletmeler, özellikle sınırlı 

mali olanaklara sahip ihracatçı işletmeler, genel ve özel fuarlara katılarak yeni pazarlara ulaşma fırsatı 

yakalamaktadır. Fuarların işletmelerin mal ve hizmetlerine uygun olması, fuar ziyaretçilerinin fazla sayıda ve 

ilgili işletme ve kişilerden oluşması katılım kararı verilmesinde etkili olmaktadır. Fuara katılan işletmeler için, 

katılım yapılacak fuarların belirlenmesi, gerekli bütçenin hazırlanması, sergilenecek ürünlerin seçilmesi ve 

taşınması, ziyaretçilerle iyi iletişim kurabilen ve satış becerisi yüksek çalışanların stantta olması, fuar süresince 

yapılacak olan tüm tutundurma faaliyetleri için iyi bir örgütlenme ve planlama yapılması büyük önem 

taşımaktadır (Karafakioğlu, 2010: 280).  

Gerçekleştirilen genel fuarlar, tüketim ürünlerinden sanayi ürünlerine kadar çeşidi barındırdığı için genellikle 

panayır benzeri olmakta ve günümüzde katılımcı işletme ve ziyaretçiler tarafından çok tercih edilmemektedir. 

Sektörel fuarlar, yakın ilişki içinde olan ya da bir ana sektör ve yan sektörleri kapsayacak şekilde, ilgili 

ürünlerin tanımlandığı ve harici ürün sergilenmeyen, fuar katılımcılarının doğrudan sektörle ilgililerden 

oluşması sebebiyle, büyük kısmının birbirinin müşterisi olduğu fuarlardır. İhtisas fuarları, tanımı yapılan tek 

bir sektörle gerçekleştirilmektedir. Katılımcı işletmeler ve ziyaretçi sayısı olarak küçük ölçekli olarak 

değerlendirilmesi mümkün olmakla beraber yine de tercih edilmektedir. Kongre fuarları, sektör toplantıları, 

sempozyumların gerçekleştirildiği fuarlardır. Yine katılımcı işletme ve ziyaretçi sayısı az olmasına rağmen 

ziyaretçilerin fuarla ilgili profesyonellerden oluşması, hedef kitleyle etkin bir iletişim sürecinin 

gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Tüketici fuarları ise, nihai tüketicinin ziyaretçi olarak bulunduğu, 

satın alma sürecinin fuar alanında tamamlandığı, geniş ürün yelpazesinin olduğu, katılımcı işletme ve 

ziyaretçi sayısının yüksek olduğu fuarlardır (Çağlar ve Özcömert, 2002: 15-16). 

Fuarlar, işletmeler için uluslararasılaşma, pazarlama ve satış aracı olmaktadır (Çobanoğlu, 2019: 70). 

İşletmeler, uluslararası boyutta rekabet edebilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu 

faaliyetlerin en önemlilerinden biri de uluslararası fuarlara katılım olmaktadır. Uluslararası fuarlar, doğrudan 

taraflar arasında ilişki kurma fırsatı sağlayarak, ülkelerin de ihracat potansiyelini artırma imkânı sunmaktadır 

(Alkibay ve Songür, 2002: 25).  Faiz ve Üner (2015) çalışmalarında, işletmelerin, diğer ülke pazarları hakkında 

elde ettikleri bilginin kaynaklarından biri olarak fuarları gördüklerini ifade etmektedir. İşletme kurucuları ve 

yöneticilerinin uluslararası fuarlara özellikle de sektörel fuarlara düzenli olarak katılarak hem ağ 

bağlantılarını geliştirmede hem de diğer ülke pazarları hakkında bilgi edinmede üstünlük elde ettikleri 

belirtilmektedir (Faiz ve Üner, 2015: 977).  

Uluslararası fuarlara katılan işletmelerin hedef pazarla ilgili eksiksiz bilgi sahibi olması gerekmektedir. Hedef 

pazara ilişkin bilgi edinilmesine yönelik yapılacak olan pazarlama araştırması çalışmalarının yeterli, detaylı, 

kaliteli ve güncel olması araştırmayı gerçekleştiren kişi ve kurumların işbirliğine ve yeteneğine bağlı 

olmaktadır. Yapılan geniş kapsamlı pazarlama araştırmalarının raporlanarak sektörle paylaşılması mal ve 

hizmetlerini ulusal sınırlar dışına çıkaran ve ülkelerini temsil eden işletmelerin uluslararasılaşma performansı 

açısından önem taşımaktadır. Uluslararası fuarlara katılan işletmelerin yanı sıra meslek ve ticaret odalarının, 

sanayici ve iş insanı derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının katılımının da desteklenmesi ulusal sınırların 

aşılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. İşletmelere uluslararasılaşma sürecinde destek veren kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yine önem taşıyan bir diğer unsur olmaktadır (Aycı, 2011: 177-178). Fuarlar ülkelerin 

büyüme hedeflerine ulaşmalarında ve işletmelerin diğer ülke pazarlarına açılmalarını sağlamada önemli bir 

araç olmaktadır. Fuarlarda alıcı ve satıcı taraflar bir araya gelerek ilişki kurmakta tanıtım ve satış faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir (Çobanoğlu, 2019: 49). 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Türk dizi filmlerinin uluslararasılaşma sürecinde önemli rol 

oynamakta olan distribütörlerin fuar faaliyetleri, üç distribütör işletmenin fuar faaliyetlerinin örnek olay 
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olarak seçilmesiyle anlaşılmaya çalışılmıştır. “Türk dizi filmlerinin küresel televizyon pazarına ulaşmasında 

distribütörler fuar sürecini nasıl gerçekleşmektedir?” araştırma sorusuna yanıt aranmıştır. 

Araştırma deseni, nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay (durum/vaka) çalışmasıdır. Örnek olay çalışması, 

durumun belirlenmesiyle başlamaktadır. Durum birey ya da bireyler, grup, kuruluş gibi somut varlık 

olabileceği gibi, soyut ağırlıklı olarak bir topluluk, ilişki, program, proje ya da karar verme süreci 

olabilmektedir. Örnek olay çalışması, durum ya da durumlar hakkında bilgi kaynakları aracılığıyla detaylı ve 

derinlemesine bilgi toplanarak betimleme yapıldığı ya da durum temalarının ortaya çıkarıldığı nitel bir desen 

olmaktadır (Creswell, 2013: 99).  En temel özelliği araştırmaya konu olan sınırlandırılmış tek bir olgunun, 

varlığın ya da bir birimin bütünsel ve detaylı olarak derinlemesine betimlenmesi ve analiz edilmesi olmaktadır  

(Merriam, 2018: 46; Yıldırım ve Şimşek, 2011: 77). Örnek olay çalışmaları genellikle, durumlardan çıkarılan 

genel anlamla oluşturulan sonuçlar ile tamamlanmaktadır (Creswell, 2013: 101). 

Araştırmanın modeli, çoklu örnek olay çalışmasıdır. Bu modelde, her bir durum belirli bir durumun 

toplamına ait olması sebebiyle ilgi çekici olmaktadır. Ortak bir özelliği ya da ortak koşulları paylaşan her bir 

durum, (bir gruba üyelik, ya da bir olgunun örnekleri olma gibi) bir diğerine bağlı olmaktadır. Çoklu örnek 

olay çalışması ile birleştirmek hedeflenmektedir. Çoklu durumları kapsayan olgu anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

“Bu olguyu anlamaya ne yardımcı olur?” sorusu ile bu modelde durumlar hakkında benzer ve farklı olanlar 

incelenmektedir (Stake, 2006: 4-7). 

Çalışmada çoklu örnek olay (durum/vaka) olarak belirlenen Türk dizi filmlerinin uluslararasılaşma sürecinde 

üç distribütör işletmenin fuar faaliyetleri olmaktadır. Üç distribütör işletmenin fuar faaliyetlerine 

odaklanılarak temalara ulaşılmıştır. Birden fazla durumun araştırmaya dâhil edilmesi güvenilirliği artırma ya 

da bulguları genelleyebilmek için kullanılan bir strateji olmaktadır (Merriam, 2018: 49). 

3.2. Örneklem 

Türk dizi filmlerinin distribütörlüğünü üstlenen az sayıda distribütör işletme vardır. Bu işletmelerden, 

görüşme talebini kabul eden üç Türk dizi film distribütörü işletme, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi ile Türk dizi filmlerinin uluslararasılaşma 

sürecinde rol üstlenen üç distribütör işletme belirlenmiştir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırma konusu olan distribütörlerin fuar süreci hakkında, derinlemesine bilgi edinmek, betimleme yapmak 

ve bütün yönleriyle anlamak amacıyla veri toplama yöntemi olarak görüşme kullanılmıştır. Üç distribütör 

işletmenin temsilcilerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile veri toplanmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi ile elde edilen verilerle açıklanabilecek kavramlara ve 

ilişkilere ulaşmak amaçlanmaktadır. Verilerin, önce kavramsallaştırılması sonra temalara ulaşılması ile 

olgular anlaşılabilir hale gelmektedir. Birbirine benzeyen veriler bir araya getirilerek ve düzenlenerek 

yorumlanmaktadır. Araştırma konusunun bütüncül bir yorumu hedeflenmektedir (Yıldırım ve Şimsek, 2011: 

277). Analiz birimi üç distribütör işletme olmaktadır.  Bu üç işletme, Türk içeriklerinin diğer ülke pazarlarına 

sunulmasında aracılık yapmaktadır.  

Süreci özetlemek ve derinlemesine anlamak için, Türk dizi filmlerinin fikri mülkiyet haklarının diğer ülke 

televizyon kanallarına devredilmesinde aracılık yapan üç distribütör işletme temsilcisi ile yaklaşık bir buçuk 

saat süren yarı yapılandırılmış görüşmeden elde edilen veriler, içerik analizi ile incelenmiştir. Distribütör 

temsilcileriyle yapılan görüşmelerden doğrudan alıntılar D1, D2 ve D3 olarak bulgular bölümünde yer 

almaktadır. Bu çalışma için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Komisyonundan 11054618-302.08.01 

sayılı etik onay alınmıştır. Görüşme yapılan distribütör temsilcileri görüşmeden elde edilen verilerin bilimsel 

amaçlarla kullanılacağı konusunda bilgilendirilmiş ve onayları alınmıştır. 

4. Bulgular 

Türk dizi filmlerinin diğer ülke pazarlarına ulaşmasında aracılık yapan distribütörler ve faaliyetleri; 

fuarlardan önce, fuarda ve fuardan sonra olmak üzere üç boyutta son olarak da devlet destekleri anlaşılmaya 

çalışılmaktadır. 
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4.1. Distribütör İşletmeler 

Distribütörler, değer zincirinde fiziksel dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

Distribütörler mal ve hizmetleri yurtiçinde ve yurtdışında taşımakta, diğer ülke pazarında işletmeler adına 

tutundurma, satış ve müşteri ilişkileri gibi faaliyetleri yerine getirmektedir. Malların nakliyesini üstlenmekte, 

depolamakta ve müşteri desteği gibi çeşitli lojistik süreçleri de gerçekleştirebilmektedir (Çavuşgil vd. 2008:  

75). Türk dizi filmlerinin üreticisi olan yapımcılar ve iç yapımları olan yayıncı kanallar genellikle, lisans 

anlaşmalarını distribütörler aracılığı ile gerçekleştirmektedir. “Belirli bir bölge için, belirli bir lisanda ve belirli bir 

süre boyunca ve belirli tekrar sayısında yayın hakkı lisansı veriyoruz.”(D1)  

Distribütörler, Türk dizi filmlerinin yanı sıra format gibi başka içeriklerin de dağıtımını yapmaktadır. İç 

pazarda izleyicilerin beğenisi kazanan dizi filmlerin diğer ülke pazarlarında karşılık bulduğunun 

deneyimlenmesiyle, Türk dizi filmlerine daha fazla önem vermişlerdir. “Türk dizisi satan bir firma burası, 

gelirinin, cirosunun %70’ ini oradan kazanıyor.”(D2) Uluslararası eğlence ve içerik fuarları, fuar organizatörleri 

tarafından yıl içerisinde birçok kez dünyanın birçok bölgesinde düzenlenmektedir. Türk dizi filmlerinin 

uluslararasılaşma sürecinde fuarlar yıl içerisinde distribütörlerin birçok kez katıldığı organizasyonlar 

olmaktadır. Bu fuarlara yıl içerisindeki katılım sayısı ve yüksek katılım ücretleri yapımcıların bireysel olarak 

katılmak yerine, genellikle distribütörler aracılığıyla uluslararasılaşma faaliyetini gerçekleştirmelerine neden 

olmuştur. “Bireysel yapımcı için, ben bunu alayım, bu işi yaptım, yurtdışında satayım demek çok mantıklı değil… On 

tane market var, tek başına bir kişi olarak stant açmadan, sadece çanta ve registration budget (katılım bütçesi) bu 

marketlere gitmek için senede bir 150-200 bin dolar harcarsınız hepsine gideceğim derseniz. Ama biz bu işleri zaten 

yapıyoruz. Yirmi tane firmanın ürünü için yapıyoruz, Yani, orda bize ödediği komisyon herhangi bir marketi… Yapacağı 

uçak, otel parasıyla bile mukayese edilemez.”(D1) Distribütörler yapımcının temsilcisi olarak katılım 

sağlamaktadır ve diğer ülke kanallarının alımcılarıyla imzalanan lisanslama anlaşmasıyla elde edilen gelir 

üzerinden aldıkları komisyonla faaliyette bulunmaktadır. Yapımcılar, “İçeriği üretiyorlar create ediyorlar 

(yaratıyorlar), produce ediyorlar (üretiyorlar), sonra dağıtımcılara veriyorlar ve onlar dağıtıyorlar.”(D3) 

Distribütörler, birden fazla yapımcıyla sözleşmeler imzalayarak, diğer ülke pazarına sunacakları içeriklerden 

katalog oluşturmaktadır. Diğer ülke televizyonu ile Türk yapımcının ilgili dizi filmin lisanslama anlaşmasını 

yapmasının ardından da dizi filmin materyallerinin ulaştırılmasını gerçekleştirmektedir. 

4.2. Distribütörlerin Katıldıkları Uluslararası Eğlence ve İçerik Fuarları 

Fuarlar birçok sektörde önemli bir pazarlama aracı olmaktadır. Birçok işletme pazarlama bütçelerinin büyük 

bölümünü fuarlara katılım için ayırmaktadır (Seringhaus ve Rosson, 2001: 878). “Fuarlar birinci yolumuz 

müşterilere ulaşmak için. Fuarlarda stant açıyoruz.”(D3) Fuara katılan kar amacı güden ya da gütmeyen tüm 

kurumlar ve nihai tüketiciler, yani alıcı ve satıcıların hepsi fuar müşterisi olmaktadır (Köktürk, 2019: 21). 

Uluslararası sektörel fuarlar olarak değerlendirilen eğlence ve içerik fuarlarında televizyon kanallarının 

alımcıları, yapımcılar, distribütörler, içerik yöneticileri, reklamcılar, satış temsilcileri, medya ajansları ve 

marka temsilcileri, basın, hak sahipleri, yatırımcılar, post prodüksiyon şirketleri, araştırmacılar, danışmanlar 

ve ülke yönetimi temsilcileri gibi sektör ve alt sektörlerden birçok paydaş birlikte olmaktadır. “Marketler vardır 

biz ona… Halk dilinde fuar dediğimiz şeylere biz ona market deriz. Çünkü bu sektörün buluşmalarıdır. Genel ziyaretçiye 

açık organizasyonlar değildir. Sadece sektörde iş yapacak insanların bir araya gelmesi, buluşmasıdır. İsmi de markettir. 

İşte pazar yeri vs. gibidir. Cannes’da MIPCOM’a gittiğimizde, yaklaşık 16.000-17.000 kişi katılıyor.”(D1) 

Fuar organizatörleri, düzenledikleri fuarın başarısı ve sürdürülebilirliği için,  fuarı pazarın gerektirmesine, 

katılımı cazip hale getirecek güçlü ve yerel endüstrinin olmasına, fuar sponsorlarının finansal desteğinin 

dışında fuarın kendi oluşturduğu finansal kaynağın yeteli olmasına, fuarın prestijli ve profesyonel olmasına, 

ev sahibi ülkenin çekiciliğine, altyapısına, güvenliğine, fuar katılım bedeli karşılığında sunulanların katılımcı 

işletmelerin beklentilerini karşılamasına dikkat etmektedir. Fuar organizatörlerinin temel amacı doğru 

katılımcı ile doğru ziyaretçiyi fuar alanında birleştirmektir (Çobanoğlu, 2019: 50). “Dünyanın birçok yerinde bir 

sürü fuarlar var. Cannes’da iki tane fuar var. MIPCOM ve MIPTV. Singapur’da ATF, Miami’de NATPE, Los 

Angeles’da LAScreening, Budapeşte’de NATPE, Afrika’da Discop, Ortadoğu’da Discop, Kiev’de Mediavic, Content Asia 

var. Bir sürü, bir sürü dünyanın birçok yerinde tonla fuar var. Biz bu fuarlardan elimizdeki içeriklerimize uygun olarak 

ve hedeflediğimiz neresi, işte Ortadoğu mu hedefliyoruz, uzak doğuyu mu hedefliyoruz oradaki müşteriye, oradaki 

yayıncıya ulaşabileceğimiz fuarları hedef belirleyip o fuarlara katılıyoruz.”(D3) “Daha çok doğu Avrupa pazarını 

hedefleyen NATPE Europe diye market vardır ona gideriz. Dubai’de marketler oluyor. Middle East, North Africa 
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pazarına hitap eden. Yine Afrika’da Johannesburg’da ve Abidjan’da iki tane market olur. Biraz doğuya baktığımızda ATF 

Singapore’ da bir marketimiz olur.”(D1) Distribütörler, kataloglarında yer alan dizi filmlere, amaçlarına ve 

ulaşmak istedikleri hedef pazara göre farklı özelliklere sahip olan fuarlara katılım kararı vermektedir. 

Farklı özelliklere sahip televizyon içerikleri fuarları, her yıl dünyanın birçok şehrinde gerçekleşmektedir. Türk 

dizi filmlerinin distribütörleri bu fuarlarda katılımcı işletme olarak yer almaktadır. Reed Midem gibi fuar 

organizatörü işletmeler MIPCOM, NATPE, MIPTV, Discop, ATF, LAScreening, Mediavic, Content Asia gibi 

dünyanın çeşitli bölgelerinde fuarlar organize etmektedir. Bunlar içerisinden yılın ikinci yarısında Fransa’nın 

Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPCOM, distirbütörler tarafından en çok önemsenen fuar olmaktadır.  

“Dünyada Cannes fuarları MIPCOM, MIPTV denen yılda iki defa yapılan, özellikle Ekim ayındaki MIPCOM fuarı bu 

işin ana ticaretinin döndüğü fuar.”(D2)  

Bu fuarların, gerçekleştiği ülke ve müşterileri açısından bölgesel olma özelliği taşıdığını da söylemek 

mümkündür. “Bunlar yöresel özellikler gösterirler. (D1) “ATF Singapur mesela, Singapur’a gittiğimde bütün Asya 

ülkeleri aslında Cannes’a gelmekten ziyade kendi yakın yerine gelmek istiyor. Latinler Cannes’a uçmak istemiyor, 

Cancun’u istiyor. Bu yüzden zaten MIPCANCUN ortaya çıktı. NATPE Budapeşt mesela, Balkanların Cannes’a güçleri 

yetmiyor. Fuarın katılımı bin beş yüz euro bir kişi. Kanal geldi mi adam başı maliyeti beş bin euro oluyor ve on kişi 

geliyorlar elli bin euro bir fuar katılımına harcamak istemiyor. O yüzden farklı bölgelerde farklı fuarlar var.”(D2) Fuar 

organizatörleri, fuar katılım ücretinin birçok müşteri için yüksek olması ve müşterilerin uzak ülkelerde fuara 

katılmayı çok tercih etmemeleri sebebiyle yıl içerisinde farklı coğrafyalarda organizasyon 

gerçekleştirmektedir.  

Distibütörler yılda ortalama yirmiye yakın fuara katıldıklarını ifade etmişlerdir. “Aslında hayatımızın çoğu 

buralarda sürer. Ayda bir marketten fazla bizim bir ortalamamız var. Dünyayı dolaşıyoruz. Bunlara attent edip (katılıp), 

buralarda standlar açıyoruz bir takım eventler (etkinlikler) planlıyoruz… İşte reklam veriyoruz vesaire… Bu zaten 

bütün işin şeyi budur… Yükü ve aslı budur.“(D1) Distribütörlerin, çalışma takviminin fuarlara katılım sıklığı 

bakımından, fuar öncesi faaliyetler, fuar sırasındaki faaliyetler ve fuar sonrası faaliyetler bütününden 

oluştuğu anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak da bu üç başlık altında gerçekleşenler incelenmiştir. 

4.3. Fuar Öncesi Faaliyetler 

Hedef pazar seçimi ile işletmeler pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini maksimize etmekte ve sınırlı 

kaynaklarını verimli kullanarak en fazla ekonomik faydayı sağlamaktadır (Jang vd., 2004: 19). Distibütörler, 

coğrafik olarak bölümlendirdikleri pazarda hedef pazarlarını belirlemektedir. “Oturuyoruz sezon başında, bakın 

arkadaşlar Güneydoğu Asya’da biz Endonezya’ya satış yaptık çok iyi de reytingler aldık. Ama bakın ki yanında Malezya, 

Vietnam, Bangkok’ da henüz hiç bir satışımız yok diyoruz. Hadi oturun diyoruz, şimdi bu üç ülkedeki fotoğraf neymiş 

bakın, yayıncılar kimler, kimler potansiyel müşterimiz olabilir bir çalışma yapıyorlar.”(D1)  

Satış elemanlarının müşterileri etkilemek için müşterilerin faaliyetlerini anlamanın yanı sıra pazarlarının da 

ihtiyaçlarını iyi anlamaları gerekmektedir (Parasuraman, 1981: 280). Fuarlardan önce hedeflenen diğer ülke 

pazarlarındaki televizyon kanalları hakkında detaylı araştırma yapmaktadır. “Her kanalın, her yayıncının bir 

karakter analizi var. Kimi kadın kanalıdır, kimi erkek kanalıdır, kimi aksiyona yöneliktir, kimi daha gençliğe yöneliktir. 

Dolayısıyla önce kanalı anlıyoruz, sohbet ediyoruz, soruyoruz, internetten araştırıyoruz, bakıyoruz dolayısıyla neye 

ihtiyacı olduğunu öğreniyoruz. Saat sekiz dizisi mi arıyor, saat on dizisi mi arıyor, gündüzde yayınlamak üzere mi bir 

şey arıyor.”(D3).  

Analiz sonucunda yayıncı kanalın ihtiyacını ve isteğini belirleyerek kataloglarında yer alan dizi filmlere 

uygun özellikte yayıncılık anlayışı olan kanalları belirleyerek, mail ile iletişim kurmaya başlanmaktadır. 

“Başlıyoruz kendimizi tanıtmaya, yazmaya. İşte bir market varsa, o pazar için örnek vereyim Singapur marketi var. 

Ondan önce diyoruz ki Singapur’a geliyor musunuz? Geliyorsanız, bakın size şunları, şunları tanıtalım orda bir 

görüşelim gibi.”(D1) Dizi filmlerin ön tanıtımını yaparak fuarda gerçekleştirmek üzere randevu talep etmekte 

böylece, fuar programını oluşturmaya başlamaktadır. “Fuara gitmeden önce zaten herkese merhaba Türkiye’den biz 

şu şirketiz, elimizde şöyle güzel dizilerimiz var. Sizinle görüşmek istiyoruz, ihtiyacınız var mı, size içeriklerimizi 

anlatmak istiyoruz diyoruz. İçeriğimiz… hakimiz bütün hepsinin konularını biliyoruz, her şeyi biliyoruz, dolayısıyla biz 

diyoruz ki bakın, şunlar şunlar şunlar sizin için uygun. O randevuları alıp, sonrada fuarlarda yüz yüze tanışıp 

içeriklerimizi tanıtıyoruz.”(D3).  
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Ön çalışma ile bölge satış temsilcileri, fuardan önce hangi diğer ülke kanal alımcısına hangi dizi filmin 

sunumunun gerçekleştirileceğini belirlemiş olmaktadır. “Her bir satışçı kendi müşterisiyle hangi ülkelere sahipse 

hep iletişim halinde gerek telefonda gerek mailde. Zaten alıcısının ne beklediğini, ondan ne istediğini biliyor oluyor artık 

satışçı. Her bir satışçının her bir müşterisi ile yarım saati var. Yarım saat yapmak zorunda çünkü dört gün boyunca 

günde totalde elli-altmış toplantı yapan satışçı oluyor. Şimdi her gün, her müşterisine bütün elindeki kataloğu anlatması 

imkânsız zaten. Her bir dizinin sunumu için, satışı için çok fazla efor sarf ediliyor. Onu da doğru kullanmak lazım.”(D2) 

Böylece yapılan fuar öncesi çalışmalarla, fuardan maksimum faydayı elde etmek üzere süreç planlanmış 

olmaktadır. 

4.4. Fuarda Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Katılımcı işletmeler, hedef pazarın profilini, istek ve ihtiyaçlarını belirleyerek pazarlama planı 

hazırlamaktadır. Hedef pazardan temsilcilerle iletişim kurulması, fuar alanına davet edilmeleri, randevuların 

organize edilmesi, satış sunumlarının hazırlanması, ikramlar, etkinlik ve davetlerin programlanması, görsel 

materyallerin tasarlanması, stant dizaynı, satış temsilcilerinin ve stant görevlilerinin belirlenmesi ve 

eğitimleri, görüşme raporlarında nelerin yer alacağı pazarlama planında yer almaktadır (Çobanoğlu, 2019: 

55). Distribütörler, fuar öncesinde yaptıkları ön çalışmalarla amaçlarına uygun olan fuarlara katılmaktadır. 

Fuar alanında stantlarında, satış temsilcileri ile görüşmeler ve çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

“Flayerlarımız, broşürlerimiz, kataloglarımız, işte fragmanlarımız, bölümlerimiz izlenecek her şeyimiz... Standımızın 

bütün duvarları zaten posterlerimizle süslü.”(D3) Stantlar, satış ekibinin görüşmeler gerçekleştirebileceği şekilde 

ve görsel olarak zengin bir şekilde dizayn edilmektedir. Stantlarda bölge satış temsilcileri müşterilerle 

randevularını gerçekleştirmekte ve dizi filme ait fragman, trailer, bölüm gibi videolar kullanarak sunumlar 

yapmaktadır. 

Distribütörler, fuarlar içerisinde en önemlisinin yılın ikinci yarısında Fransa’nın Cannes şehrindeki MIPCOM 

olduğunu ve en fazla çabayı bu fuarda gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. “Cannes dünyanın en büyük dizi 

ihracat fuarı olduğu için, dolayısıyla bütün o büyük lansmanları hep Cannes’da yapıyorduk. Çok büyük reklam 

harcamaları, lansmanlar ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Dergi ilanları, billboard ilanları, promosyonel malzemeler, 

viral çalışmalar neler neler…”(D2) Distribütörler katıldıkları fuarlarda büyük harcamalar yaparak 

kataloglarında yer alan dizi filmlerin pazarlama iletişimini gerçekleştirmektedir.   

Özellikle, Cannes MIPCOM’ da distribütörler fuar alanında ve fuar dışında çeşitli faaliyetler 

gerçekleştirmektedir. Fuar alanında, stantlarını kataloglarında yer alan dizi filmlere ait posterlerle 

donatmaktadır. Dizi filmlerle ilgili flayer, broşür gibi görsel unsurların yanı sıra dikkat çekici görsel materyal 

de kullanıldığını ifade etmişlerdir. “Dizi 70’lerde geçiyor hayat hikâyesi. Orda bir tane uçak var. Adam çiftçi, çiftliğini 

ilaçlıyor falan ki o zamanlar için Adana’ da çok böyle extravagant (ilginç) bir durum. Ne yapalım işte bunun yaşam 

kalitesini de göstermek lazım. Mesela, Avusturya’da o uçağın maketini bulup, oradan onu Fransa’ya getirip, standın 

önüne kondurduk. Yani, bunlar hep böyle bir tanıtım, tutundurma çabaları.”(D1) 

Fuarlar hem ziyaretçiler hem de katılımcı işletme çalışanları için bir motivasyon unsuru olmaktadır. Bu açıdan, 

sadece iş toplantısı gerçekleştirmeye odaklanmak yerine, kişisel ilişkileri geliştirip, güçlendirecek sosyal 

programların da yapılması önemli olmaktadır. Ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatmak için beş duyuya 

yönelik ve rakiplerden farklılaşmayı sağlayacak faaliyetler planlanması gerekmektedir (Çobanoğlu, 2019: 65). 

“Her yıl MIPCOM’ da büyük bir parti veririz ki şey değil, işte bin kişi civarında olur. Lanse ettiğimiz yeni bir iş varsa 

mesela o partide belki onun oyuncuları olur ya da bunların imza günü ya da bir fotoğraf günü olur Cannes’da. Belki işte 

şanslı üç tane müşterimize deriz ki başrolle yemek yiyeceksiniz.”(D1) Türkiye’den özellikle başrol oyuncular olmak 

üzere oyuncuları ve yapımcıları fuar süresince ağırlayarak müşterilerle tanıştırdıkları toplantılar ve 

kokteyller, basınla röportajlar ve imza günleri organize etmektedir.   

Katılımcı işletmelerin, rakipleri arasından sıyrılarak ziyaretçileri stantlarına çekebilmek ve iletişim kurmak 

için kısıtlı zamanları olmaktadır. Bu sebeple, tüm iletişim sürecinin ve iletilmek istenilen mesajın en net şekilde 

tanımlanması önemli olmaktadır (Aycı, 2011: 178). “Cannes film festivali gibi oluyor ama Türkiye sallıyor orayı. 

Son beş altı yıldır böyle. O zaman da orada projeden haberleri olmuş oluyor. Her şekilde biz onları haberdar ediyoruz.” 

(D2) Distribütörler, Cannes MIPCOM’ da fuar alanında ve farklı mekânlarda gerçekleştirdikleri faaliyetlerle 

Türkiye’nin ve Türk içeriklerinin bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaktadır.  
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Türkiye’den konuklarıyla sektörü bir araya getirdikleri gösterişli mekânlarda lansmanlar ve partiler 

düzenlenmektedir. “Lansmanlar sayesinde, partiler olsun, şatolar kapatılıyor, kırmızı halı resitalleri, oyuncular 

getiriliyor, işte o top ten oyuncular bir projede yer aldıysa, kimdeyse o, o geliyor falan.“(D2) Fuar süresince gelen 

ziyaretçileri stantta ve fuar dışında ağırlamak kurulan ilişkileri güçlendirmektedir. Ürün gösterimleri ve 

sunumları ziyaretçilerin fuar alanından unutulmaz anlar yaşamış olarak ayrılmasını sağlamakta önemli unsur 

olmaktadır (Çobanoğlu, 2019: 68). “Başrollerle, stantta kokteyl ayarlamıştık, basını falan çağırmıştık. Kendi 

müşterilerimizi, alıcı müşterilerimizi çağırmıştık. Kendi standımızda kokteyl yapmıştık o da çok güzel geçmişti, bire bir 

herkesle cast konuşuyor, bunlar çok önemli şeyler. Kanal geldiğinde o castla tanışmak onun için bir şey yani. Hoş yani, 

hoşluk. Fanı olmasa bile kanalında izleteceği, yayınlayacağı bir dizinin castıyla tanışıyor, sohbet ediyor. Bunların hepsi 

çok prestijli, güzel şeyler…”(D2) 

Distribütörler fuar alanında potansiyel ve mevcut müşterileriyle görsel ve işitsel materyaller kullanarak ilişki 

kurmakta ve bu ilişkiyi anlaşmayla sonuçlandırmak amacıyla etkinlikler düzenlemektedir.  Fuar alanı dışında 

Cannes’da farklı yerlerde, çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. “Otel odalarına bile girerdik. 

Biliyorsunuz ki, dış sektör kanal yöneticileri orada kalıyor. Majestik Otel, Le Gray d’Albion, Carlton, Martinez bu 

otellerin kapı kollarına falan böyle rahatsız etmeyin şeylerini giydirirdik biz... Havalimanı çok küçük bir yer. Fuardan iki 

gün önce cumartesi pazardan herkesin aynı anda hava limanına yani bütün sektörün geldiği iki günü mesela, cumartesi 

pazar hava limanını book ederdik (tutardık).” (D2) Türk dizi filmlerinin bilinirliğini artırmak amacıyla da fuar 

alanı dışında sektörden kişileri şehre girdiği andan itibaren onları karşılayan ve fuar süresince görebilecekleri 

alanlarda; havaalanı, otel, billboard ve bina cepheleri gibi, dizi filmlerin reklam ve sponsorluk çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. “Outdoor reklamları, sadece Cannes’da kullanıyoruz outdoor (açıkhava) reklamları, onun 

dışındaki gittiğimiz hiçbir fuarda o harcamayı yapmıyoruz Cannes çünkü en büyüğü ve en özeli. Cannes’de Carlton oteli 

var caddede onun duvarında dizilerimizin posterleri var şu an. Normalde siz turist olarak da gitseniz Cannes’da yaşayan 

biri de olsanız, o posterimizin önünden yürüyorsunuz, böyle bir minik marketing çalışması.” (D3) 

Küresel televizyon dünyasında Variety, The World Reporter gibi sektörel yayın organları bulunmaktadır. 

Distribütörler yıl boyunca sektörel yayın yapan dergileri, web sitelerini ve basını güncel gelişmelerini 

duyurmak için kullanmaktadır. “Sektörel yayınlarda. Sadece televizyon profesyonellerine dağılan, kanalların takip 

ettiği yayınlardır. Oralarda bir algı oluşturmaya çalışıyoruz.”(D1) “Tüm sektörün takip ettiği bir dünya televizyon 

basını var ve bu fuarlara özel yayınlar çıkaran basın var. Onların hepsine röportaj verme, reklamlar verme, dijital tarafta 

reklamlar çıkma, sponsorluk anlaşmaları, bütün PR çalışmaları… Yayınlanan dergilerden bahsediyorum, basılı 

mecradan bahsediyorum, kimisi Latin Amerika bölgesine hitap eden yayınlar, kimisi Avrupa kimisi işte UK, kimisi Orta 

Doğu filan gibi bunlar ayrışmış durumdalar zaten tüm geneli yazsalar da. Bazen spesifik olarak Latin Amerika pazarına 

bir şey satmak istediğiniz zaman o dergilere reklam veriyorsunuz veya o dergilere röportaj veriyorsunuz.”(D2) Bölgesel 

olarak da amaçlarına uygun olarak kullanabildikleri bu duyurum alanını, röportajlar vererek, sayfa satın 

alarak ve sponsorluk yaparak kullanmaktadır. 

Bu dergiler aracılığıyla kataloglarındaki içerikleri ve hangi fuarlara katılacaklarının fuar öncesinden 

başlayarak duyurmaktadır. “Dergiler mutlaka size işte bu sene highlightlarınız (öne çıkanlarınız) nelerdir, işte bu 

sene hangi içeriklerle Cannes’a geliyorsunuz ya da Singapur’a geliyorsunuz diye soruyorlar.”(D3) Fuar sürecinde 

yayın organlarıyla ilişkileri daha da yoğunlaşmaktadır. “Fuar esnasında röportaj yapıyorlar. Fuar esnasında 

mutlaka dergilerden bizi zaten tanıyorlar artık, şirketimizi biliyorlar. Dolayısıyla gelip bize nasıl geçti fuar, satış var mı? 

Onu hemen haber yapıyorlar.” (D3) 

Gazeteci, blogger, vlogger, influencer gibi yaptıkları yayın ve paylaşımlar sebebiyle katılımcı işletmenin halkla 

ilişkiler faaliyetleri kapsamında misafir edilmektedir (Çobanoğlu, 2019: 68). Lansman ve partilere basını davet 

ederek faaliyetlerinin duyurumunu yapmaktadır. “Biliyorum ki ben o lansmanı yaptığımda bütün basın gelecek, 

Variety gelecek, The World Reporter gelecek, bizi yazan, tüm mecrayı yazan basın gelecek… Ya da bir sürü sektörel 

dergiye ya da web sitesine sürekli… Sadece parti başlı başına bir işken, bir sürü dergi reklamı, bir de cast geliyor onlara 

globaldeki basını ayarlıyorum, basın geliyor bizim stantta ünlülerle birebir röportaj veriyor, birkaç kanal ayarlamıştık, 

kanallar geldi görüşmeler yaptı.” (D2) Distribütörler, çalışma takvimleri boyunca ve özellikle fuarlarda bu 

iletişim kanalına reklamlar vererek, hem kendileri hem de oyuncular röportajlar yaparak, kataloglarında yer 

alan dizi filmleri ve yaptıkları anlaşmaları sektöre duyurmaktadır.  
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4.5. Fuar Sonrası Faaliyetler 

Distribütörler, fuarda genellikle diğer ülke kanallarının alımcılarıyla hemen anlaşma imzalamamaktadır. 

“Asla ve asla bir projeyi tek bir fuarda satamazsınız, mümkün değil. MIPCOM en büyüğü belki ama şey olmuyor zaten. 

Gidiliyor Cannes fuarı başlıyor. Şimdi gittik satış ekibi çat diye sat… Şimdi atıyorum, böyle konuştu konuştu konuştu, 

ben diziyi aldım çok nadir olan bir şey. Çünkü sen orada diziyi pazarlıyorsun, trailerını izletiyorsun, anlatıyorsun.”(D2) 

Konu olan dizi filmin niteliğine ve diğer ülke televizyon kanalının alımcısının satın alma karar sürecine bağlı 

olarak fuarlarda anlaşma imzalandığını da ifade etmişlerdir. “Dizinin sadece üç bölümü yayınlanmıştı, biz ekimde 

fuardaydık ve biz ekimde fuarda üç tane satış duyurduk sadece üç bölümle. Yunanistan satın aldı, Arnavutluk satın aldı 

başkası satın aldı. Orada diziyi o kadar beğendi ki ben bunu satın almak istiyorum dedi ne olursa olsun dedi.”(D3) 

Fuarlardan önce başlayan iletişimle katalogda yer alan dizi filmlerin tanıtım çabaları başlamaktadır. Fuarlarda 

gerçekleşen randevularla da önceden başlayan süreç yüz yüze görüşmelerle yoğunluk kazanmaktadır. 

“Ondan önce de mutlaka dökümanlarını yollamış oluyorsun. Belki de alıcın onda pik olmuş oluyor zaten. Ondan sonra 

bir negociate (pazarlık) süreci başlıyor. Fuardan dönülüyor, follow uplar (izleme, yakından takip etme) yapılıyor. 

Follow up nedir?… Bütün görüşülen müşterilere tek tek senden istediği ekstra bir şey varsa onları yolluyorsun, bütün 

bilgileri yolluyorsun, pazarlık başlıyor falan. Zaten bire bir direkt satışın kendisi fuarda hemen olmuyor yani. Orası 

tanıttığın anlattığın bir yer. Ondan sonra negociate (pazarlık) süreçleri başlıyor falan anlaşıyorsun, satıyorsun ve 

bölümleri göndermeler başlıyor. Dolayısıyla, tek fuarlık bir anlaşma yapmak imkansız. Bütün bir süreç.” (D2) 

Distribütörler fuarlarda diğer ülke televizyon kanalı alımcılarıyla üzerinde görüştükleri dizi filmlerle ilgili 

görsel materyallerle sunumlar gerçekleştirmektedir.  

Fuarlardan sonra ziyaretçilerle iletişimin devam ettirilmesi, ziyareti satışa döndürmek ya da farklı mal ve 

hizmet önerileri sunmak için gerekli olmaktadır (Çobanoğlu, 2019: 69). Fuar sonrasında da kurulan iletişim 

sürdürülmektedir. Diğer ülke kanal alımcısının istediği içerikler paylaşılmaktadır. “İzlemelerini gönderiyoruz 

onlar seyrediyor. Seyrettikten sonra da artık birlikte oturup tartışıyoruz. Diyor ki ya bu biraz fazla aksiyon, ben bu kadar 

aksiyon istemiyorum. Hayır, ama bak burada çok güzel bir aşk hikayesi var. Şu bölümü, bir de bunu izle, o zaman fark 

edeceksin, orada gördüğün karakter inanılmaz şöyle olacak. Tabi bundan sonrası tamamen sizin ürünlerinize olan 

hakimiyetinizle müşteriyi ikna etmeye yönelik bir çalışma, bir süreç. Üç günlük bir mevzu değil bu arada, aylara sürüyor 

bazen. Bütün bunları yapmak.”(D3). Distribütörler anlaşmaya varmanın uzun bir süreç olduğunu ifade 

etmişlerdir. Distribütörler ayrıca fuarlar dışında da ilişki kurmak ve geliştirmek için müşteri ziyaretleri 

gerçekleştirmektedir. “Birebir müşteri ziyaretlerimiz olur. Artık dünya küçük. Yani Dubai’de potansiyel bir alıcı varsa 

çantamızı alıp, atlayıp gidiyoruz.”(D1) 

Fuarlar, distribütörler için doğrudan lisanslama anlaşmasının yapılma beklentisinin yüksek olmadığı, tanıtım 

faaliyetlerinin gerçekleştiği, mevcut müşterilerle ilişkilerin güçlendirildiği, potansiyel müşterilerle tanışma ve 

iş ilişkileri geliştirme süreçleri olmaktadır. Distribütörler, anlaşma imzalamak için uzun bir sürecin yaşandığı 

ifade etmişlerdir.  

4.6. Fuarlara Devlet Desteği 

Katılımcı işletmeler için fuar bütçesini belirlemede devlet teşvikleri büyük önem taşımaktadır (Çobanoğlu, 

2019: 61). 2011 yılı itibariyle Türk içeriklerinin fuarlara götürülmesinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) 

organizatör olarak yetkilendirilmiştir (TİM, 2021). “İTO yapıyor bu işi, İstanbul Ticaret Odası aradaki kontak. Yani 

Kültür Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığıyla sektörü buluşturan ara kontak İTO.”(D2) Türk dizi film, film ve televizyon 

içerikleri NATPE, MIPTV, MIPCOM ve ATF fuarlarına İTO organizatörlüğünde ve Türkiye Milli İştiraki 

olarak katılım sağlanarak, dünyadaki profesyonellerle buluşmaktadır (İTO, 2020a).  

Milli katılım, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın dördüncü 

maddesi e bendinde “Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının 

bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları” olarak ifade 

edilmektedir (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020). “Orta ölçekli firmaların kümelenmesiyle başarı sağlanacağına 

inanıyoruz. Türk dizileri var, live production, co- production, belgesel gibi işler yapan, içerik üreten yapımcıları tanıtmak 

lazım… İTO, firmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı desteklerini ulaştırıyor.” (İTO görüşme notu) 

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın görevlendirmesi ve yetkilendirmesiyle İTO, milli katılım organizasyonu 

gerçekleştirmektedir. İTO uluslararası fuarlara katılmak isteyen ancak yüksek katılım ücretlerini ödemekte 

güçlük yaşayan Türk işletmelerine, kiraladığı Türkiye pavilyonunda fuarcılık faaliyetlerini gerçekleştirme 
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imkanı sunmaktadır.  “Daha küçük bağımsız şirketler var. Dolayısıyla, onları bir Türkiye pavilyonu içerisine toplayıp 

onlara destek çıkıp uçak, konaklama ve orada stant maliyeti anlamında Türkiye pavilyonu olarak gidiliyor.”(D3)  

Türk dizi film yapımcıları, distribütörler ve paydaşlar odanın meslek komitelerinden bilgi, iletişim ve medya 

komitesinde yer almaktadır (İTO, 2020b).  “Hep birbirimizle irtibat halindeyiz. İTO bir sürü toplantılar yapılıyor. 

Bu işleri geliştirmek adına, önümüze çıkan sorunları dile getirmek adına. O toplantılara hep bizleri de davet 

ediyorlar.”(D3) İTO fuarlar dışında da dizi film yapımcı ve distribütörlerle iletişim içerisinde olmaktadır.  

Fuarlarda da bu iletişime bağlı gelişen iş birliği ile kolektif faaliyetler gerçekleştirilmektedir. “Fuarı 

gerçekleştiren organizasyon firması, Türkiye’nin onur konuğu ülkesi olduğuna karar verdiğinde, İTO ve Bakanlıklar 

bütün sektörü topladı ve çok kolektif bir çalışma gerçekleşti, hatta bu güne kadar gerçekleşmiş en başarılı onur konuğu 

ülke çalışması oldu Türkiye’ninki Cannes’da. O fuarda herkes hakikaten ülke adına çalıştı yani sen ben…”(D2) Onur 

konuğu olunan 2015 Cannes MIPCOM’ da tüm Türk katılımcı işletmeler ve İTO, Türk dizi filmlerinin küresel 

televizyon pazarında bilinirlik ve başarı elde etmesi için çalışmışlardır.   

İTO, fuarlarda katılımcı olan işletmelere tüm alanlarda hizmet sağlamakta, teşviklerden ve düzenlenen 

fuarlardan faydalanmalarını sağlamaktadır. Üyelerin ihracatını artırmak, yeni pazarlar bulmalarını sağlamak, 

yabancı ortaklıklar yapmalarına yardımcı olmak amacıyla yurtdışı heyet programları düzenlemektedir. 

Kurulan bağlantılar ve oluşturulan raporlarla üyelerine geliştirecekleri stratejilere yardımcı olmaktadır (İTO 

Tanıtım Kataloğu, 27-29).  “İTO ile yaptık. Örnek, vereyim Singapur pazarında bundan dört yıl önce henüz daha o 

bölgede çok tanınmazken Türk işleri, orda bir panel tertipledik. Market organizatöründen bir salon ve zaman satın aldık 

ve “Türk draması nedir, Türk dizi sektörü nedir, nerede nasıl başarılar kazanmıştır, bu başarılar yayıncıların nasıl işine 

yaramıştır, reklam piyasaları nasıl büyümüştür” ü anlattığımız paneller organize ettik ki bir bilinirlik oluşturalım.” (D1) 

İTO, Türk dizi filmlerinin küresel televizyon pazarında bilinirlik elde edilmesi amacıyla distribütörlerle 

işbirliği yaparak, toplantılar, paneller ve seminerler gerçekleştirmektedir. 

İTO, yapımcı ve distribütör işletmelere ihracata yönelik devlet desteği kapsamında katılım desteği 

sağlamaktadır. “Dizimi satmak üzere postere çıkıyorsam, bu posterin kanunlara göre ve limitlere göre belli bir miktarını, 

yüzdesini bize iade ediyor. Biz ödemeleri yapıp bütün evraklarımızı devlete ibraz ettikten sonra, bütün onların incelemesi 

yapılıyor, her şey kanuna ve usulüne uygun yapılmış ise, onaydan geçiyor ve bize devlet paramızı geri yatırıyor.”(D3) 

Destek miktarı, diğer ülkede gerçekleşen fuarların her biri için genel, sektörel ya da bakanlıkça prestijli olarak 

değerlendirilmesine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bu miktar Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 

tarafından belirlenmekte kira, nakliye, ulaşım, stant giderleri metrekare üzerinden ödenmektedir (İTO, 2020c) 

“Fuarlarda yapılan harcamaların, stantların, marketinglere yapılan harcamaların belli bir miktarının, belli bir yüzdesini 

bakanlıklar karşılıyor.”(D2) 

İTO, televizyon içerik fuarlarına katılmak isteyen küçük işletmeleri Türkiye pavilyonunda birleştirerek, her 

birine müşterileriyle toplantı yapmaları için alan imkânı sunmaktadır. Görece büyük işletmelere ise, 

bakanlıkların sağladığı teşvikleri iletmede aracı olmaktadır. Bakanlıklar, Türk içerik üreticileri, distribütörler 

ve birlikler arasında koordinasyonu sağlayarak Türk işletmelerin sürdürülebilir katılım sağlamalarına destek 

olmanın yanı sıra meslek temsilcileriyle dirsek temasında bulunarak, çözüm ortağı olmakta, Türk içeriklerinin 

küresel televizyon pazarında tanınmasında ve olumlu Türkiye imajı geliştirilmesinde paydaş olmaktadır. 

5. Tartışma ve Yorum 

Türk televizyonunda uzun yıllar boyunca Brezilya ve Meksika yapımı telenovelalar (günlük yayınlanan 

pembe diziler) hâkimiyet kurmuştur. Günümüzde ise bu durum tersine dönmüş, Latin Amerika kanallarına 

Türk dizi filmleri hâkim olmuştur (Campos Perez, 2017: 24). Sadece Latin Amerika ülkelerinde değil 

Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya ve Avrupa’da da geniş izleyici kitlelerinin beğenisini kazanmıştır. Bu 

başarının elde edilmesi, Türk dizi filmlerinin diğer ülke televizyon kanallarında yayınlanıp geniş izleyici 

kitleleri tarafından beğeniyle izlenmesi hem Türk dizi filmlerinin üretimindeki sanatsal ve teknik 

üstünlüğüyle hem de haklarını diğer ülke televizyonlarına devretmeye aracılık eden distribütörlerin 

faaliyetleriyle gerçekleştiğini söylemek mümkün olmaktadır. 

Distribütörler, Türk dizi filmlerinin ulusal sınırları aşmasında, diğer ülke pazarına giriş stratejilerinden 

lisanslama anlaşmasının Türk yapımcı ve diğer ülke televizyon kanalı arasında imzalanmasında, hakların 

belirli bir süre ve bir bedel karşılığında devredilmesinde aracılık yapmakta ve komisyon geliri elde etmektedir. 

Pazarlama ve satış faaliyetlerini de üstlenmekte ve birçok farklı ülkede gerçekleşen fuarlara katılmaktadırlar.  
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Fuarlar ülkelerin büyüme hedeflerine ulaşmalarında, işletmelerin ilişkiler kurup geliştirmesinde ve mal ve 

hizmetlerini diğer ülke pazarlarına sunmalarında önemli bir araç olmaktadır. Fuarlarda alıcı ve satıcı taraflar 

bir araya gelerek ilişki kurmakta tanıtım ve satış faaliyetleri gerçekleştirilmektedir (Çobanoğlu, 2019: s. 49). 

Distribütörler için katıldıkları fuarlar küresel televizyon profesyonelleriyle buluşma noktası olan bir pazar 

yeri olmaktadır. 

“Türk dizi filmlerinin küresel televizyon pazarına ulaşmasında distribütörler fuar sürecini nasıl 

gerçekleşmektedir?” araştırma sorusuna yanıt, üç distribütör işletmenin temsilcilerinden yarı yapılandırılmış 

görüşme yöntemiyle edinilen verilere içerik analizi yapılarak alınmıştır.  Distribütörlerin faaliyetleri fuar 

öncesi, fuar sırası ve fuar sonrası olarak üç boyutta ele alınmıştır. Devletin, fuarlara katılımcı işletme olarak 

katılan distribütörlere sunduğu teşvikler de incelenmiştir. 

Distribütörlerin yıl içerisindeki faaliyetlerinin odağında fuarlar yer almaktadır. Birçok kez fuar katılımcısı 

olmaları sebebiyle fuarlarda bulunmadıkları diğer zamanların tamamı fuar öncesi ve fuar sonrası faaliyetler 

olarak değerlendirilebilmektedir. Distribütörler, coğrafik olarak böldükleri pazarla, bölge satış temsilcileri 

aracılığıyla sürekli temas halinde olmaktadır. Pazar genişletme amacıyla da henüz faaliyette bulunmadıkları 

pazarlardaki yayıncı kanallar hakkında bilgi toplayarak ve özelliklerini belirleyerek potansiyel müşterilerini 

tespit etmektedir. Fuar öncesinde de fuara götürmek üzere kataloglarında yer alan Türk dizi filmleri ile ilgili 

olarak diğer ülke pazarındaki mevcut ve potansiyel müşterileriyle iletişime geçmekte, onların özelliklerine 

uygun olan içeriklerinin ön bilgilendirmesini yapmakta ve fuarda gerçekleştirmek üzere randevular talep 

etmektedir. 

Eğlence ve içerik fuarları olan MIPCOM, NATPE, MIPTV, Discop, AFT, LAScreening, Mediavic, Content Asia 

gibi organizasyonlar dünyanın birçok bölgesinde yılda birçok defa fuar organizatörü işletmeler tarafından 

düzenlenmektedir. Uluslararası sektörel fuarlar olan bu marketlere distribütörler katılımcı işletme olarak 

gitmektedir. En önemli fuar organizasyonu Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPCOM olduğu 

ifade edilmiştir. Distribütörler en fazla çabayı bu fuarda gerçekleştirmektedir. 

Distribütörler, fuar alanındaki stantlarında kataloglarında yer alan dizi filmlerin görselleri olan poster, flayer 

ve bröşür gibi unsurları sergilemekte ve tanıtım aracı olarak kullanmaktadır. Satış temsilcileri mevcut ve 

potansiyel müşterilerle randevularını gerçekleştirmekte ve ilgili dizi filmlere ait fragman, trailer ve bölümleri 

kullanarak sunumlar yapmaktadır. Türkiye’den dizi film oyuncularını ve yapımcılarını fuarlara davet ederek 

ağırlamakta, mevcut ve potansiyel müşterilerle birlikte olunan lansman ve partiler düzenlemekte, imza 

günleri organize etmekte, dizi filmlere ait çarpıcı görsel materyali stantlarında sergilemekte, hem fuar 

alanında hem de Cannes şehrinde dış mekân reklamları ve sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca yıl boyunca küresel televizyon pazarı ile iletişim kurdukları, faaliyetlerini ve güncel gelişmelerini 

duyurdukları Variety, The World Reporter gibi sektörel yayın organlarını fuar sürecinde de yoğun olarak 

kullanmaktadır. Hem kendileri hem de Türkiye’den gelen oyuncular röportajlar vererek ve dizi filmlerin 

reklamı için sayfa satın alarak küresel televizyon profesyonellerine ulaşmaktadır. 

Distribütörler, İTO aracılığıyla bakanlıkların sağladığı teşviklerden yararlanmaktadır. 2011 yılından itibaren 

İTO, T.C. Ticaret Bakanlığının görevlendirmesi ve yetkilendirmesiyle Türk içeriklerinin fuar organizatörü 

olmuştur. İTO, katılımcı işletmeler, bakanlık ve birlikler arasında koordinasyon sağlayarak, teşviklerden 

yararlanılmasıyla fuarların, işletmeler ve Türkiye için faydalı olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Katılımcı 

işletmelerin ve Türkiye’nin ihracatını artırmak, yeni pazarlar bulmalarını sağlamak, yabancı ortaklıklar 

yapmalarını kolaylaştırmak için faaliyetlerde bulunmaktadır. Gerçekleşen eğlence ve içerik fuarlarında 

Türkiye pavilyonu açarak fuar maliyetlerini karşılamak için yeterli finansal kaynağı olmayan katılımcı 

işletmelere yer, reklam, konaklama ve yol gibi harcamaların karşılanmasında belli miktarda destek 

sağlamaktadır. Görece büyük işletmelere de bakanlıkların sağladığı teşviklerin iletilmesinde aracı olmaktadır. 

Bakanlıklar, Türk içerik üreticileri, distribütörler ve birlikler arasında koordinasyonu fuarlar dışında da 

sağlamakta, meslek temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirerek, çözüm ortağı olmaya çalışmaktadır.  Türk 

içeriklerinin küresel televizyon pazarında bilinirlik kazanması ve olumlu Türkiye imajı geliştirilmesinde 

paydaş olmaktadır. Özellikle 2015 Cannes MIPCOM’da Türkiye’nin onur konuğu ilan edilmesiyle tüm içerik 

üreticisi ve distribütörlerle birlikte kolektif çalışılarak, Türkiye’nin ve Türk içeriklerinin küresel televizyon 

pazarına duyurulmasında büyük çaba gösterildiği ifade edilmektedir. 
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Distribütörler yıl boyunca birçok fuara katıldıklarını ifade etmişlerdir. Edinilen bilgiler doğrultusunda fuar 

öncesinde ve fuar sonrasında temel olan faaliyet mevcut ve potansiyel müşterilerle ilişki kurmak ve düzenli 

iletişim gerçekleştirmek olmaktadır. Fuarlarda da yüz yüze toplantılar yapılarak kataloglarda yer alan dizi 

filmlerin tanıtımı yapılmaktadır. Distribütörler için fuarlar, satış aracı olmak yerine tanıtım etkinliklerinin 

gerçekleştiği organizasyonlar olmaktadır. Fuarlarda nadiren anlaşmaya varıldığını ifade etmişlerdir. Fuar 

sonrasında da fuar ziyaretinin anlaşma imzalanarak sonuçlanması için çalışmalar başlamaktadır. İfade 

edildiği üzere, bu uzun bir süreç olmaktadır. Müşterilerin ilgilendiği dizi filmle ilgili detaylı bilgilendirme, 

materyal paylaşımı ve pazarlık süreci gerçekleşmektedir. 

Uluslararası sektörel fuarlar olan eğlence ve içerik fuarlarını, Türk içeriklerinin küresel televizyon pazarına 

sunulduğu ve bütünleşik pazarlama iletişiminin gerçekleştiği pazarlar olarak ifade etmek mümkün 

olmaktadır. Türk dizi filmlerinin, ihracat gelirleri içerisindeki önemli payı ve diğer ülke pazarında ekranlarda 

yer alarak Türkiye’yi, Türk kültürünü, Türk markalarını geniş coğrafyalara tanıtması ile önem taşımaktadır. 

Yapılan bu çalışmayla, Türkiye imajı ve ihracatı için büyük bir güç olan dizi filmlerin diğer ülke pazarlarına 

ulaşma sürecinde fuarlar anlaşılmaya çalışılmıştır. Türk dizi filmlerinin uluslararasılaşma sürecinde fuar 

faaliyetleri prestij, imaj ve bilinirlik sağlama aracı olmaktadır. Küresel televizyon pazarı ile buluşmada önemli 

bir rol üstlenmektedir.  
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Purpose –  This study attempts to systematically analyze empirical studies using VIKOR method in 

solving supplier selection problem and to identify the factors affecting mean S (MS) scores through use of 

meta-regression analysis. 

Design/methodology/approach – The sample size of this meta-analysis study consisted of 44 empirical 

papers obtained from nine databases and meeting the inclusion criteria.  

Findings – Systematic review results revealed that the use of VIKOR method has been increasing rapidly 

in the solution of supplier selection problems. Meta-regression analysis results suggested that the 

number of decision makers, number of alternatives, number of criteria, country and sector variables did 

not affect MS scores.  

Discussion –  Using the fuzzy VIKOR method to solve the supplier selection problem were identified to 

provide a lower MS score, while using the integrated VIKOR method ensured a higher MS score. 

Detailed studies will provide a better understanding of the relationship between MS scores and the 

qualities of studies reporting these scores. 

1. Introduction 

Supplier selection is a significant strategic decision for a firm's supply chain in the current competitive 

market environment. The right supplier selection plays a significant role in firms as it significantly affects 

their customers. Since choosing the right suppliers reduces the cost of purchasing and increases 

competitiveness, the supplier selection process may be considered as the most important action of the 

purchasing department. 

Decision makers regarded the price as the main factor while choosing a supplier in the past years because 

the firm's main priority was to cut costs. However, today, firms are expected to take into account such 

factors as quality, price, customer service, talent etc. as a whole in choosing suppliers with a view to taking 

competitive advantages in the market (Prasad et al., 2017). A good decision making method is of great 

importance in selecting suppliers. The supplier selection is a complex multi-criteria problem involving not 

only quantitative but also qualitative factors that can be contradictory and uncertain (Wu & Liu, 2011). As 

decision makers do not have sufficient, precise and complete information regarding these factors about 

suppliers, the supplier selection problem becomes more difficult. A large number of multi-criteria Decision 

Making (MCDM) techniques such as complex mathematical programming models and simple weighted 

average were used to solve supplier assessment and selection problems (Ho et al., 2010; Chai et al., 2013). 

Recently, the number of researchers using VIse Kriterijumsa Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) 

and Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS) methods are rapidly 

increasing in the solution of the supplier selection problem. Using these two methods helps in choosing the 

best supplier based on different criteria, considering their relative importance (Prasad, 2017). The VIKOR 

method is known as a convenient and useful decision-making approach that concentrates on selecting from a 

set of alternatives in the presence of conflicting criteria that may help decision makers make a final decision 

(Opricovic & Tzeng, 2004). 

One reason for the growing interest in MCDM methods used in supplier selection and an increase in 

empirical studies is the heterogeneity of the results. The relevant literature holds a large number of studies 
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that select the best supplier through use of the VIKOR method (e.g. Bahadori et al., 2017; Sahu et al., 2016; 

Yücenur & Demirel, 2012; Huang et. al., 2018), those including other MCDM methods in addition to VIKOR 

used to compare the obtained results (e.g. Arslan, 2017; You et al., 2015) and studies with integrated methods 

created using VIKOR with the supplier selection process (e.g. Girubha et al., 2016; Yılmaz, 2012; Hadian et 

al., 2019). The versatility in the research results may be influenced not only by the methods but also by the 

number of criteria used in the selection of suppliers, the number of decision makers, or the application field. 

This research attempts to conduct a meta-analysis study by examining the publications that use the VIKOR 

method in order to choose the best supplier. The studies using VIKOR method in supplier selection were 

searched systematically at first and a meta-regression analysis was carried out with empirical studies 

selected depending on certain criteria. More specifically, this meta-analysis study aims to examine whether 

the number of criteria, decision makers, the number of alternatives and individual VIKOR or integrated 

VIKOR methodologies affect evaluation results. 

Supplier evaluation and selection are one of the most significant processes to have an effective supply chain. 

Building copartnerships that aims to have long working periods in the future with suppliers along with 

working with fewer trustworthy suppliers may contribute to enhance the value of supply chain. This may 

result from the fact that the suppliers differ at all stages of the supply chain (Wisner et al., 2008; Ghorabaeea 

et al., 2017). The purpose of supplier selection processes is to obtain the best supplier for a particular 

situation. Evaluation and weighing are required to determine which supplier is the “best”. The supplier 

selection process consists of three basic stages in general. The first stage is the determination and selection of 

the criteria to be considered in the supplier selection. The second stage is the determination of methods for 

evaluating and ranking suppliers depending upon these criteria. The last stage is the supplier selection 

according to the evaluation results. Although the majority of the research articles in the relevant field 

(manufacturing, service etc.) explain how decision criteria are identified, they often focus on the second 

stage in the supplier selection process (Ristono, 2018). This section includes a literature review regarding the 

three stages of the supplier selection. 

The traditional approach related to supplier selection focuses on selecting suppliers merely on a price basis. 

However, recently, the number of criteria for supplier selection has increased with the addition of various 

factors such as social, environmental, political and customer satisfaction concerns to the traditional factors 

like cost, delivery and quality. 

Supplier evaluation and selection decisions are complex as several criteria are required to be taken into 

account during the decision making process. Numerous scientists and practitioners have focused on the 

analysis of criteria to measure supplier performance since the 1960s. Dickson identified 23 criteria that were 

of great importance for supplier selection in 1966. The most important criteria were identified as the 

supplier's performance history, on-time delivery, the warranty policy and the quality of the product used by 

the supplier 50 years ago (Simić et al., 2017; Karsak & Dursun, 2015). Previously, while quantitative criteria 

were mostly used to evaluate suppliers, qualitative criteria also gained significance after the 1990s. Kar 

(2014) and Ristono et al. (2018) conducted a systematic literature review related to supplier criteria, and they 

listed more than 60 general criteria such as past performance, price, geographical distance, product quality, 

number of errors, on-time delivery, technological capacity, quality management, production capacity, cost, 

relationship, information technology standards, delivery compatibility, delivery duration, sales force, 

warranty and proximity, responding to the needs, repairs and services. 

The methodological approaches to the supplier selection problem have recently gained importance since 

supplier selection and evaluation are multi-criteria decision problems that must be solved without any 

precise information. The purchasing decision process should be modelled and structured in a realistic way in 

order to solve this problem. In reality, there are various quantitative and qualitative contradictory factors in 

the supplier selection problem. This problem is often considered as a multi-criteria decision-making problem 

as various factors have a role in the selection and evaluation of the suppliers. With a view to finding 

solutions to the supplier selection problem, numerous decision models have been developed by researchers 

through use of simple mathematical techniques and advanced mathematical programming methods. Ho et 

al. (2010) made an in-depth analysis of the use of Multi-criteria Decision Making (MCDM) with regard to 

supplier selection in the research articles conducted between 2000 and 2008. Accordingly, they found that 

individual approaches (58.97%) were used slightly more than integrated approaches (41.03%). The most 
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commonly used individual approach was determined as Data Envelopment Analysis (DEA), which was 

followed by Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy Set Theory, Analytic Network Process (ANP) Simple 

Multi-Attribute Rating Technique (SMART), Mathematical Programming and Genetic Algorithm (GA). 

Having claimed that great improvements regarding supplier selection have occurred in the past five years, 

Chai et al. (2013) reviewed the literature on the application of decision making methods in supplier selection 

from 2008 to 2012. The research results revealed that the most frequently used technique was AHP (24.39%). 

This was followed by Multi-Objective Optimization (10.57%), Linear Programming (LP) (15.44%), ANP 

(12.20%), TOPSIS (14.63%) and DEA (10.57%).  Chai et al. (2013) also stated that the integrated and hybrid 

methods, which are formed by combining multiple individual decision making methods, are rapidly 

increasing in solving supplier selection problems. 

Recently, researchers have focused on alternative sorting techniques such as TOPSIS, VIKOR, AHP, ANP, 

Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE), which are MCDM methods, in order to provide an 

effective solution to the supplier selection problem. In fact, the number of the studies proposing the hybrid 

sequencing methodology and technique that combines the classical sequencing methods of MCDM with 

fuzzy cluster and some other applicable theories or methods is increasing rapidly (Wang & Cai, 2017) as 

high flexibility of the ranking method makes a compromised solution more reliable and practical. Both 

TOPSIS and VIKOR, as typical compromise programming and methods of sorting alternatives, are based on 

an aggregation function representing closeness function to the ideal points.  

Opricovic and Tzeng (2004) stated that the VIKOR method utilizes linear normalization, while TOPSIS 

method uses vector normalization to eliminate the units of criterion functions. The VIKOR method identifies 

a compromise solution that is closest to the ideal in the presence of conflict and immeasurable criteria 

(Hadian, et al., 2019). Opricovic and Tzeng (2004) confronted VIKOR with three MCDM methods like 

TOPSIS, ELECTRE II and Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations 

(PROMETHEE), and found that the VIKOR results are similar to ELECTRE and PROMETHEE. 

The third stage of the supplier selection process is the selection process of the supplier based upon the 

evaluation results. The VIKOR method is initially presented in the following sections. Then, a meta-analysis 

is conducted to analyze whether the evaluation results are affected by the number of decision makers, the 

number of alternatives, by the number of criteria, the industry and country where the application is 

conducted as well as individual VIKOR and integrated VIKOR methodologies. 

The VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) method is an effective tool for sorting 

out alternatives and finding compromise solutions from a set of alternatives with the aim of helping the 

decision maker achieve a final solution in the presence of conflicting criteria. Compromise solutions help 

decision makers determine an acceptable answer for a problem with conflicting criteria. The compromise 

solution is the feasible one that is closest to the ideal. It compromises means an agreement with mutual 

privileges (Opricovic & Tzeng, 2004; Opricovic & Tzeng, 2007). 

The Advantages of VIKOR (Chatterjee et al., 2009): 

• The VIKOR method’ computational procedure is laborless and presents a systematic as well as a logical 

approach to have the best decision. 

• VIKOR is a method that can be used when a specialist does not know his/her preferences at the beginning 

of the evaluation. 

• The obtained compromise solution may be welcomed by the decision maker since it ensures a maximum 

group utility of the ‘majority’ and a minimum individual regret of the ‘opponent’. 

• The VIKOR results are based on the ideal solution, which is specific to a particular set of alternatives, not 

the criteria. The inclusion (or exclusion) of an alternative may affect the VIKOR ranking. 

Lebesgue criterion (Lp), which is used as aggregation function in computational programming, forms the 

basis of compromise sequencing for multi-criteria measurement. The VIKOR method starts with the Lp-

metric that used an add function. Suppose that suitable alternatives are represented by A1, A2,…, Aj,…, AJ. 

When the performance score of the Aj alternative and i. criterion are expressed by fij, wi becomes the weight 
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of the criterion (relative importance). Here i refers to 1, 2,…, n and n signifies the number of criteria. The Lp-

metric form developed by Duckstein and Opricovic (1980) is formulated as such (Opricovic & Tzeng, 2004). 
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The VIKOR method uses not only this formula for sequencing measurement, but also (2) for Lp = 1 and (3) 

for Lp =∞. The following steps are used in the VIKOR Method. 
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Here, iw  means the criterion weights showing the relative importance. When p is small (such as  =1), it 

refers to group benefit, and it emphasizes personal regrets / gaps when p increases. That is, 
p

jj Lmin compromise solution will be preferred as this value is closest to the ideal /desired level. In other 

words, min Sj means choosing the biggest group benefit, min Rj refer to choosing the smallest among the 

biggest personal regrets. In fact, the criteria are evaluated as the “benefit” type when the decision maker is 

concerned with maximization and the “cost” type when it concerns minimization (Ho et al., 2011). 

Step 3.  jQ  
values are determined for j=1,2, ..., J 
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The value of v indicates weighing for the strategy that provides the maximum group benefit. 

Step 4: Three order lists are formed by ordering S, R and Q values from small to large. 

Step 5: If the following two conditions (C1 and C2) are provided, )1(A alternative (minimum), the best 

alternative in the ranking compared to Q is considered a compromise solution. 

C1. Acceptable advantage 

Q( )2(A ) - Q( )1(A ) ≥ DQ 

)1/(1 −= JDQ   ;  

Here, J is the alternative number and )2(A  is the second alternative according to Q. 

C2. Acceptable stability in decision making 

)1(A alternative should also be in the best order in the S and/or R ranking. This means that the compromise 

solution has acceptable stability in decision making. 

If one of these conditions is not met, the set of compromise solutions is presented: 

• If only C2 condition is not met, )1(A ve )2(A alternatives, 
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If C1 condition is not met, )1(A , )2(A ,…, )(MA  alternatives compose a set of compromise solutions when 

maximum M value providing 
)(MA , Q( )2(A ) - Q( )1(A ) ≥ DQ relationship is ensured. 

S = min Sj in the VIKOR method refers to the maximum group benefit of the compromise solution size. Mean 

Sj (MS) could be considered here as a summary measure which characterises the entire sample for any 

particular study as Sj, j. represents the closeness of the alternative to the ideal solution and is usually 

reported in each study. 

2. Method 

A six-step process was followed for systematic literature review (Figure 1). Step (i) consists of selecting nine 

databases containing the vast majority of the relevant scientific journals: SCOPUS, EBSCO, Emerald, 

Springer-link Journals, WOS, Science Direct, IEEE Xplore, ULAKBIM and DERGIPARK databases were used 

for searching articles. Step (ii) includes defining the keywords for the search: The keywords such as 

“VIKOR” and “supplier selection” were used. The search was limited to the title, keywords and abstract of 

the full text articles. All studies published in 2019 and before have been scanned. The search was finalized 

with 221 papers. The limitation of this study is that the data of the study covers the year 2019 and before. 

Inclusion criteria were identified for meta-analysis in Step (iii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1. Sample Selection Process 

Implementation based studies using VIKOR method for supplier selection problem were included in meta-

regression analysis. Such papers that are theoretical or try to explain the VIKOR method using a 

hypothetical example and those with missing data were not included in the study. Step (iv) included a 

manual review related to the abstracts regarding the remaining 221 articles by implementing the exclusion 

criteria of Step (iii). All abstracts were read by two researchers. Besides, papers available in more than one 

database were eliminated. Thus, 35 articles were obtained for full text analysis. The review process was 

interactive and led to a high level of agreement. After the full text review in Step (v), the number of studies 

decreased in 34. In Step (vi), 10 new articles were added based on manual searches on articles from Step (v). 

The final sample size included 44 empirical articles. 

A meta-regression analysis was implemented to the distributions from the sample of 44 papers. Meta-

regression analysis (MRA) is a statistical method used for gathering and combining results from individual 

studies to assess the extent to which the characteristics of each study (number of decision makers, number of 

criteria, number of alternatives, the country of application, an individual or integrated method etc.) affect the 

findings. In a meta-regression model, the differences between studies are used as explanatory variables. MS 

was used as the dependent variable in the present study. MS scores are between [0; 1], so they are censored 

data. Therefore, this study employed the Tobit regression model as a censored regression model. 
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2.1. Empirical Model 

MS levels obtained from the elicited data are used as dependent variables in the Tobit model. Censoring of 

the dependent variable is prevalent in microeconomic data. When the dependent variable is censored, values 

in a certain range are all transformed to (or reported as) a single value (Greene, 2008). The Tobit Model, an 

extension of the Probit model, was developed by James Tobin (Tobin, 1958; Gujarati, 2004). In other words, 

we use Tobit model when there is censoring from below and above (Maddala, 1989). 

Model I:  MS=f (NC, NA, NDM, FUZZY, ASIANC)                                                  (5) 

where MS is the mean Sj (Eq. 2), as reported in the studies. NC, NA and NDM represent the number of 

decision makers, the number of alternatives and the number of criteria respectively. FUZZY is a dummy 

variable, it takes 1 or 0 if the VIKOR method used in the analysis is Fuzzy VIKOR. Upon analyzing the 

studies in the meta-analysis pool, Fuzzy VIKOR was identified to be used together with either individual or 

integrated methods. The FUZZY dummy variable in Model I and Model III takes the value 1 when fuzzy 

VIKOR is used in both individual and integrated models. ASIANC is a dummy variable equal to 1 for Asian 

countries and 0 otherwise. 

Model II: MS=f (NC, NA, NDM, ASIANC, INTEGRATED)                                                 (6) 

where INTEGRATED is a dummy variable, if the VIKOR method used in the analysis is integrated with 

other methods, it gets 1; if not it takes the value 0. All other variables are as defined in (5) above. 

Model III: MS=f (NC, NA, NDM, FUZZY, ASIANC, SECTOR)                                                 (7) 

where SECTOR is a dummy variable, if it is a manufacturing sector, it takes the value of 1 and if it is a 

service sector, it takes the value of 0. All other variables are as defined in (5) above. 

3. Results 

3.1.  Study descriptors 

Table 1 depicts all the articles’ author names, publication year, country, number of criteria, number of 

alternatives, number of decision makers, individual or integrated method information of the VIKOR and 

sector information. Table 1 also suggests that 44 empirical studies in the systematic review study were 

conducted between 2008-2019. There were no such studies conducted before 2008 that met the inclusion 

criteria. In parallel to the relevant literature, the number of the empirical studies using VIKOR method in 

supplier selection were found to increase. While the number of applied publications made until 2010 was 8, 

this number increased to 36 after 2010. Upon examining the relevant literature, the empirical studies using 

VIKOR method have become common after the study “Extended VIKOR Method in Comparison with 

Outranking Methods. European Journal of Operational Research 178: 514–529.” was carried out by Opricovic 

and Tzeng (2007). 

More than half of the studies available in the meta-analysis pool used the Fuzzy VIKOR method with the 

aim of solving the supplier selection problem. 30 studies were determined to integrate other MCDM 

methods such as DEMATEL, ELECTRE, ANP, AHP, fuzzy ANP, fuzzy AHP, SWARA into the VIKOR 

method. The systematic review study evaluated whether an alternative method to the VIKOR method was 

utilized for solving the supplier selection problem and whether the results were consistent with one another. 

In 8 out of 44 studies, one of the MCDM methods such as AHP, ELECTRE and TOPSIS were used for 

comparison purposes, and similar results were obtained in 7 papers. 
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Table 1. Overview of the empirical studies 

Author (s) and 

Year 

Country Technique and 

Approach 

Number of 

Decision 

Maker 

Number of 

Alternative 

Number 

of 

Criteria 

Sector 

Dai et al., 2008 China Fuzy VIKOR 1 4 4 Service 

Guo & Zhang, 

2008 

China VIKOR and Rough 

Set Theory 

1 5 4 Manufacturing 

Huang et al., 

2008 

China VIKOR and 

Entropy 

1 5 7 Manufacturing 

Jianchang et al., 

2008 

China VIKOR and Rough 

Set Theory 

1 3 5 Manufacturing 

Lihong et al., 

2008 

China VIKOR, AHP and 

Entropi 

1 4 8 Service 

Liu & Du, 2008 China VIKOR and AHP 3 4 10 Service 

Chen & Wang, 

2009 

Taiwan Fuzy VIKOR 5 5 10 Manufacturing 

Sanayei et al., 

2010 

USA Fuzy VIKOR 3 5 5 Manufacturing 

Amiri et al., 

2011 

Iran Fuzzy VIKOR 3 5 15 Manufacturing 

Göktürk et al., 

2011 

Turkey VIKOR and ANP 1 14 11 Manufacturing 

Shemshadi et 

al., 2011 

Iran Fuzzy VIKOR and 

Shannon Entropy 

3 4 5 Manufacturing 

Sanayei et al., 

2011 

USA Fuzy VIKOR 3 4 5 Manufacturing 

Yucenur 

&Demirel, 2012 

Turkey Fuzzy VIKOR 3 4 8 Service 

Akyüz, 2012 Turkey Fuzzy VIKOR 5 5 7 Service 

 Roostaee et al., 

2012 

Iran Fuzzy VIKOR 3 5 5 Manufacturing 

Samantra et al., 

2012 

India Fuzzy VIKOR 3 5 6 Manufacturing 

Mirahmadi & 

Teimoury, 2012 

Iran Fuzzy VIKOR 3 4 14 Manufacturing 

Yılmaz, 2012 Turkey VIKOR and AHP 3 4 8 Manufacturing 

Tayyar & 

Arslan, 2013 

Turkey VIKOR and AHP 4 4 18 Manufacturing 

Wu & Geng, 

2014 

China Fuzzy VIKOR 4 6 13 Service 

Hsu et al., 2014 Taiwan VIKOR, DEMATEL 

and Fuzzy ANP 

3 5 10 Service 

Geng & Liu, 

2015 

China VIKOR 8 6 10 Manufacturing 

You et al., 2015 China VIKOR and 

interval 2-tuple 

linguistic 

4 5 4 Service 

Kuo et al., 2015 Taiwan VIKOR, DEMATEL 

and ANP 

2 5 17 Manufacturing 

Ar, et al., 2015 Turkey VIKOR, DEMATEL 

and ANP 

10 3 17 Manufacturing 

Kara & Ecer, Turkey VIKOR and AHP 4 5 12 Manufacturing 
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2016 

Awasthi & 

Kannan, 2016 

Canada Fuzzy VIKOR 3 3 16 Manufacturing 

Prasad et al., 

2017 

India VIKOR 10 5 5 Manufacturing 

Bahadori et al., 

2017 

Iran Fuzzy VIKOR 3 6 6 Service 

Zhou &Xu, 2017 China Fuzzy VIKOR, 

DEMATEL and 

ANP  

6 4 8 Manufacturing 

Wang &Cai, 

2017 

China VIKOR  4 6 4 Service 

Arslan, 2017 Turkey VIKOR and AHP 3 3 4 Manufacturing 

Saraçoğlu & 

Dağıstanlı, 2017 

Turkey VIKOR and AHP 1 12 19 Service 

Wu, et al., 2017 China Fuzzy VIKOR 13 4 10 Manufacturing 

Luthra et al., 

2017 

India VIKOR and AHP 5 5 22 Manufacturing 

Awasthi et al., 

2018 

Canada Fuzzy VIKOR and 

Fuzzy AHP 

3 3 25 Manufacturing 

Demir et al., 

2018 

Turkey VIKORSORT 1 20 10 Service 

 Banaeian et al., 

2018 

Iran Fuzzy VIKOR 3 4 4 Manufacturing 

Hadian et al., 

2019 

Iran VIKOR and AHP 6 6 11 Service 

Azizi et al., 2019 Iran VIKOR and BWM 8 15 9 Manufacturing 

Research findings also suggested that the number of criteria used in supplier selection varied between 4 and 

25. Although it varies across the sectors, various criteria such as quality, price, technical capacity, payment 

terms, packaging and transporting quality, flexibility, timely delivery, speed, leannes, the supplier's 

background,  the possibility of long-term cooperation, geolocation, technology, environmental performance, 

green technology, agility in operating systems, logistics agility, distribution network quality are used. The 

number of decision makers used in supplier selection differed between 1 and 13. Table 1 displays that the 

number of decision makers was three in 43.2% of the studies in the systematic review pool. The number of 

alternatives in the studies varied between 3 and 20. The number of alternative suppliers was concentrated in 

4 and 5 suppliers. The studies on the VIKOR method were identified to be mostly conducted in Asian 

countries. The majority of 44 empirical studies using VIKOR method in supplier selection were carried out in 

Taiwan, Iran, China, India and Turkey. Besides, 70.5% of the applications in the studies belonged to the 

manufacturing sector. 

3.2.  Meta-Regression Analysis 

Meta-regression analysis was used to explain the heterogeneity in the results of studies included in the meta- 

analysis. Table 2 depicts the econometrics results for Models I-III using Tobit approach. The compromise 

solutions in the VIKOR method are the closest suitable solutions to the ideal solution (Opricovic & Tzeng, 

2004). Since MS values are a measure of proximity to the ideal point, they were taken as a dependent 

variable during meta-regression analysis and independent variables affecting MS value were analyzed. 
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Table 2. Tobit analysis results of MS 

Variables Model I 

Coef.            P-value 

Model II 

Coef.            P-value 

Model III 

Coef.            P-value 

CONSTANT  6.103              0.000***  4.374            

0.000*** 

 5.423             0.000***     

NC -0.037              0.371 -0.019          0.630 -0.033             0.422 

NA -0.006              0.916 -0.002          0.970  0.020             0.755 

NDM  0.076              0.364  0.064          0.442  0.056             0.511 

FUZZY -0.947              0.038**  -0.866             0.058* 

ASIANC  -1.104              0.355 -0.558          0.628 -0.871             0.466 

INTEGRATED    0.950          0.044**  

SECTOR    0.535             0.275 

Log likelihood -77.559 -77.659 -76.972 

S.E. of  regresssion    1.537    1.541    1.538 

*p<0.10 **p<0.05    ***p<0.01 

Table 2 indicates that the parameter estimates of NC, NA and NDM variables were statistically significant in 

all three models, meaning that the compromise solution was not affected by the number of decision makers, 

number of alternatives and number of criteria used in supplier selection. The regression coefficient for 

FUZZY was statistically significant (p<0.05 for Model I and p<0.1 for Model III) and negative. FUZZY is a 

dummy variable and if the FUZZY coefficient is negative, it means that the compromise solution will be 

closer to the ideal solution in the presence that the VIKOR method used to solve the supplier selection is 

fuzzy VIKOR. The parameter estimation of the INTEGRATED dummy variable in Model II was found to be 

statistically significant and positive (p <0.05). This indicates that if another method is used as a complement 

with the VIKOR method in supplier selection, the compromise solution will move away from the ideal 

solution. The parameter estimates for the dummy variables ASIANC and SECTOR were not statistically 

significant. MS value was not affected by the country or sector in which the study was conducted. 

4. Discussions 

Supplier selection and performance evaluation are strategically significant for companies due to mass 

customization, global competition, challenging economic conditions and high customer expectations. 

Considering the relevant literature, MCDM methods have a key role in the solution of supplier selection 

problem in recent years. TOPSIS, AHP and ANP methods or their fuzzy extensions were the mostly used 

MCDM methods in review studies regarding supplier selection (Ho et al., 2010; Chai et al., 2013; Simić et al., 

2017). Besides, the researchers such as Gul et al. (2016) and Mardani et al (2016) having carried out a 

comprehensive systematic review of the VIKOR method stated that VIKOR-related studies have recently 

gained popularity in various MCDM problems due to their ability to compromise ranking performance by 

comparing the measure of proximity to the ideal solution. This study systematically examined the empirical 

studies using the VIKOR method in solving the supplier selection problem without year limitation and 

determined the variables affecting the MS scores used in the supplier selection through meta-regression 

analysis. 

The Tobit analysis results (Model I and Model III) revealed that the fuzzy VIKOR approach led to lower MS 

predictions. The decrease in MS value showed that the distance of the compromise solution to the ideal 

solution is reduced when the fuzzy VIKOR method is used to solve the supplier selection problem, which 

refers to a better compromise solution. Many researchers recommend using fuzzy set theory and especially 

fuzzy multi-criteria decision making models to model uncertainty in supplier selection situations. Simić et al. 

(2016) examined how fuzzy cluster theory, hybrid solutions and fuzzy decision making can be used in 

various supplier evaluation and selection models over a 50-year period. In this review study, Simić et al. 

(2016) drew attention to the potential benefits of fuzzy models used in supplier evaluation and selection to 

reduce the uncertainty and risks of the global world business environment. Ghorabaee et al. (2017) identified 

the most common multi-attribute decision making (MADM) approaches for fuzzy evaluation and supplier 

selection by examining 339 publications, including some book chapters and conferences between 2001-2016. 
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The systematic review results of the studies available in the meta-analysis pool showed that VIKOR, Fuzzy 

VIKOR and integrated VIKOR methods have increased (68.2%) over the years in terms of solving supplier 

selection problems. However, Model II (Table 2) depicts a positive relationship between the INTEGRATED 

dummy variable and MS. This paved the way for the fact that a larger MS score will be obtained if an 

integrated VIKOR method is used instead of individual VIKOR in solving the supplier selection problem. 

Considering the papers in the meta-analysis pool, AHP and VIKOR (Kara & Ecer, 2016; Arslan, 2017; 

Lutuhra et al., 2017), fuzzy VIKOR and fuzzy AHP (Yılmaz, 2012; Saraçoğlu & Dagestanli, 2017), VIKOR and 

ANP (Göktürk et al., 2011), , fuzzy ANP and DEMATEL (DANP) and VIKOR (Hsu et al., 2014; Kuo et al., 

2015) methods were integrated. Table 2 also clarified that the number of decision makers, number of 

alternatives, number of criteria, the country and sector did not affect MS estimates in three models. 

Another significant research finding revealed that MCDM methods such as ELECTRE, AHP and TOPSIS, 

which are used for comparison with the VIKOR method, had the same results for the supplier selection 

problem. For instance, Girubha et. get. (2016) compared ISM-ANP-VIKOR and ISM-ANP-ELECTRE 

integrated methods and found similar results for the solution of sustainable supplier selection problem. 

Arslan (2017), who compared AHP and VIKOR methods, reached the same compromise solution. In their 

studies, Tayyar and Arslan (2013) compared TOPSIS and VIKOR methods and obtained the same ranking. 

Banaeian et al. (2018) showed that fuzzy VIKOR, fuzzy GRA and fuzzy TOPSIS methods reached the same 

supplier rankings in solving the green supplier selection problem. 

5. Conclusions 

This research represents the first attempt to use meta-analysis in order to examine MS estimates. The 

research analyzed whether the number of criteria, number of decision makers number of alternatives, type of 

VIKOR method (individual, fuzzy or integrated), the country and sector variables affected MS scores by 

examining the data obtained from 44 published empirical articles using the VIKOR method in order to solve 

the supplier selection problem. Meta-regression was used during data analysis. 

This research is paramount in terms of showing that using fuzzy VIKOR method rather than traditional 

VIKOR method will give a better result to solve the supplier selection problem. It is likely that the use of the 

fuzzy VIKOR method in supplier selection leads to the emergence of a suitable solution closer to the ideal 

solution. On the other, the fact that meta-regression findings (Model II) showed that the ideal solution is 

removed when the integrated VIKOR method is used reveals the need for a more detailed study with a 

larger sample size in the further studies. Because the number of new methods in which two or more MCDM 

methods are integrated in the solution of supplier selection problems is increasing day by day. 

The second significant point is that other MCDM methods used for comparison with VIKOR results give 

similar results as a result of the systematic review. However, this finding should be interpreted with full of 

care since there are a limited number of comparing articles (only eight articles). As empirical papers making 

method comparisons in the future increase, the studies similar to this may increase. 

The third significant point is that MS scores did not vary across the number of decision makers, the number 

of alternatives, the number of criteria, the country and the sector, showing that VIKOR method can be used 

effectively as an alternative to the other MCDM methods in solving supplier selection problems. 

As a result, there is a need to better understand the main determinants of MS estimates in order to find a 

better solution to the supplier selection problem. Detailed studies will provide a better understanding of the 

relationship between MS scores and the qualities of the studies reporting these scores. 
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Amaç – Bu çalışma, Borsa İstanbul 30 (BIST 30) endeksine dahil hisse senetlerinin uzun yıllar boyunca 

gösterdikleri fiyat davranışlarına dayanmaktadır. Araştırmada kullanılan değişkenler yardımı ile Borsa 

İstanbul 30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin Canopy Kümeleme Algoritması ile hangi kümede yer 

aldığını tespit etmek amaçlanmıştır. 

Yöntem –  Çalışmada, Canopy Algoritması ile kümeleme işlemi yapılmış sonrasında Wilcoxon ve Paired 

Sample t testi ile değişkenler bazında anlamlı farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada kullanılan 

değişkenler, literatür taramaları ve uzman görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen 

hisse senetleri, 07.12.2020 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksinde yer alan hisse senetlerinden oluşmaktadır. 

Çalışmada kullanılan veri seti 2012-2020 dönemini kapsamakta ve her hisse senedinin günlük olarak; 

kapanış, beta katsayısı, volatilite, hacim, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) değişkenlerinden 

oluşmaktadır. Bu kapsamda veri seti COVID-19 pandemisi öncesi ve COVID-19 dönemi şeklinde iki grup 

halinde analize dahil edilmiştir.  

Bulgular –  Canopy Algoritmasının, kümeleme analizinde anlamlı sonuçlar ortaya koyduğu ve kümeleme 

sonuçları incelendiğinde 30 hisse senedinden 19 tanesinin hem pandemi öncesi hem de pandemi sonrası aynı 

kümede yer aldığı görülmüştür. Kümelerin oluşumunda değişkenlerin etkileri incelenmiş ve değişkenlerin 

kümeleme analizi için doğru seçimler olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tartışma –  Yatırım araçları, farklı risk getiri ilişkisine sahiptir. Hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen 

yatırımcılar portföy çeşitlendirmesi yaparken hisse senetlerinin gösterecekleri davranışlara ilişkin bilgi sahibi 

olmalıdır. Yani düşüşlerde ve yükselişlerde birlikte hareket eden hisse senetlerine aynı portföyde yer 

vermenin portföyün toplam riskini azaltması açısından faydalı olacağı düşünülmemektedir. Bu noktada 

hisse senetlerini tanımak yatırımcılara çeşitli yararlar sağlayacaktır. Çalışma sonucunda ortaya çıkan 

verilerin, yatırımcılara hisse senedi seçimi konusunda karar verme sürecinde fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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Purpose –  This study is based on the price behavior of stocks included in the Borsa Istanbul 30 (BIST 30) 

index over many years. With the help of the variables used in the research, it is aimed to determine in which 

cluster the stocks in the Borsa Istanbul 30 index are included with the Canopy Clustering Algorithm. 

Design/Methodology/Approach –  In this study, clustering was performed with the Canopy Algorithm, and 

then it was examined whether there was a significant difference on the basis of variables with the Wilcoxon 

and Paired Sample t test. The stocks included in the study consist of stocks included in the BIST 30 index as 

of 07.12.2020. The data set used in the study covers the period of 2012-2020 and each stock's daily; closing, 

beta coefficient, volatility, volume, market value/book value (PD/DD) variables. In this context, the data set 

was included in the analysis in two groups, pre-COVID-19 pandemic and COVID-19 period.  

Findings – It was seen that the Canopy Algorithm revealed significant results in the clustering analysis and 

when the clustering results were examined, 19 of the 30 stocks were in the same cluster both before and after 

the pandemic. The effects of variables on the formation of clusters were examined and it was concluded that 

the variables were the right choices for cluster analysis. 

Discussion – Investment instruments have different risk-return relationships. Investors who want to invest 

in stocks should have information about the behavior of stocks while diversifying their portfolio. In other 

words, it is not thought that it would be beneficial to include stocks that move together in decreases and 

increases in the same portfolio in terms of reducing the total risk of the portfolio. At this point, getting to 

know the stocks will provide various benefits to the investors. 
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1. GİRİŞ 

İşletmelerin varlıklarını finanse etmede kullanabileceği iki grup kaynak bulunmaktadır. Bunlar borçlar ve öz 

kaynaklardır. Öz kaynakların en önemli bölümünü ise şirket ortaklarının şirkete aktardıkları sermaye 

oluşturur. Menkul kıymet borsaları şirketlerin hisse senedi ihracı yoluyla sermaye sağlamalarına imkân verir. 

Bu sağlanan fonlar da işletmelerin büyümelerine yardımcı olur. İşletmelerin büyümeleri beraberinde istihdam 

olanaklarının artmasını ve ülke ekonomisinin büyümesini de getirir. Ayrıca organize bir piyasa olarak 

borsalar şirketlerin belli bir biçimde hareket etmesini şart koşar. Ekonomik sonuç doğurabilecek olaylar, 

ortaklar genel kurul toplantılarına ilişkin gelişmeler, bilanço ve gelir tabloları kamuoyu ile düzenli olarak 

paylaşılır. Bu durum şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlar. Yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde 

ise borsalar kar potansiyeli yüksek şirketlere küçük tasarruflarla güven içinde ortak olmayı sağlar. 

Borsa İstanbul’daki yabancı takası yaklaşık %50 seviyelerindedir. Bu durum Borsa İstanbul’un uluslararası bir 

yatırım platformu olduğunu göstermektedir. Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da yatırım yapabilmek için 

ülkeye döviz girdisi de sağlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye gibi cari açığını kapatmada doğrudan yabancı 

yatırımlarını önemseyen bir ülke için borsa önemli bir platformdur.  

Yatırım araçlarının risk durumu değerlendirildiğinde hisse senetleri en riskli bölgede yer alan araçlardan 

biridir. Bu nedenle hisse senedi piyasalarına yapılacak yatırımlarda rasyonel davranılmalı ve çok dikkat 

edilmelidir. Aksi halde telafisi çok zor olan durumlarla karşılaşılması mümkün olmaktadır. Yatırımcıların 

doğru kararlar verebilmesi piyasa ile ilgili bilgiye yeterince sahip olması ile doğrudan ilgilidir. 

Bu araştırma yatırımcıların hisse senedi piyasaları ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilmesi için yapılmıştır. 

Borsa İstanbul 30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin Canopy algoritması ile kümelenmesine dayanan bu 

çalışmanın sonuçları iki açıdan yatırımcılara katkı sağlayacaktır. Bunlardan birincisi portföy çeşitlendirmesi 

ile ilgilidir. Çeşitlendirmede amaç portföyün toplam riskini düşürmektir. Araştırma sonuçlarına göre aynı 

kümede yer alan hisse senetleri belirlenen kriterler açısından benzer özellikler göstermektedir. Kapanış fiyatı, 

beta katsayısı, volatilite, hacim ve piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) değişkenleri dikkate alındığında aynı 

kümede yer alan hisse senetlerinin portföy çeşitlendirmesinde kullanılmaması uygun olacaktır. Diğer taraftan 

aynı kümede yer almayanlar ise çeşitlendirmede kullanılabilir. İkinci katkıya gelince; aynı kümede yer alan 

bir hisse senedi aşağı yönlü ya da yukarı yönlü bir harekete başlamışsa kümenin diğer elemanları yatırımcılara 

kazanç fırsatları sağlayabilir. Örneğin, aynı kümede yer alan hisselerden biri belirgin bir biçimde yukarı yönlü 

harekete başlamışsa, henüz fiyat hareketine başlamamış diğer hisse senetlerinde uzun pozisyon alınarak 

kazanç sağlama imkânı elde edilebilir.  

Çalışmada, Borsa İstanbul 30 endeksinde yer alan hisse senetlerine Canopy algoritması kullanılarak 

kümeleme işlemi yapılmış ve hisse senetleri gösterdikleri benzerliklere göre kümelere ayrılıp gösterilmiştir. 

Ayrıca kullanılan değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Wilcoxon ve Paired Sample t testi 

ile incelenerek yorumlanmıştır. Kullanılan yöntem, değişkenler ve elde edilen sonuçlar, gelecekte yapılacak 

olan çalışmalara yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmekte ve bulguların literatüre katkı sağlaması 

amaçlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde öncelikle literatürde finans alanında yapılan kümeleme çalışmalarına yer verilmiş ardında da 

diğer alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar açıklanmıştır. 

Tablo 1. Finans Alanında Yapılmış Bazı Kümeleme Çalışmaları 

Yazar Kullanılan Değişken Metodoloji Temel Bulgular 

(Şchiopu, 2010: 66-75)  

Kredi geçmişi, kredi 

tutarı, çalışma süresi, 

ödeme oranı, medeni 

hal  

İki Adımlı 

Kümeleme Metodu 

 Analiz sonucunda üç müşteri 

profili belirlenmiştir. En 

önemli profil, amacı eğitim 

veya iş için kredi almak olan 

kötü kredi geçmişi olmayan 

nitelikli müşterileri içerir. 

İkinci profil, işsiz, ancak 

gayrimenkullü ve kredisi 
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yeniden eğitim veya ev 

eşyaları için olan orta sınıf 

müşterileri gruplandırır. 

Üçüncü profil, bilinmeyen 

mülkleri olan, çoğunlukla 

işsiz olan ve bir şeyler için 

kredi almak isteyen kişileri 

gruplandırır. 

(Karaatlı vd., 2019: 871-

886)  

Hisse senetlerinin 

günlük olarak artış, 

azalış ve sabit kalma 

durumları  

 Beklenti 

Maksimizasyonu 

Algoritması 

 Aynı sektörde yer alan 

işletmelerin, farklı 

kümelerdeki dağılımlarından 

yola çıkılarak artış, azalış ve 

sabit kalma zamanlarında 

işletmelerin sektör olarak 

birlikte hareket etmediği 

sonucuna varılmıştır. 

(Yılmaz vd., 2020: 1753-

1773)  

Kripto para birimleri 

adres sayıları, piyasa 

değerleri, fiyatlar, 

iadeler, arz miktarı, 

işlem sayısı, işlem 

hacmi ve volatilite  

Ward, Tam Bağlantı 

ve Tek Bağlantı 

teknikleri  

Kümeleme sonucunda 3 

farklı küme oluşmuş ve 

analizde yer alan tüm kripto 

paralar ele alınan üç farklı 

dönemde de aynı kümede yer 

almıştır. 

(Aydın, 2013: 29-47)  

Sermaye yeterlilik 

rasyoları, çok boyutlu 

ölçekleme yöntemi  

Ward tekniği 

 44 adet banka 7 kümeye 

ayrılarak sınıflandırılmıştır. 

Çok boyutlu ölçekleme 

analizinde ortaya çıkan 

benzer yapıdaki bankalar 

kümeleme analizinde de aynı 

küme içerisinde yer almıştır. 

(Doğan, 2008)  

 Finansal performans 

gösterge oran seti, 

bankaların aktif 

büyüklükleri 

Tek Bağlantı, Tam 

Bağlantı, Ortalama, 

Merkezi ve Ward 

kümeleme teknikleri 

 Kümeleme analizinin, 

finansal açıdan birbiriyle 

benzerlik gösteren bankaları 

tespit etmekte bir finansal 

analiz ve uzaktan inceleme 

aracı olarak kullanılabileceği 

sonucuna varılmıştır 

 (Okumuş vd., 2010: 89-

111) 

Sosyo-ekonomik ve 

demografik özellikler  

Hiyerarşik olmayan 

kümeleme analizi, 

Ki-kare testi  

 Araştırmanın sonucunda 

internet bankacılığını 

kullanan, internet 

bankacılığına yakın ve uzak 

olan müşteriler üç gruba 

ayrılmıştır. Grupların, sosyo-

ekonomik ve demografik 

özelliklerine; banka ve 

internet kullanım 

alışkanlıklarına göre 

farklılaştıkları 

gözlemlenmiştir. 

 (Baynal vd., 2016: 13-41) 

Cinsiyet, medeni hal, 

yaş, aylık gelir, eş 

geliri, sahip olduğu ev, 

araç, çocuk durumu, 

maaş müşterisi olup 

K-ortalamalar 

yöntemi  

 Analiz sonucunda üç farklı 

küme elde edilmiş ve bu 

kümelerin içerdiği müşteri 

portföyüne göre çeşitli 

öneriler sunulmuştur. 
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olmadığı, çalışma 

şekli, öğrenim 

durumu ve geri 

ödeme durumu  

 (Gazel vd., 2018: 147-164)  Geçmiş fiyat verileri 

Hiyerarşik Yığınsal 

Kümeleme analizi, 

Ward tekniği  

 İncelenen hisse senetlerinin 

bir kısmının BIST100’de ki 

sektörel dağılıma benzer bir 

kısmının ise aykırı şekilde 

kümelendiği görülmüştür. 

(Salighehdar vd., 2017: 1-

8)  

Ticaret ve teklif verme 

aktiviteleri  

Hiyerarşik 

Kümeleme analizi, 

Pearson korelasyon 

katsayısı  

 Hiyerarşik kümelemeden 

elde edilen dendrogramların 

yapısında bir tutarlılık 

olduğu sonucuna varılmış ve 

likidite önlemleri için öneriler 

sunulmuştur. 

Tablo 2. Diğer Alanlarda Yapılmış Bazı Kümeleme Çalışmaları 

Yazar Kullanılan Değişken Metodoloji Temel Bulgular 

(Ramoni vd., 2002: 9121-

9126)  

Gen ekspresyonu 

zaman serisi, insan 

fibroblastları 

Bayes çıkarımı, gen 

ekspresyon 

dinamikleri  

 Kümeleme işlemi, durağan 

olmayan zaman serilerinin 

varlığından büyük ölçüde 

etkilenmediği sonucuna 

varılmıştır. 

 (Clatworthy vd., 2005: 329-

358) 

Kümeleme 

analizlerinin 

raporlanması için 

kullanılan kriterler 

18 sağlık psikolojisi 

dergisinin 1984-2002 

yılları arasında 

yayınlanan 

makaleleri içinde 

kümeleme analizi 

raporları 

 Birçok çalışmanın kalitesiz 

olduğu, sağlık psikolojisinde 

küme analizlerinin 

yürütülmesi ve raporlanması 

için açık kılavuzlara ihtiyaç 

olduğu sonucu çıkmıştır. 

(Punj vd., 1983: 134-148)  

Alternatif 

küme analizi 

yöntemleri, 

performans özellikleri 

ile ilgili yapılan son 

çalışmalar 

Minimum varyans 

yöntemi, basit 

ortalama bağlantı 

yoluyla ön 

tanımlanması ve 

yinelemeli bir 

bölümleme 

prosedürü ile küme 

arıtma  

 Kümeleme yöntemlerinde ilk 

seçilen değişkenlerin çok 

önemli olduğu vurgulanmış 

ve pazarlamada kümeleme 

analizinin daha çok 

kullanılması önerilmiştir. 

(Aldenderfer vd., 1988: 

447-473)  

Kümeleme analizinde 

kullanılan metotlar  

Analizlerde 

karşılaşılan sorunlar  

 Kümeleme analizleri 

derinlemesine incelenmiş ve 

yaşanan problemler için 

önerilerde bulunulmuştur. 

(Romesburg, 2004)  
Kümeleme analizinde 

kullanılan teknikler  

Kümeleme analizi 

hakkında yol 

gösterici detaylı 

bilgiler 

 Araştırmacılar için 

kümeleme analizi hakkında 

detaylı bilgiler verilmiştir. 

(Eren vd., 2019: 421-452)  

Türkiye’de yer alan 81 

il ve illerdeki 22 sağlık 

değişkeni  

Beklenti 

Maksimizasyonu, 

MULTIMOORA 

yöntemi  

 Kümeleme ve sıralama 

sonucunda, , bölgesel 

gelişmişlik alanındaki 

farklılıkların sağlık açısından 
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da önemli bir farklılık 

gösterdiği gözlemlenmiştir. 

(Danacı vd., 2017: 351-370)  

Dış ticaret hacmi, 

istihdam, kuruluş 

alanı ve faaliyet 

gösteren işletme 

sayıları  

Hiyerarşik 

Kümeleme Analizi  

 Kümeleme sonucunda 4 

küme ortaya çıkmış ve serbest 

bölgeler arasında birbiriyle 

benzerlik gösteren iller, 

Gaziantep ve Denizli serbest 

bölgeleri, en az benzerlik 

gösteren iller, Ege ve Bursa 

serbest bölgeleri olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

3. YÖNTEM 

Literatüre bakıldığında çok sayıda kümeleme algoritması bulunmaktadır. Bu çalışmada kümeleme analizi 

yapılırken WEKA programından faydalanılmış ve program içerisinde yer alan çeşitli algoritmalar ile analiz 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde en anlamlı sonucu veren Canopy Algoritması olduğu 

görülmüştür. Bu bölümde Canopy Algoritmasından bahsedilmiştir.  

Canopy Algoritması; Andrew McCallum, Kamal Nigam ve Lyle Ungar tarafından 2000 yılında geliştirilmiştir 

(Akpınar, 2017: 401). Canopy Algoritması, verileri kabaca örtüşen birkaç alt gruba bölmektedir (Rong, 2011). 

Her alt küme, kümelemeyi hızlandırmak için genellikle düşük maliyetli benzerlik ölçütleri kullanan bir küme 

görevi görür (Yu ve Zhang, 2014). Bu nedenle Canopy Algoritması, genellikle diğer kümeleme algoritmalarını 

uygulama işlemlerinden önce büyük veri gruplarının kolay ve hızlı bir şekilde kümelenmesi için kullanılır 

(Yuan ve Yang, 2019: 231). 

Bu algoritma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada veri dizileri basit uzaklık metrikleri kullanarak kabaca 

kümelenirken, ikinci aşamada k-means ya da farklı algoritmalar kullanılarak ilk aşamadan elde edilen kaba 

kümelerin iyileştirilmesi sağlanır. İlk aşamada elde edilen canopy’ler aynı noktanın birden fazla canopy’de 

yer almasından üst üste gelir ve kubbeye benzer. Bu sebepten canopy (kubbe) algoritması denilmektedir. 

Kümeleme sürecinde T1 > T2 olmak üzere iki uzaklık eşiği kullanılır. Her nesnenin çok boyutlu değişkenler 

uzayında bir nokta ile temsil edildiği veri dizisinden tesadüfi olarak seçilen bir nokta ve bu noktayı merkez 

kabul eden bir canopy oluşturur ve veri dizisinde yer alan tüm noktaların seçilen bu noktaya olan uzaklıkları 

hesaplanır. Veri dizisinde yer alan noktaların bu tesadüfi olarak belirlenen noktaya olan kaba uzaklıkları 

tanımlanan T2 değerinden küçükse, bu noktalar ilgili canopy’nin asil üyesi olur ve veri dizisinden silinir ve 

bu noktalar aşısından süreç biter. Ancak noktalar T2 değerinden büyük, T1 değerinden küçükse bu canopy’nin 

bir üyesi olarak kabul edilir. Bu noktalar açısından hala kendi canopy’lerini kurma olasılıkları devam 

etmesinden dolayı noktalar veri kümesinden silinmez ve süreçte kalmaya devam eder bu durum veri dizisi 

bitene kadar devam eder (Akpınar, 2017: 401-403).   

3.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırma bir kümeleme çalışması olup, Canopy algoritması kullanılmıştır. BIST 30 endeksinde yer alan hisse 

senetlerinin Canopy Kümeleme Algoritması ile COVID-19 pandemisi öncesi dönemi ve COVID-19 pandemisi 

döneminde hangi kümede yer aldığını tespit etmektir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan verilerin, yatırımcılara 

hisse senedi seçimi konusunda karar verme sürecinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

3.2. Veri Seti Hakkında Bilgi 

Araştırmaya başlanılan tarih itibarıyla Borsa İstanbul 30 endeksinde yer alan hisse senetleri Tablo 3’de 

sunulmuştur. Araştırmaya dahil edilen veriler 2012-2020 dönemini kapsamaktadır. Bu dönem pandemi öncesi 

dönem ve pandemi olarak ikiye ayrılmıştır. Pandemi öncesi dönem 2012-2019 yıllarını kapsamakta olup, 

belirlenen değişkenlerin ortalaması alınmıştır. Pandemi sonrası dönem 2020 yılını kapsamaktadır. Veriler 

Matriks Prime veri dağıtım platformu ve Halk Yatırım internet sayfası aracılığıyla elde edilmiştir. Günlük 

kapanış verileridir. 

 

 



T. Kocabıyık – M. Karaatlı – K. B. Aktaş 13/3 (2021) 2537-2551 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2542 

Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Borsa İstanbul 30 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetleri 

Hisse Senedi Kodu Şirket Adı 

AKBNK  AKBANK T.A.Ş. 

ARCLK  ARÇELİK A.Ş. 

ASELS  ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

BIMAS  BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 

DOHOL  DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 

EKGYO  EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

EREGL  EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 

GARAN  TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 

GUBRF  GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 

HALKB  TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 

ISCTR  TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 

KCHOL  KOÇ HOLDİNG A.Ş. 

KOZAA  KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 

KOZAL  KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 

KRDMD  KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

MGROS  MİGROS TİCARET A.Ş. 

OYAKC  OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 

PETKM  PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 

PGSUS  PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 

SAHOL  HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 

SISE  TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 

TAVHL  TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 

TCELL  TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

THYAO  TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 

TKFEN  TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 

TSKB  TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 

TTKOM  TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 

TUPRS  TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 

VAKBN  TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 

YKBNK  YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 
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Kümeleme yapılırken dikkate alınan değişkenler Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Araştırmaya Dahil Edilen Değişkenler 

Değişken Adı Açıklama 

Kapanış Hisse senedinin günlük kapanış verisidir. 

Beta Hisse senedinin BIST100 endeksine göre hesaplanan beta değeridir. 

Volatilite     Şirket hisse senetlerinin fiyat oynaklığını göstermektedir. 

Hacim İşlem hacmini yansıtmaktadır. 

PD/DD     Şirketler için piyasa değerleri/defter değerleri formülüyle hesaplanan değerdir. 

Tablo 4’den de anlaşılacağı üzere hisse senedinin gün sonundaki kapanış fiyatı, beta değeri, volatilite 

hesaplaması, işlem hacmi ve piyasa değeri/defter değeri hesaplama sonucu alınmıştır. Beta değeri bir hisse 

senedinin hareketlilik katsayısıdır ve hisse senedi fiyatındaki yüzde endekste meydana gelen yüzde değişime 

bölünmesi ile bulunur. Volatilite fiyat oynaklık ölçüsüdür. İşlem hacmi hisse senedinin hangi yoğunlukta 

işlem gördüğünü gösterirken piyasa değeri/ defter değeri ise şirketin hisse senedi fiyatına bağlı hesaplanan 

piyasa değeri ile muhasebe kayıtlarında oluşan değerin oranlanması ile bulunur. Bu değişkenlerin hiçbiri tek 

başına yatırım yapıp yapmama konusunda fikir veremeyebilir ama bu değişkenler yazılı ve görsel medya 

araçlarında yatırımcıların sıklıkla incelediği ve önemsediği değişkenlerdir. Ayrıca birlikte 

değerlendirildiklerinde kümeleme yapmak için kullanılabilecek önemli değişkenler olduğu düşünülmektedir. 

3.3. Verilerin Analizi 

Analiz aşamasında ilk olarak araştırmaya dahil edilen değişkenlerin düzenlenmiş veri seti sunulmuştur. 

Ardından çalışmada, hisse senetlerinin pandemi öncesi ve pandemi dönemi ayrı ayrı değerlendirilerek 

kümeleme analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Ayrıca pandemi öncesi ve pandemi dönemi arasında 

değişkenler açısından farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Her iki dönem için oluşturulan veri seti Tablo 5 

ve Tablo 6’da görülmektedir.   

Tablo 5. Pandemi Öncesi Dönem (2012-2019) Veri Seti 

Hisse Senedi 
Kapanış 

TL 
Beta Volatilite 

Hacim 

TL 
PD/DD           

AKBNK 6,36 1,39 3,41     202.867.137  1,18 

ARCLK 14,61 0,84 3,51       28.683.802  2,08 

ASELS 6,03 0,77 7,43     134.217.343  4,03 

BIMAS 26,00 0,56 3,73       46.158.377  11,91 

DOHOL 0,77 0,74 6,37       22.218.417  0,68 

EKGYO 2,11 1,04 3,34       95.808.249  1,30 

EREGL 2,11 1,04 3,34       95.808.249  1,30 

GARAN 3,85 0,84 4,29       91.134.098  1,32 

GUBRF 4,28 0,85 5,82       15.003.243  1,80 

HALKB 10,84 1,41 3,66     276.857.471  1,84 

ISCTR 5,03 1,31 3,26     191.142.724  0,84 

KCHOL 11,67 0,97 2,78       55.768.285  1,40 

KOZAA 3,90 1,02 7,49       69.659.606  0,94 

KOZAL 30,10 0,85 5,30       54.821.258  2,60 

KRDMD 1,57 1,14 3,94     133.142.449  1,08 

MGROS 19,37 0,93 5,18       18.824.577  5,16 

OYAKC 2,87 0,46 9,07         1.735.131  2,20 

PETKM 1,96 0,81 4,52     108.714.514  2,05 

PGSUS 27,59 1,06 7,51       57.000.121  1,89 
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SAHOL 8,06 1,10 3,40       58.518.557  0,94 

SISE 2,88 0,94 3,17       25.930.373  1,31 

TAVHL 13,95 0,72 4,85       26.522.403  2,64 

TCELL 9,33 0,72 3,42       85.958.963  1,81 

THYAO 8,69 1,18 4,68     491.162.570  1,00 

TKFEN 8,51 0,81 3,80       28.732.746  1,34 

TSKB 0,89 0,94 3,82       11.736.228  1,10 

TTKOM 5,56 0,82 3,78       50.365.636  4,24 

TUPRS 60,97 0,75 3,81       96.140.227  2,68 

VAKBN 4,58 1,48 3,35     158.929.502  1,15 

YKBNK 2,53 1,31 3,26     110.760.047  0,86 

Tablo 6. Pandemi Dönemi (2020) Veri Seti 

Hisse Senedi 
Kapanış 

TL 
Beta Volatilite 

Hacim 

TL          
PD/DD           

AKBNK 6,08 1,23 9,48     475.083.309  0,57 

ARCLK 20,67 0,94 8,05     162.982.505  1,35 

ASELS 15,22 1,15 15,50     889.444.488  2,45 

BIMAS 60,95 0,51 15,60     212.314.508  8,01 

DOHOL 2,04 0,90 7,19     158.895.567  0,72 

EKGYO 1,69 1,26 10,00     626.556.532  0,47 

EREGL 1,69 1,26 10,00     626.556.532  0,47 

GARAN 8,83 0,74 9,96     262.597.426  0,94 

GUBRF 24,26 1,00 22,93     156.017.751  14,04 

HALKB 5,60 1,13 8,17     352.861.192  0,40 

ISCTR 5,58 1,18 10,63     236.740.287  0,42 

KCHOL 16,55 1,02 9,77     175.266.544  1,10 

KOZAA 12,11 1,07 6,05     194.007.114  1,56 

KOZAL 76,38 0,71 4,44     166.790.778  1,92 

KRDMD 2,97 1,25 13,29     756.255.691  0,90 

MGROS 33,67 0,95 10,26     139.407.451  60,09 

OYAKC 6,75 0,84 9,94       94.360.221  3,97 

PETKM 3,32 1,05 9,67     749.245.961  1,73 

PGSUS 53,23 1,33 9,44     302.682.397  1,09 

SAHOL 8,69 0,99 9,54     115.339.923  0,54 

SISE 5,60 1,03 10,87     688.027.379  1,12 

TAVHL 18,68 1,00 8,56     133.190.777  0,85 

TCELL 14,37 0,75 7,61     304.768.983  1,73 

THYAO 11,52 1,24 10,57  1.174.941.552  0,39 

TKFEN 15,02 1,15 4,47     214.552.967  1,05 

TSKB 1,29 1,15 18,57     307.978.954  0,66 

TTKOM 7,32 1,23 9,27     168.953.589  2,67 

TUPRS 89,99 0,92 7,85     487.625.649  1,99 

VAKBN 4,84 1,33 10,88     350.213.410  0,53 

YKBNK 2,35 1,14 13,04     442.157.742  0,47 
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4. BULGULAR 

4.1. Canopy Algoritması ile Kümeleme Analizi Sonuçları 

Canopy Algoritması ile kümeleme yapılırken küme sayısı, programın varsayılan değerinde bırakılıp 

değiştirilmeyebilir ya da çalışmacı tarafından belirlenebilir. Küme sayısı belirlenirken literatürde yer alan 

Eşitlik 1’den yararlanılabilir (Turanlı vd., 2006: 100).  

�= √�/2                                                                                                                                 (1) 

Eşitlik 1’e göre n kümelenecek birim sayısını, k ise küme sayısını göstermektedir. Bu çalışmada da eşitlikten 

faydalanılarak yapılmış hesaplama neticesinde küme sayısı 4 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 5 ve Tablo 6’da yer alan 2012-2019 ve 2020 dönemlerine ait veriler, 2 farklı şekilde WEKA programı 

içerisinde yer alan Canopy Algoritması ile kümelenmiştir. WEKA programı sonuç ekranı Şekil 1 ve Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Canopy Algoritması 2012-2019 Yılı Kümeleme Sonuç Ekranı 

Şekil 1’de görüleceği üzere 2012-2019 döneminin yer aldığı veri seti kümelenmiş ve kümeleme sonucunda ilk 

kümede 5, ikinci kümede 7, üçüncü kümede 12 ve son kümede 6 hisse senedi yer almaktadır. 
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Şekil 2. Canopy Algoritması 2020 Yılı Kümeleme Sonuç Ekranı 

Şekil 2 incelendiğinde COVID-19 pandemi döneminin (2020) yer aldığı veri seti kümelenmiş ve sonuç olarak; 

ilk kümede 7, ikinci kümede 5, üçüncü kümede 15 ve son kümede 3 hisse senedi yer almaktadır. Canopy 

Algoritması ile yapılan kümeleme analizi sonucunda elde edilen kümeler Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Canopy Algoritması Kümeleme Sonuçları 

2012-2019 2020 

Küme 1 Küme 2 Küme 3 Küme 4 Küme 1 Küme 2 Küme 3 Küme 4 

ARCLK ASELS AKBNK BIMAS ARCLK GARAN AKBNK BIMAS 

TAVHL DOHOL EKGYO KOZAL DOHOL GUBRF ASELS KOZAL 

TCELL GARAN EREGL MGROS KOZAA KCHOL EKGYO TUPRS 

TKFEN GUBRF HALKB OYAKC MGROS OYAKC EREGL   

TTKOM KOZAA ISCTR PGSUS TAVHL SAHOL HALKB   

  PETKM KCHOL TUPRS TCELL   ISCTR   

  TSKB KRDMD   TKFEN   KRDMD   

    SAHOL       PETKM   

    SISE       PGSUS   

    THYAO       SISE   

    VAKBN       THYAO   

    YKBNK       TSKB   

            TTKOM   

            VAKBN   

            YKBNK   
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Pandemi öncesi dönem yani 2012-2019 yılları arasını kapsayan dönemde 4 küme yer almaktadır. Bu kümeleri 

incelediğimizde Küme 1’de dayanıklı tüketim malları üreten Arçelik, hava limanı hizmetleri veren TAV Hava 

Limanları Holding, çok farklı alanlarda faaliyet gösteren Tekfen Holding ve iletişim teknolojileri alanlarında 

faaliyet gösteren Turkcell ve Türk Telekom yer almaktadır. Pandemi dönemi incelendiğinde bu kümeden 4 

şirketin yine aynı kümede yer aldığı görülmektedir. Arçelik, TAV Havalimanları Holding, Turkcell ve Tekfen 

Holding her iki dönemde de aynı kümede yer almıştır. 

2012-2019 döneminde Küme 2’de yer alan şirket sayısı 7’dir.  Bu kümede yer alan şirketlerin sadece 2 tanesi 

pandemi döneminde Küme 2’de yer almıştır. Diğer şirketlerin pandemi döneminde diğer kümelere dağıldığı 

görülmektedir. Pandemi döneminde Türk iş dünyasının önde gelen iki önemli grubundan Koç Holding ve 

Sabancı Holding Küme 2’de birlikte yer almıştır. 

Küme 3 her iki dönemde de en fazla hisse senedinin kümelendiği yer olmuştur. Pandemi öncesi dönemde 

kümede yer alan şirket sayısı 12’dir. Pandemi döneminde ise 15’tir. Hem pandemi öncesinde hem pandemi 

döneminde bankaların önemli bir grubu bu kümelerde yer almıştır. Ayrıca demir-çelik sektörünün iki önemli 

şirketi de bankalara eşlik etmiştir. Ereğli Demir Çelik ve Karabük Demir Çelik şirketleri bankalarla birlikte bu 

kümede yer almıştır. 

Algoritmanın belirlediği son kümeler incelendiğinde ise pandemi öncesi dönemden BİM AŞ, Koza Altın 

İşletmeleri ve TÜPRAŞ hisselerinin pandemi döneminde de birlikte kümelendiği göze çarpmaktadır. Pandemi 

öncesi dönemde kümede yer alan hisse senedi sayısı 6 iken pandemi döneminde 4. Kümede yer alan hisse 

senedi sayısı 3’e inmiştir. 

4.2. İstatistiksel Analizler 

Bu bölümde 2012-2019 pandemi öncesi dönem ile 2020 pandemi dönemi arasında değişkenler açısından 

anlamlı bir farklılığın olup olmadığına bakılmıştır. İkinci olarak her iki dönemin kendi içinde 

değerlendirilmesi yapılarak kümeler arasında değişkenler bazında anlamlı farklılığın olup olmadığı 

incelenmiştir. 

4.2.1. 2012-2019 Pandemi Öncesi Dönem ile 2020 Pandemi Dönemi Arasında Değişkenler Açısından 

Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığının Tespit Edilmesi 

2012-2019 Pandemi Öncesi Dönem ile 2020 Pandemi Dönemi arasında belirlenen değişkenler arasında anlamlı 

farklılıkların olup olmadığına ilişkin değişkenin normal dağılıp dağılmadığı dikkate alınarak Wilcoxon Testi 

ve Paired Sample t Testi yapılmıştır. Tablo 8’de Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi, Tablo 9’da da Wilcoxon 

Testi ve Paired Sample t Testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 8. Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi 

Değişkenler 
2012-2019 2020 

Sig. (p değeri) Sig. (p değeri) 

Kapanış .000 .000 

Beta .156 .200 

Volatilite .000 .000 

Hacim .003 .006 

PD/DD .000 .000 

Test sonuçlarına göre beta değeri her iki dönem dikkate alındığında normal dağılırken, diğer değişkenler 

normal dağılım göstermemektedir. Bu sebepten dolayı değişkenlerin pandemi öncesi ve pandemi dönemi 

anlamlı farklılıklarının olup olmadığını kıyaslarken beta değişkeni için Paired Sample t Testi, diğer 

değişkenlerin farklılıkları için Wilcoxon Testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 9 ve Tablo 10’da verilmektedir. 
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Tablo 9. Wilcoxon Testi 

    N Mean Rank Sum of Ranks Z Sig. (p)  

skapanış - ökapanış Negative Ranks 5(a) 7.00 35.00 -4.062(a) .000 

  Positive Ranks 25(b) 17.20 430.00     

  Ties 0(c)         

  Total 30         

svolatilite - övolatilite Negative Ranks 2(d) 4.00 8.00 -4.618(a) .000 

  Positive Ranks 28(e) 16.32 457.00     

  Ties 0(f)         

  Total 30         

shacim - öhacim Negative Ranks 0(g) .00 .00 -4.782(a) .000 

  Positive Ranks 30(h) 15.50 465.00     

  Ties 0(i)         

  Total 30         

sPP/DD - öPP/DD Negative Ranks 25(j) 14.54 363.50 -2.695(b) .007 

  Positive Ranks 5(k) 20.30 101.50     

  Ties 0(l)         

  Total 30         

a  Based on negative ranks, b  Based on positive ranks, c  Wilcoxon Signed Ranks Test 

***Değişken isimlerinin başında bulunan s, pandemi dönemini ve ö, pandemi öncesi dönemi ifade etmektedir. 

Tablo 9’da yer alan Wilcoxon Test sonuçlarına göre 2012-2019 pandemi öncesi ve 2020 pandemi dönemi 

arasında kapanış, volatilite, hacim ve PP/DD değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

olduğu söylenebilir. 

Tablo 10. Paired Sample t Testi 

  Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Pair 

1 

öbeta - 

sbeta 
-.08833 .18771 .03427 -.15843 -.01824 -2.577 29 .015 

***Değişken isimlerinin başında bulunan s, pandemi dönemini ve ö, pandemi öncesi dönemi ifade etmektedir. 

Tablo 10 dikkate alındığında, Paired Sample t Testi sonuçlarına göre 2012-2019 pandemi öncesi ve 2020 

pandemi dönemi arasında beta değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu 

söylenebilir. 

4.2.2. 2012-2019 Pandemi Öncesi Dönem ile 2020 Pandemi Dönemi Arasında Değişkenler Açısından 

Kümeler Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığının Tespit Edilmesi 

2012-2019 pandemi öncesi dönem ve 2020 pandemi döneminde oluşan kümelerde kümeler arasında 

değişkenler açısından anlamlı farklılıkların olup olmadığının analizi için değişkenlerin normal dağılım 

gösterip göstermediğine göre ANOVA testi ve Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. Her iki dönem içinde beta 

değişkeninin normal dağılım şartı sağlamış ancak varyansların homojenliği için yapılan Levene Testi 2012-

2019 pandemi öncesi dönemde anlamlı çıkmadığı için bu değişken için de Kruskal Wallis Testi, 2020 Pandemi 

Döneminde beta değişkeninin Levene Testi sonucuna göre varyansların homojen olduğu tespit edilmiş ve 

ANOVA Testi yapılmıştır.  
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Tablo 11. Kümeler Arası Farklılıklar 

  

Normal Dağılım Koşulunu Sağlayan 

Değişkenlerin Test Sonuçları  

Normal Dağılım Koşulunu 

Sağlamayan Değişkenlerin Test 

Sonuçları  

 Değişkenler 
Anova Testi 

p değeri 
Tukey Testi  

Tukey Testi p 

değeri 

Kruskal 

Wallis 
Mean Rank (ortalama 

sıra) değeri 
 p değeri 

20
12

-2
01

9 
P

an
d

em
i 

Ö
n

ce
si

 

Kapanış _ _ _ .003 

Küme 1:20.80 

Küme 2:8.00 

Küme 3:13.08 

Küme 4:24.67 

Volatilite _ _ _ .000 

Küme 1:14.40 

Küme 2: 23.14 

Küme 3: 8.00 

Küme 4: 22.50 

Hacim _ _ _ .017 

Küme 1:10.40 

Küme 2:13.00 

Küme 3:21.67 

Küme 4:10.33 

PD/DD _ _ _ .001 

Küme 1:21.60 

Küme 2:13.21 

Küme 3:9.38 

Küme 4:25.33 

Beta _ _ _ .000 

Küme 1: 7.40 

Küme 2:11.57 

Küme 3:23.96 

Küme 4:9.92 

20
20

 P
an

d
em

i 
D

ö
n

em
i 

Kapanış       .003 

Küme 1:19.14 

Küme 2:18.20 

Küme 3:10.20 

Küme 3:29.00 

Volatilite       . 018 

Küme 1:7.14 

Küme 2:18.20 

Küme 3:19.27 

Küme 4:11.67 

Hacim       .001 

Küme 1:8.71 

Küme 2:6.60 

Küme 3:21.87 

Küme 4:14.33 

PD/DD       .032 

Küme 1:18.36 

Küme 2:19.00 

Küme 3:11.10 

Küme 4:25.00 

Beta .000 

1.Küme:3ve4 .001-.021 

- - 
2.Küme: 3 .000 

3.Küme:1,3,4 .001-.000-.000 

4.Küme:1,3 .021-.000 

Tablo 11’e göre 2012-2019 döneminde kapanış, volatilite, hacim, PP/DD ve beta değişkenlerine göre kümeler 

arası dağılımlar farklılık göstermektedir. Kümelerin oluşmasında tüm değişkenlerin etkisinin olduğu 

görülmektedir. Bu da değişkenlerin kümeleme analizi için doğru seçimler olduğunu göstermektedir. 2020 
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pandemi dönemi için de benzer bir durum geçerlidir. Çalışmada kullanılan değişkenler kümelerin farklı 

dağılmasında etkilidir. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Sermaye piyasası araçlarının en önde gelenlerinden hisse senetleri hem dünyada hem de Türkiye’de 

geçmişten günümüze yatırımcıların ilgi gösterdiği temel araçlardandır. Hisse senetlerine yatırım somut olarak 

bir şirkete ortak olmak anlamına geldiği için birçok türev araçtan bu yönüyle ayrışır. Riskli yatırım araçları 

grubunda yer alır. Hisse senetlerine yatırım yapacaklar için temel soru hangi hisse senedine yatırım yapmalı 

ve ne miktarda yatırım yapılmalıdır. Bu çalışma birinci soruya cevap bulma noktasında yatırımcılara yardımcı 

olabilecek bir çalışmadır. Araştırma kapsamında Borsa İstanbul 30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin 

kapanış, beta katsayısı, volatilite, hacim, piyasa değeri/defter değeri değişkenleri dikkate alınarak COVID-19 

pandemisi öncesi (2012-2019) ve 2020 yılı itibarıyla pandemi döneminde kümelenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada kullanılan Canopy Algoritmasının, gerçekleştirilen kümeleme analizinde anlamlı bir kümeleme 

yaptığı görülmüştür. Elde edilen bulgularla hisse senetleri ile ilgili fiyat davranış bilgilerine ulaşılmıştır. 

Araştırmanın fayda çerçevesi çizildiğinde; kümeleme çalışması iki noktada yatırımcılara karar verme 

süreçlerinde katkı sağlayabilir. İlki benzer kümelerde yer alan hisse senetlerinden biri henüz diğer hisselerde 

hareket başlamadan öncü olarak bir harekete başlamışsa aynı kümede yer alan diğer hisselerinde eşlik edeceği 

varsayımıyla yatırımcılar yatırımlarını yönlendirebilirler. Yükseliş durumlarında öncü hisse kadar yükseliş 

göstermemiş diğer hisseler satın alınarak bu hareketten fayda sağlanabilir ya da düşüş durumlarında öncü 

hisse senedi düşüşe başladığında yatırımcının portföyünde kümeleme sonucunda aynı kümede yer alan hisse 

senetlerinden biri veya birkaçı varsa bu hisse senetleri satılarak zarardan kaçınılabilir. Bu bilgiler ışığında 

kümeleme sonuçları incelendiğinde 30 hisse senedinden 19 tanesinin hem pandemi öncesi hem de pandemi 

sonrası aynı kümede yer aldığı görülmektedir. Bu kümelenme yukarıda açıklanan strateji çerçevesinde 

kullanılabilir. 

Tablo 12. COVID-19 Öncesi Dönemde ve COVID-19 Döneminde Aynı Kümede Yer Alan Hisse Senetleri 

Küme 1 Küme 2 Küme 3 Küme 4 

ARCLK GARAN AKBNK BIMAS 

TAVHL GUBRF EKGYO KOZAL 

TCELL  EREGL TUPRS 

TKFEN  HALKB  

  ISCTR  

  KRDMD  

  SISE  

  THYAO  

  VAKBN  

  YKBNK  

Örneğin bankacılık sektörünün ağırlıklı biçimde yer aldığı Küme 3’deki hisse senetlerinin birkaçında 

meydana gelen fiyat hareketlenmesi ipucu olarak kullanılıp kazanç elde etmek için veya kayıplardan 

kaçınmak için kullanılabilir. Araştırmacılar kümelenme analizine ilave yapacakları nedensellik analizleri ve 

birliktelik analizleri ile karar vermeyi kolaylaştırıcı verilere ulaşabilir. 
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Amaç –  Bu çalışmada, algılanan örgütsel destek ile iş yaşamında mutluluk ilişkisinde iş yaşam 

dengesi ve yaşın düzenleyici rolü araştırılmıştır. İş yaşamında mutluluk; hedonik ve eudaimonik 

olmak üzere iki boyutta araştırma modeline dahil edilmiştir.   

Yöntem –  Araştırma, bir büyükşehir belediyesinde ve iştiraklerinde iş yaşamlarına devam eden 

412 çalışan üzerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler, çalışmada geliştirilen teorik modelin ampirik 

olarak sınanmasında kullanılmıştır. Hipotezler, hiyerarşik regresyon analizi yöntemi ile test 

edilmiştir.  

Bulgular –  Araştırma sonuçlarına göre, algılanan örgütsel destek ile hedonik ve eudaimonik 

mutluluk arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bununda yanında iş yaşam dengesinin, 

algılanan örgütsel destek ile iş yaşamında mutluluk arasındaki ilişkide düzenleyici rolünün 

olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yaşın algılanan örgütsel destek ile negatif duygular arasındaki 

ilişkide düzenleyici rolünün olduğu belirlenmiştir. 

Tartışma – Çalışma, algılanan örgütsel destek ile iş yaşamında mutluluk ilişkisinde yaş ve iş yaşam 

dengesinin rolünü ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları örgütsel davranış literatürüne katkıda 

bulunmaktadır. 
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Purpose –  In this study, the moderator role of work-life balance and age in the relationship between 

perceived organizational support and happiness at work was investigated.  Happiness at work was 

included in the research model in two dimensions, as hedonic and eudaimonic happiness.  

Design/methodology/approach –  The research was conducted on 412 employees working in a 

metropolitan municipality and its subsidiaries. The obtained data were used to empirically test the 

theoretical model developed in the study. Hypotheses were tested by hierarchical regression 

analysis method.  

Findings – According to the results of the research, there is a significant relationship between 

perceived organizational support, hedonic and eudaimonic happiness. In addition, it has been 

determined that work-life balance does not have a moderator role in the relationship between 

perceived organizational support and happiness at work. Age has been found to have a moderator 

role in the relationship between perceived organizational support and negative emotions.  

Discussion – The study reveals the moderator role of age and work-life balance in the relationship 

between perceived organizational support and happiness at work.  The research results contribute 

to the organizational behavior literature. 
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1. Giriş 

İyi oluş; mutluluk, sağlık, sosyal bağlam ve anlam duygusu gibi pek çok farklı olumlu kavramları da içine 

almaktadır. Cambridge sözlüğünde iyi oluş (well-being), kendini sağlıklı ve mutlu hissetme durumu olarak 

açıklanmaktadır. Bu kavram kısaca kendini iyi hissetmek olarak ifade edilebilir. Modern hayatın beklentisi 

yüksek iş dünyasında, iyi oluş ve mutluluk gibi kavramların gittikçe önem kazandığını görülmektedir.  

Bireylerin çalışma hayatları, yaşam kalitesinin içsel değerlendirmesi olan mutlulukları üzerinde önemli bir 

alan kaplamaktadır. Günümüz koşulları nedeniyle çeşitli zorlukları barındıran çalışma hayatı, bireylerin 

yaşamlarında psikolojik olarak tatmin arayışını ön plana çıkarmıştır. Bununla birlikte mutluluğun tek boyut 

olarak değerlendirilmesi, kavramı daraltmakta ve buna bağlı olarak kurum içindeki çabaların da kısıtlı bir 

çerçevede ele alınmasına neden olmaktadır. Nitekim birçok çalışmada mutluluğun çok boyutlu olarak ele 

alınması gerektiği belirtilmektedir (Snyder ve Lopez, 2007; Warr, 2007; Diener, 2000). Örneğin Ryff ve Keyes 

(1995) çalışmalarında, iyi oluşun üç öğesi olduğunu belirterek, bunları; duygusal ve öznel iyi oluş (hedonik 

iyi oluş), psikolojik iyi oluş (eudaimonik iyi oluş) ve sosyal iyi oluş (eudaimonik iyi oluşun diğer bir öğesi) 

şeklinde ifade etmektedir.  

Bireylerin mutluluk düzeylerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Sağlık koşulları, aile ve gelir düzeyi 

bireylerin önemli mutluluk kaynakları olarak sayılabileceği gibi, kişilik ve genetik faktörlerin yanı sıra sosyal 

ilişkiler, iş ve çalışma durumları gibi yaşam koşulları da mutluluk üzerinde etkili olmaktadır (Easterlin, 2003). 

Nitekim çalışanların iş tatmini, işe adanmışlık ve bağlılıklarını arttırmak için sunulan örgütsel desteğin de 

onların işte anlam duygusunu ve duygusal tatmin düzeylerini etkilediği söylenebilir. Bununla birlikte iş 

dünyasındaki gelişmelerin örgütlerin yapı ve işleyişine yansıması sonucunda ortaya çıkan değişimler, 

bireylerin iş yaşam dengesini yeniden şekillendirmiştir. Bireylere sağlanan örgütsel destek ile iş yaşamındaki 

mutlulukları arasındaki ilişkide iş yaşam dengesi daha da ilgi çekici duruma gelmektedir. 

Bu kapsamda araştırmanın amacı, iş yaşamında bireylere sağlanan örgütsel destek, iş yaşam mutluluğu ve iş 

yaşam dengesi arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu kapsamda ilk aşamada algılanan örgütsel desteğin iş 

yaşamında mutluluk üzerindeki etkileri incelenirken, ikinci aşamada iş yaşam dengesinin bu ilişkideki 

düzenleyici rolü belirlenmiştir.  Araştırmada ayrıca, algılanan örgütsel desteğin yanı sıra bireylerin iş 

yaşamındaki mutluluk düzeyleri üzerinde etkili olabileceği değerlendirilen demografik bir değişken olan 

yaşın etkileri de tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Bireylerin iş yaşamındaki mutluluk düzeylerinin hem çalışan hem de örgütler açısından önemli çıktıları 

olmasına rağmen, araştırmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir (Fisher, 2010). Bu bağlamıyla 

çalışmanın, iş yaşantısında algılanan örgütsel desteğin, bireyin iş yaşam dengesine ve iyi oluş haline etkilerini 

irdelemede; iş yaşam dengesinin bu ilişkideki etki düzeyini vurgulamada katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Mutluluk 

Mutluluk, çoğu insan için çok değerli bulunmuş, mutlu olmak büyük önem taşımış ve toplumlar için hedef 

olmuştur (Diener, 2000). Son yıllarda pozitif psikolojinin giderek artan önem ve yükselişi mutluluk konusuna 

daha da büyük önem kazandırmıştır (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). İnsanlığın varoluşu kadar eski 

olan, hayatta önemli olanın sadece yaşamak değil, iyi yaşamak olduğu düşüncesi çağlar boyunca filozofların 

da zihnini meşgul etmiştir (Kesebir ve Diener, 2008). Antik Yunan felsefesinden günümüze kadar Aristo ve 

Plato başta olmak üzere pek çok düşünürün ilgisini çeken mutluluğun pek çok tanımı yapılmış ve ona 

ulaşmanın yolları tartışılmıştır (Veenhoven ve Dumludağ, 2015).  

Mutluluk, kişinin hayatının anlamı ve amacını bulmaya ilişkin bilişsel bir değerlendirmeyi ve olumlu 

duyguların sıklığı ile olumsuz duyguların seyrekliği olarak açıklanabilir (Seligman, 2011; Özdemir ve 

Koruklu, 2011). Kişilerin kendi yaşamlarına dair öznel değerlendirmelerini tecrübe etmeleri olarak ele alınan 

öznel iyi oluş, olumlu duyguların olumsuz duygulara göre daha fazla yaşanması ve yüksek yaşam 

doyumunun alınması olarak tanımlanmaktadır (Diener, 1984; Myers ve Diener 1995; Diener v.d., 1999; Fisher, 

2010). Bu bakımdan iyi oluşun; kişisel, duygusal, sosyal, psikolojik ve manevi boyutları olan ve sağlıkla 

ilişkilendirilmiş davranışları içeren bir kavram olduğu söylenebilir (Snyder ve Lopez, 2007).  
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İyi oluş, hedonistik (öznel ve duygusal) ve eudaimonik (psikolojik ve sosyal) olmak üzere iki ana yaklaşıma 

dayanmaktadır (Fisher, 2014; Kesebir ve Diener, 2008; Ryff ve Singer, 2008; Ryan ve Deci, 2001; Diener, 1984). 

Öznel iyi oluş olarak adlandırılan hedonistik iyi oluş, duyuşsal ve bilişsel konuları kapsarken, yaşamın öznel 

ve duygusal yönlerine daha çok odaklanır (Lent, 2004; Warr, 2007).  

Psikolojik iyi oluş olarak adlandırılan eudaimonik iyi oluş ise, insanın yaşam hedeflerine ulaşma arayışını 

yansıtan işlevlerinin psikolojik ve sosyal yönleriyle ilgilidir (Snyder ve Lopez, 2006; Arshad ve Rafique, 2016). 

Eudaimonik yaklaşımlar yeterlilik, özerklik, ilişki içinde olmak ve kendini kabul etmek gibi temel insan 

ihtiyaçlarının karşılanmasıyla bağlantılıdır. Odak noktası büyüme, yaşamdaki amaç, anlam, kendi kendine 

uyumlu hedefler peşinde koşma, kendini gerçekleştirme ve erdem üzerinedir (Sheldon ve Elliot, 1999; Warr, 

2007; Fisher, 2014). Mutluluğa sübjektif yaklaşımı temsil eden hedonizm ile objektif yaklaşımı temsil eden 

eudaimonia arasında yüksek bir korelasyon olup eudaimonik mutluluk ile hedonik mutluluk kuramsal açıdan 

ilişkili kavramlardır (Waterman vd., 2008). Bu bağlamda çalışmada mutluluk iki ana yaklaşımla birlikte 

değerlendirilmiş ve araştırılmıştır. 

Psikoloji alan yazını, İkinci Dünya Savaşından sonra bireylerin kendilerini iyileştirmelerine yönelik 

çalışmalara doğru yönlenmiştir (Seligman, 2002). Seligman ve arkadaşları tarafından pozitif psikoloji olarak 

adlandırılan kavramın temelleri atılmış ve pozitif tutumların incelenmesi ivme kazanmıştır (Seligman ve 

Csikszentmihalyi, 2000). Bu gelişmelerle birlikte “pozitif psikoloji” psikolojinin odağını, insan davranışlarına 

patoloji odaklı bakış açısından bireylerin potansiyellerine, güçlü ve olumlu özelliklerinin inşasına yönelten bir 

bakış açısına çevirmiştir (Keser, 2018; Güler, 2015; Topuz, 2014).  

Öznel iyi oluş, bireylerin yaşamlarına ilişkin öznel değerlendirmelerine göre tecrübe ettikleri iyi oluş düzeyini 

ifade etmektedir (Diener ve Ryan, 2009). Genel olarak “öznel iyi oluş” ve “psikolojik iyi oluş” kavramları, 

pozitif ruh sağlığı olarak tanımlanmakta ve öznel iyi oluş halini, yaşam doyumunu da kapsayan daha geniş 

çerçevede ve mutluluk kavramıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadırlar (Camfield ve Skevington, 2008: 767). 

Öte yandan öznel iyi oluş kavramının üç önemli özelliği; öznel olması yani bireyin tecrübelerine dayanması, 

negatif etkilerden ziyade olumlu etkileri barındırması ve ölçümlerinin bireyin hayatıyla ilgili genel bir 

değerlendirmeyi içermesi şeklinde de tanımlanmaktadır (Diener, 1984).  Mutluluğa yönelik bu ifadede ön 

plana çıkan, olumlu ve olumsuz duyguların yaşanma sıklıkları ve yaşam doyumudur (Diener ve Ryan, 2009). 

Ryff (1989) önerdiği “Psikolojik İyi Oluş Modeli”nde ise kendini kabul, başkalarıyla olumlu ilişkiler, çevresel 

ustalık, özerklik /otonomi, hayatın amacı ve kişisel gelişimden oluşan altı boyut ile ifade etmiştir. 

Pozitif psikoloji ise geçmişle ilgili hoşnutluk ve memnun olma durumlarını iyi oluş ile ifade ederken, gelecekle 

ilgili olan iyimserlik ve ümit durumlarını şimdiki zamanla ilgili mutluluk olarak yorumlanmıştır (Seligman 

ve Csikszentmihalyi, 2000). Bu kapsamda, çalışmada bireylerin iyi oluş durumları geniş bir çerçevede alınarak 

hem öznel hem psikolojik iyi oluş boyutlarını kapsayacak şekilde ele alınmış ve iş yaşamında mutluluk olarak 

ifade edilmiştir. 

2.2. İş Yaşamında Mutluluk 

İş yaşamında mutluluğun günümüz işletmelerinin amaçlarına ulaşmasında önemli olduğunun anlaşılmasıyla 

akademik çalışmalara konu olması giderek yaygınlaşmıştır. Mutluluk kavramının örgütsel davranış alanında 

araştırılması Cameron, Dutton ve Quinn (2003), Luthans (2002) ve Wright (2003) gibi araştırmacıların 

yaptıkları çalışmalarla ivme kazanmış ve bu alan pozitif örgütsel davranış olarak kabul görmüştür. Bu 

çalışmalarda ağırlıklı olarak mutluluk kavramının tanımı ve ölçülmesi, mutluluğun öncüllerinin neler olduğu 

ve mutluluğun örgütsel çıktıları nasıl etkilediğine ilişkin konular ele alınmıştır (Fisher, 2010). 

Yapılan çalışmalarda, iş yaşamında mutluluğu etkileyen birçok değişken olduğu ve kavramın çok boyutlu 

olarak irdelendiği görülmektedir. Bu bağlamda hem kişisel hem de çevresel faktörlerin bireylerin iş 

yaşamında mutluluk düzeylerinde rol oynadığı ifade edilmektedir (Fisher, 2010). Örneğin Warr (2007) 

kitabında “Neden işte bazı insanlar diğerlerinden daha mutludur ya da daha mutsuzdur?” sorusuyla bireysel 

düzeyde sorgulamış ve iş yaşamında mutluluğu, bireylerin iş yeri ortamında çeşitli duygularını 

deneyimlediği, potansiyellerini gerçekleştirerek mutlu olmayı amaçladıklarını belirtmiştir. 

İş yaşamında mutluluğun bazı araştırmalarda; iş tatmini, duygusal bağlılık, işe adanma, iyi oluş hali vb. farklı 

kavramlarla ifade edildiği görülmektedir (Fisher, 2010). Bunun yansıra iş yaşamında mutluluk, işteyken 

hissedilen olumlu duygular ve memnuniyet hissi olarak da açıklanmaktadır (Fisher, 2014). Bu tanıma göre iş 
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yaşamında; geçici düzey, bireysel düzey ve birim düzey olmak üzere üç düzeyde mutluluk bulunmaktadır. 

Geçici düzeyde işyeri mutluluğu, andan ana değişen kısa süreli olan duygusal durumdur. Bireysel düzeyde 

işyeri mutluluğu, iş tatmini, işte bağlılık ve duygusal durumu içermektedir. Birim düzeyinde ise iş yeri 

mutluluğu takımların, çalışma birimlerinin ya da organizasyonlar gibi toplulukların mutluluğunu 

yansıtmaktadır (Fisher, 2010). 

Örgütsel davranış literatüründe duyuşsal ve bilişsel olmak üzere iki ana yaklaşımda değerlendirilen işte 

mutluluk kavramını doğru anlamak için her iki yaklaşım da bütünün önemli parçaları olarak düşünülmelidir. 

Duyuşsal yaklaşıma göre mutluluk, işte tam bir duygulanım deneyimine, bilişsel yaklaşıma göre ise daha çok 

bir bireyin potansiyeline, kişisel gelişime, kendini ifade etmeye ve doyuma odaklanır (Fave vd., 2011).  

Çalışanların mutluluğunu etkileyen faktörlerden çevresel unsurların da bireylerin mutluluk düzeylerinde 

önemli rol oynadığı belirtilmektedir (Warr, 2007). Fisher (2010) da örgütsel mutluluğun yordayıcısı olarak, 

örgütsel uygulamaları ve bu uygulamaların çalışanlarca nasıl algılandığı üzerinde durmaktadır. Chaiprasit ve 

Santidhiraku (2011) ise yaptıkları araştırmada iş yerindeki mutluluğu etkileyen beş ana faktörü ön plana 

çıkarmaktadır. Bunlar; işi anlamlandırma, örgütlerde ortak paylaşılan değerler, ilişkiler, iş yaşamının kalitesi 

ve liderliktir. Pryce Jones (2010) ise iş yaşamında mutluluğun; katkı, kültür, güven, bağlılık ve kanaat olmak 

beş alt boyutu olduğunu belirtmiştir. Thummakul vd., (2012) de mutlu iş yeri endeksinin geliştirilmesini konu 

eden araştırmasında, sağlıklı ve mutlu bir organizasyon yaratmanın; fiziksel çevrenin sağlıklı ve güvenli 

olmasına, yönetim sistemini ve uyumlu bir kültürü içeren psikolojik bir ortam ve organizayona, çalışan 

sağlığıyla ilgili kaynakların olması ve çalışanların, ailelerinin ve diğer insanların sağlığını iyileştirmek için 

erişim kanallarının olmasına bağlı olduğunu ifade etmiştir.  

Veenhoven mutluluk kavramını, bireyin hayatının kalitesini olumlu yönde değerlendirme derecesi olarak 

ifade etmiştir. Bu değerlendirmeyi, bireyin hayat karşısında sahip olduğu şans ve bununla yarattığı sonuçlar 

ile bu özelliklerin kişinin iç ve dış dünyasına yansıması olarak iki eksende ele almıştır. Hayat kalitesi, iyi oluş 

ve mutluluk kavramlarının hepsi farklı anlamlar içerdikleri halde refah kavramını da içine alacak şekilde 

bazen bir şemsiye kavram olarak değer verilen her şeyi de içine alabilmektedir (Diener, 2000; Lucas ve Diener, 

2009). Örneğin iyi oluş kavramı, barınma koşullarından istihdam imkanlarına kadar hayatın birçok alanını 

kapsayan bir hayat kalitesini işaret ettiğini, benzer şekilde hayat kalitesinin bireyin içinde yaşadığı toplumun 

ona sunduğu olanakların kalitesinin de bireyin genel mutluluğunu oluşturduğunu vurgulamaktadır. Hayat 

kalitesi kavramındaki ölçütler; yaşanabilir çevre, yaşam becerileri, hayatı yararlı ve anlamlı kılma, hayatı 

takdir etme olarak ifade edilmektedir. Yaşam doyumu, mutluluk ve öznel iyi oluş kavramları çoğunlukla 

‘hayatı takdir etme’ ölçütü içerisinde değerlendirilmektedir (Veenhoven, 2000).  

2.3. Algılanan Örgütsel Destek 

Algılanan örgütsel destek çalışanların örgüte kattıkları değerin bilinmesi, bunun yanında mutluluklarının 

gözetilmesinin derecesine bağlı olarak çalışan tarafından geliştirilen algılar ve oluşturulan inançlardır (Ring, 

2011; Eisenberger vd., 1986). Örgüt çalışanlarının her zaman örgütün desteğini duyumsayarak, kendilerini 

güvende ve arkalarında örgütün varlığını hissetmeleridir (Eisenberger vd., 1990). 

Örgütsel destek, algı temelli bir kavram olup yarattığı olumlu etkilerle çalışan ve örgüt arasındaki ilişkinin 

kalitesini yansıtmaktadır (İplik vd., 2015). Bireyin çalıştığı kurum tarafından dikkate alınarak duygu ve 

düşüncelerinin önemsenmesi ve kişinin kendini değerli hissetmesi örgütsel desteğin göstergesidir. Örgütün 

sunduğu destek, çalışma koşullarında bu algının oluşmasına katkı sağlamaktadır (Rhoades ve Eisenberger, 

2002). 

Algılanan örgütsel destek, çalışanların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda yetenek ve 

değer duygularına katkı sağlayarak onların olumlu ruh hallerinin gelişimine destek verir (Rhoades ve 

Eisenberger, 2002). İşle ilgili yüksek olumlu duygular, algılanan örgütsel desteğin önemli bir çıktısıdır 

(Eisenberger vd., 2001). Rhoades ve Eisenberger (2002) çalışanların örgütsel destek algıları için gerekli 

öncülleri; örgütsel adalet, yönetici desteği, örgütsel ödüller ve çalışma koşulları ve kişisel özellikler olarak 

sınıflandırmıştır. 

Beklentilerinin karşılanması ve bunu hissettirmesiyle, çalışanlar işletmenin beklentilerini karşılamaya yönelik 

çabaları artacak, dolayısıyla algılanan örgütsel destek beklenen performansı arttıracaktır (Turunç ve Çelik, 

2010). Ayrıca örgütsel desteğin, stres unsurlarının etkilerini azaltarak çalışan ve örgüt performansını olumlu 
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yönde etkilemesi, onların yetenek ve değer yargılarına katkıda bulunarak olumlu ruh halini arttırması 

algılanan örgütsel desteğin önemli sonuçları olarak sayılabilir (Rhoades ve Eisenberger, 2002). 

2.4.  İş Yaşam Dengesi 

Küreselleşen dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, konjonktürel dalgalanmalar ve artan rekabet, 

işletmelerin yaşanan bu değişimlere uyum becerisini de gözden geçirmesine sebep olmaktadır. Bu 

değişimlerin sonucunda farklılaşan üretim ve istihdam biçimleri, çalışma koşullarını değiştirerek çalışanların 

iş hayatları ile kişisel hayatları arasında denge kurmalarını gündeme taşımıştır (Doğrul ve Tekeli, 2010). İş 

yaşantısında artan rekabet ve işgücünün değişen yapısıyla birlikte iş ile aile yaşamı arasındaki dengenin 

sağlanması ve korunması giderek daha da önemli hale gelmiştir (Smith ve Gardner, 2007). İş yaşam dengesi 

konusu, teknolojik gelişmeler ve demografik değişimler birlikte son 20 yılda literatürde yer almaya başlamıştır 

(Wang ve Verma, 2012).   

İş yaşam dengesi, bireyin iş yaşamı ve sosyal yaşamındaki aktiviteleri arasındaki dengeyi özgürce 

sağlayabilmesi olarak ifade edilebilir (Pekdemir ve Koçoğlu, 2014). En sade ifadesiyle iş yaşam dengesi, 

bireyin işiyle ve yaşamla ilgili taleplerinin dengede olması durumudur. Hem akademik hem de profesyonel 

yaşamda kullanılmasına karşın belirli bir tanımı olmayan iş yaşam dengesi kavramında denge yaklaşımı, iş 

aile yaşamının çatışma durumundan uzak olmasıdır (Küçükusta, 2007). İş-yaşam dengesi, bireyin işe karşı 

yükümlülükleri ile özel yaşamı arasında kurduğu uyumlu ve tatmin edici düzenlemelerin genelidir (Gökkaya, 

2014; Sverko vd., 2002).  

İş yaşam dengesinin faktörleri; zaman dengesi, bağlılık dengesi ve tatmin dengesidir. İş ve aile yaşamı 

rollerine ayrılan zamanın eşit düzeyde olması, zaman dengesini, iş ve aile yaşamı rollerine duyulan bağlılığın 

eşit düzeyde olması; bağlılık dengesini, iş ve aile yaşamı rollerinden duyulan tatminin eşit düzeyde olması; 

tatmin dengesini göstermektedir (Gökkaya, 2014; Greenhaus vd. 2003) 

İş yaşam dengesi, iş görenin kendini fiziksel ve duygusal açıdan iyi hissetmesi için tasarlanmış bir stratejik 

insan kaynağı yönetim aracıdır. Bireyin iş ile iş dışı yaşamı arasındaki ilişkisini inceler (Wong ve Ko, 2009). İş 

yaşam dengesiyle orantılı olarak değişen çalışan memnuniyeti, örgüt performansını olumlu yönde 

etkilemektedir.  İş yaşam dengesi, iş yaşamı ile kişisel yaşam arasındaki rekabeti en aza indirgeyerek 

örgütlerin en büyük zenginliği olan insan kaynağının mutluluk ve refahında önemli rol oynamaktadır 

(Clutterbuck, 2003). 

Çalışanların iş-yaşam dengesinin yönetilmesi, örgütler için insan kaynaklarını korumanın bir yolu olarak ele 

alınması gereken birincil konular arasında bulunmaktadır (Au ve Ahmed, 2014). Kaynakların kısıtlılığı ve 

çalışandan beklenen etkin performans düşünüldüğünde, bireyin tatmin edici bir kişisel yaşamı nasıl 

yönetebileceği ve bu iki hedefin uyumu, iş yaşamında önemli bir konudur (Koubova ve Buchko, 2013). Bireyin 

çabası ile işyerinin sağladığı motivasyon, destek ve ödül arasındaki dengesizlikler, kötü performans ve yaşam 

kalitesinin düşmesi ile sonuçlanabilir (Johari ve diğerleri, 2018). İş yaşam dengesi, çalışanların tutum, davranış 

ve refahının yanı sıra örgüt etkililiğini de içerir, zira üstlerin çalışanlarının iş yaşam dengesine yönelik algıları 

da çalışanların kariyer gelişimini önemli etmektedir (Au ve Ahmed, 2014).  Yapılan çalışmalarda iş yaşam 

dengesinin mutluluk için temel bir durum olduğu ve çalışma atmosferinin iyi yönetilmesiyle elde edilebileceği 

vurgulanmıştır (Salas-Vallina, 2017). 

İş yaşam dengesi yaşam doyumuyla yakından ilgilidir. Çalışanların iş ortamında yaşadıkları olumlu veya 

olumsuz duygular yaşam doyumlarını etkileyebilmekte, yaşanan olumsuzluklar iş yaşam dengesini 

çatışmaya dönüştürüp mutluluk düzeylerini düşürebilmektedir. İstanbul’da 39 ilçe düzeyinde yapılan 

ampirik analizlerle yaşam kalitesi endeksi hazırlanmıştır. Çalışmada yaşam doyumunda çalışanları mutlu 

edecek bir iş ortamının varlığının da önemli olduğu tespit edilmiştir (Şeker, 2015).  

2.5. Algılanan Örgütsel Destek, İş Yaşam Dengesi ve Mutluluk İlişkisi 

Örgütsel desteğin bir çalışanın iş yerinde ve yaşamında iyi olma halini doğrudan olumlu etkilediği ve işin 

getirdiği stres kaynaklarının yarattığı tahribatı azalttığı ifade edilmiştir (Lu, 1999; Taştan v.d., 2014). Örgütsel 

destek ile çalışanların örgüte olan katkılarının farkında olunduğu, onlarla birlikte çalışmaktan hoşlanıldığı ve 

onların mutluluklarına önem verildiği ortaya konularak çalışanın duygusal ihtiyaçları karşılanmaktadır 

(Özdemir, 2010). İş yaşamında mutlu ve sağlıklı çalışma ortamlarını oluşturmaya ve çalışanları desteklemeye 
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yönelen uygulamalar, iş yaşantısına atfedilen anlam nedeniyle artış gösterdiği de görülmüştür (Brandt vd. 

2011).  

Alan yazında, örgütsel destek algısının örgütsel özdeşleşme (Cheung ve Law, 2008; Turunç ve Çelik, 2010), iş 

tatmini (Searle, Bright ve Bochner, 2001), iş performansı (Chow, Lo, Sha ve Hong, 2006), örgütsel vatandaşlık 

davranışıyla (Searle vd., 2001; Gençtürk, 2005) ilişkili olduğu ve bağlantılı olarak algılanan örgütsel desteğin, 

iş görenin iyi oluş halinde ve iş yaşam dengesi üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu ifade edilmektedir.  

H1: Algılanan örgütsel destek, pozitif duyguları (hedonik mutluluk artar) pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

H2: Algılanan örgütsel destek, negatif duyguları (hedonik mutluluk azalır) negatif ve anlamlı olarak etkiler. 

H3: Algılanan örgütsel destek, eudainomik mutluluğu pozitif ve anlamlı olarak etkiler. 

Yapılan araştırmalarda, örgütsel destek algısı yüksek olan çalışanlarda, iş aile çatışma düzeylerinin düşük 

olduğu tespit edilmiştir (Warren ve Johnson, 1995; Casper, Martin, Buffardi ve Erdwins, 2002; Turunç ve Çelik, 

2010b; Taştan v.d., 2014). Foley, Hang-Yue ve Lui (2005) tarafından algılanan örgütsel destek ile iş-özel yaşam 

çatışması arasında negatif anlamlı ilişkinin varlığı vurgulanmıştır.  

Bireyin hayattaki hedeflerine ulaştığı zaman mutlu bir insan haline gelmesi, hedeflerde ilerleme 

kaydedildiğinde mutluluğun kazanıldığı ancak bu hedeflere ulaşmak için iş yaşam dengesinden elde edilen 

zaman, enerji, para gibi kaynaklara ihtiyaç olduğu dolayısıyla mutluluk için iş yaşam dengesinin önemi 

vurgulanabilir (Diener v.d, 1999). Cain vd (2018) de iş-yaşam dengesi ile yaşam doyumu arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki bulunduğu belirtilmektedir.  

Bunun yanında iş yaşam dengesinin bireysel mutluluğu (öznel iyi oluş) arttırdığı düşünülmektedir. Joshi 

(2010) iş ve aile yaşantısındaki rollerin bütünleşmesini yansıtan iş yaşam dengesinin, yaşam doyumuna katkı 

sağlayarak kişinin olumlu duygulanım seviyesine artacağına işaret etmektedir.  Ayrıca Joshi (2010) 

araştırmasında öznel iyi oluşun cinsiyet bağlamında farklılık göstermediğini de ortaya koymuştur. Bu 

bağlamda bireyin iş yaşam dengesi önemle üzerinde durulması gereken bir konu olduğu söylenebilir. Bireyin 

iş-yaşam dengesinde örgütten beklenen destek arttıkça iş-yaşam dengesini olumlu yönde etkileyeceği de 

belirtilmektedir (Toker ve Kalıpçı, 2020). 

H4: Algılanan örgütsel destek ile pozitif duygular (hedonik mutluluk) arasındaki ilişkide iş yaşam dengesinin düzenleyici 

rolü vardır. 

H5: Algılanan örgütsel destek ile negatif duygular (hedonik mutluluk) arasındaki ilişkide iş yaşam dengesinin düzenleyici 

rolü vardır. 

H6: Algılanan örgütsel destek ile eudonomik mutluluk arasındaki ilişkide iş yaşam dengesinin düzenleyici rolü vardır. 

Mackenzie ve arkadaşları (2018), Eudaimonia ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında, 

Eudaimonianın çok yönlü bir kavram olması nedeniyle yaş ile olan ilişkisinin (yönelim, davranış, deneyim 

veya işleyiş vb. gibi) değişkenler üzerinden farklı sonuçlara işaret ettiği vurgulanmıştır. Çalışmada ilerleyen 

yaşların eudaimonik mutluluğa pozitif yönde etki eden katkılarından yaşam doyumu ve zihinsel sağlık 

sonuçlarının da ötesine varan etkilerine işaret edilmektedir. Yapılan araştırmada, psikolojik faktörlerin 

kesinlikle yaş ve refah arasındaki ilişkiyi etkilediği, sosyo-duygusal seçicilik teorisi (Carstensen 2006) ile 

uyumlu olduğu ve ilerleyen yaşın duygusal deneyimlerin işlenmesi açısından artan bir katkı sağladığı 

vurgulanmaktadır (Charles ve Carstensen 2009). Sosyo-duygusal avantajların bireylerin özellikle yaşlanmanın 

bir paradoksu olarak ortaya çıktığı ifade edilmiştir (Carstensen 2006; Sneed ve Krauss Whitbourne 2005). Yaş 

aldıkça azalan fiziksel ve bilişsel işlevselliğin yanı sıra artan zihinsel işlevsellik, bireylerin iyimser bir yaklaşım 

sergilemesine olanak sağladığı ifade edilmiştir (Carstensen 2006). Böylelikle duygusal sağlığın yaşla birlikte 

iyileştiği ifade edilebilmektedir. Alan yazının desteklediği gibi, mevcut çalışmadaki en yaşlı grup, eudaimonic 

iyi oluş halinin görülme olasılığı en yüksek olan grup olduğu tespit edilmiştir.  

Steptoe ve arkadaşları (2015) yaş ile iyi oluş arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmada, geniş anlamıyla mutluluk 

ve yaşam doyumu gibi ifadelerle değerlendirilen iyi oluş kavramını; iyi oluş (yaşam doyumu), eudaimonic iyi 

oluş (yaşamda anlam duygusu) ve hedonik iyi oluş (mutluluk, üzüntü vb) yönleriyle incelemiştir. Steptoe ve 

arkadaşlarının dünyanın çeşitli zaman dilimlerinde ve farklı ülkelerinde yapılmış yaşam değerlendirmesi 

kesit araştırmalarında, iyi oluş ile yaş arasında U şeklinde bir ilişkinin varlığı vurgulanmıştır. İyi oluş halinin 
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orta yaş seviyesinde en düşük, genç ve ileri yaşlarda en yüksek seviyelere ulaştığını, yaptıkları araştırmanın 

bulgularıyla da desteklemişlerdir (Steptoe vd., 2015; Blanchflower ve Oswald, 2008). İyi oluş, esenlik olgusuna 

yaş ve cinsiyet bağlamında yaklaşan, yakın tarihli diğer bir çalışmada iyi oluş, esenlik kavramı; eudaimonik, 

hedonik ve dışsal motivasyon açısından değerlendirilmiştir. Farklı yaş aralıklarında ve cinsiyette değişen 

yeterli örneklem büyüklüğünde yapılmış araştırmada, cinsiyet ve yaş dönemlerine bağlı olarak alan yazını 

destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır (LeFebvre ve Huta, 2020). 

H7: Algılanan örgütsel destek ile pozitif duygular (hedonik mutluluk) arasındaki ilişkide yaşın düzenleyici rolü vardır. 

H8: Algılanan örgütsel destek ile negatif duygular (hedonik mutluluk) arasındaki ilişkide yaşın düzenleyici rolü vardır. 

H9: Algılanan örgütsel destek ile eudaimonik mutluluk arasındaki ilişkide yaşın düzenleyici rolü vardır. 

Alan yazında yapılmış birçok araştırmada (LeFebvre ve Huta, 2020; Mackenzie vd., 2018; Steptoe vd., 2015; 

Blanchflower ve Oswald, 2008; Carstensen 2006; Sneed ve Krauss Whitbourne 2005), yaş farklılıklarının iyi 

oluş hali üzerinde düzenleyici rolü; ileri yaşlardaki birçok çalışanın genç meslektaşlarına göre refah 

seviyesinin görece olarak yüksek olmasının nedenleriyle incelenmiştir.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Teorik çerçeve kapsamında geliştirilen hipotezler doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

3.2. Evren ve  Örneklem 

Bu çalışmada algılanan örgütsel desteğin mutluluğa etkisi ile bu ilişkide  yaşın ve iş yaşam dengesinin 

düzenleyici rolünü tespit etmek amacıyla bir araştırma yapılmıştır.  Araştırmanının evrenini bir Büyük Şehir 

Belediyesinde ve iştiraklerinde iş yaşamlarına devam eden çalışanlar oluşmaktadır. Bu belediye ve 

iştiraklerinde yaklaşık 4000 kişi görev yapmaktadır. Anketler pilot çalışmalarla birlikte Ocak-Mayıs 2021 

tarihleri aralığında uygulanmıştır. Bu kapsamda %5 hata payı ile örneklem büyüklüğü 357 kişi olarak 

hesaplanmıştır (Sekaran, 1992). Her birimde çalışanların araştırmaya katılmasını sağlamak amacıyla kota 

örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 500 kişiye elden ve online anket uygulaması yapılmıştır. Toplam 478 
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anket toplanmış ve 412 adet anket analiz yapmak için uygun bulunmuştur. Araştırmanın örneklemini 

araştırmaya katılan 412 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların %35.7’si kadın, %64.3 erkektir.  Yaş 

ortalaması 35.8 ve iş tecrübesi 12.1’dir.  

 3.3. Veri Toplama Aracı 

Algılanan örgütsel desteğin iş yaşam mutluluğunaa etkisi ile yaş ve iş yaşam dengesinin düzenleyici rolünün 

belirlenmesine yönelik bu çalışmada kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.  

Algılanan Örgütsel Destek (AÖD): Algılananı örgütsel destek düzeyini  belirlemek için Eisenberger ve 

arkadaşları (1986) tarafından geliştirilen 36 ifadelik ölçeğin, Stassen ve Ursel (2009) tarafından geçerleme ve 

uyarlama çalışması yapılmış  olan ölçek kullanılmıştır. Bu çalışmada Stassen ve Ursel (2009)’in çalışmasında 

kullanılan ve Türkçe geçerlemesi Turunç ve Çelik (2011) tarafından yapılan 10 ifadeli ölçek kullanılmıştır. 

Turunç ve Çelik (2011) tarafından yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

.88 olarak tespit edilmiştir. 

Keşfedici faktör analizi (KFA) ölçeğin düşük faktör yükü nedeniyle 1 maddenin çıkarılmasıyla verilerin tek 

faktörlü yapıya uyum sağladığı belirlenmiştir. Ölçeğin KMO analiz sonucu .91 ve açıklanan varyansının 

53.16’dır. Doğrulayıcı faktör analizi  (DFA) sonucunda verilerin ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı 

tespit edilmiş olup uyum iyiliği değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda 

ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .87 olarak bulunmuştur.  

Hedonik Mutluluk (Pozitif Duygular-PD ve Negatif Duygular-ND): Çalışanların hedonik  mutluluk 

düzeylerini saptamak amacıyla Watson ve arkadaşları (1988)’nın geliştirdiği 20 maddelik PANAS/ pozitif ve 

negatif duygu ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Gençöz (2000) tarafından yapılmıştır. Ölçeğe 

yapılan KFA sonucunda iki boyutlu yapısı doğrulanmıştır.  KMO .92 ve açıklanan varyans .44 olarak 

bulunmuştur. Yürütülen DFA sonucunda ölçek  KFA bulgularıyla benzer ve boyutlar doğrulanmış olup uyum 

iyiliği ölçüm değerleri Tablo 1’de sunulmuştur.  Ölçekte negatif ve pozitif boyutların güvenirlik katsayıları 

sırasıyla .90  ve .90 olarak  belirlenmiştir. 

Eudaimonik Mutluluk (EDM): Çalışanların eudonomik  mutluluk düzeyini saptamak amacıyla Steger ve 

arkadaşları tarafından geliştirilen “Hayatın Anlamı“ ölçeği kullanılmıştır. 10 maddelik ölçek tercüme geri 

tercüme yöntemiyle Türkçe’ye çevrilmiş ve iş yaşamına uygun olacak şekilde uyarlanmıştır. Ölçeğin geçerlilik 

çalışmaları kapsamında yapılan KFA ile tek boyutta toplanan ölçekte KMO .89 ve açıklanan varyans 46.76 

olarak belirlenmiştir. Yürütülen DFA sonucunda KFA bulgularıyla benzer sonuçlar tek boyut  doğrulanmış 

olup uyum iyiliği ölçüm değerleri Tablo 1’de sunulmuştur.  Ölçeğin güvenirlik katsayısı   .87 olarak  

belirlenmiştir.  

İş Yaşam Dengesi (İYD): Katılımcıların iş yaşam dengelerinin ölçülmesinde Hayman (2005) tarafından 

geliştirilen ölçekten faydalanılmıştır.  Bu ölçek, Fisher-McAuley ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen 

orijinal ölçekten adapte edilerek geliştirilmiştir. Araştırmada ise Küçükusta (2007) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanmış ölçek kullanılmıştır. Ölçekte toplam 15 madde olup; “İşin Özel Yaşama Karışması”, “Özel Yaşamın 

İşe Karışması” ve “İş Yaşamı ile Özel Yaşamın Karşılıklı Desteği” olmak üzere üç faktör bulunmaktadır 

Ölçekte yüksek puan İş Yaşam Dengesinin pozitif olduğunu göstermektedir. Ölçeğin KFA analizleri 

sonucunda ölçeğin üç boyutlu yapısı doğrulanmıştır.  Ölçeğin KMO’su .85 ve açıklanan varyansı 59.79’dur. 

DFA sonucunda ölçeğin üç faktörlü yapısı doğrulanmış olup uyum iyiliği değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı .83’tür. Ölçekte bulunan alt boyutların güvenirlik katsayıları 

sırasıyla .89, .79 ve  .72 (bir madde ölçek dışı bırakılmıştır) olarak  belirlenmiştir.   

3.4.Verilerin Analizi 

Verilere güvenilirlik analizleri ve  doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Hipotezlerin test amacıyla 

hiyerarşik regresyon analizinden faydalanılmıştır. Ayrıca Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen yöntem 

ile düzenleyici role ilişkin  hipotezler test edilmiştir. Hipotezleri test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon 

analizleri uygulanmıştır. 
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4. Bulgular 

4.1. Geçerlilik Analizine İlişkin Bulgular  

Çalışmada ölçekler için yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizleri sonuçları Tablo 1’de sunulmaktadır.   

Tablo 1. DFA Bulguları- Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri 

Değişkenler 

 

X² 

 

 

df 

CMIN

/ 

DF 

≤5 

GFI 

≥.85 

AGFI 

≥.80 

CFI 

≥.90 

NFI 

≥.90 

TLI 

≥.90 

RMSEA 

≤.08 

1.AÖD 71,3 37 1,92 0,94 0,90 0,98 0,95 0,95 0,06 

2.İYD 334 87 3,84 0,90 0,89 0,92 0,90 0,90 0,07 

3.PD 352,4 42 4,5 0.91 0.87 0.93 0.91 0.92 0.08 

4.ND 186.4 36  3,4 0.94 0.91 0.96 0.94 0.94 0.07 

5.EDM 222.4 85,8 2,59 0.94 0.92 0.91 0.92 0.91 0.06 

4.2. Değişkenlerin Analizine İlişkin Bulgular 

Yapılan analizler sonucunda belirlenen  ortalamalar, standart sapmalar ve korelasyon değerleri Tablo 2’de 

verilmektedir. Araştırma kapsamındaki değişkenler arasında anlamlı  ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle araştırma değişkenleri arasında ilişkiler olabileceği değerlendirilmiş ve ileri analizlere geçilmiştir. 

Tablo 2: Ortalama, S. S. ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler Ort. S. S. 1 2 3 4 5 6 

1.EDM 3,39 0,79 1      

2.PD 3,38 0,75 .59** 1     

3.ND 3,86 0,76 -.32**  -.55** 1    

4.YAS 35,70 7,64 .13** .14** -.13** 1   

5.İYD 2,39 0,80 .34** .45** -.45** .07 1  

6.AÖD 2,95 0,92 .62** .53** -.34** .08  .29** 1 

* p≤ .05, ** p≤ .01 

Algılanan Örgütsel Desteğin (AÖD) çalışanların Hedonik Mutluluk (Pozitif Duygular-PD ve Negatif 

Duygular-ND) ile  Eudaimonik Mutluluk (EDM)  üzerindeki etkilerini ve bu etkileşimde İş Yaşam Dengesinin 

(IYD) ve Yaşın (Y) düzenleyici rolünü tespit etmek ve hipotezleri test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon 

analizleri uygulanmıştır.  

AÖD ile PD arasındaki ilişki ve bu ilişkide İYD’nin düzenleyici rolünü incelemek amacıyla yapılan regresyon 

analiz sonuçları Tablo 3’de verilmektedir.  İlk aşamada  cinsiyet ve çalışma süresi kontrol altına alınarak 

yapılan analiz sonuçlarına göre AÖD  ile PD arasındaki ilişkinin pozitif ve anlamlı olduğu (β= .53; p≤.001) 

görülmüştür. H1 hipotezi desteklenmiştir.  

4.3. Hipotezlere ve Düzenleyici ilişkilere İlişkin Bulgular 

İkinci aşamada İYD’nin PD üzerine pozitif  yönlü  ve anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir (β = .32; p≤.001). Son 

aşamada H4’ü test etmek  üzere yapılan analiz sonuçları Tablo 3’de sunulmuş olup elde edilen bulgular 

İYD’nin, AÖD-PD arasındaki ilişkide düzenleyici rolü olmadığını göstermiştir (β = -.03; p>.05). H4 hipotezi 

desteklenmemiştir. 
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Tablo 3. AÖD-PD İlişkisinde İYD’nin Düzenleyici Etkisine Yönelik Sonuçları 

                       Pozitif Duygular 

 1.Aşama  2.Aşama                   3.Aşama            

Değişkenler β (H1) β β(H4) 

Cinsiyet .00 .00 .00 

Çalışma Süresi .03 .02 -02 

AÖD .53*** .44*** .44*** 

İYD  .32*** .33*** 

AÖD x İYD   -.03 

R2 .28 .38 .38 

Düz. R2 .28 .37 .38 

F 65,73*** 76,88*** 61,60***  

* p≤ .05, ** p≤ .01, ***p≤ .001  

AÖD ile ND arasındaki ilişki ve bu ilişkide İYD’nin düzenleyici rolünü incelemek amacıyla yapılan regresyon 

analiz sonuçları Tablo 4’de verilmektedir. İkinci safhada cinsiyet ve çalışma süresi kontrol altına alınarak 

yürütülen analiz bulgularına göre AÖD  ile ND ilişkinin negatif ve anlamlı olduğu (β = -.34; p≤.001) 

görülmüştür. Bu bulgu sonucunda H2 desteklenmiştir.  

Yürütülen analizler kapsamında İYD’nin ND üzerine negatif yönlü anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. (β = -

.38; p≤.001). Son aşamada H4’ü test etmek  üzere yapılan analiz bulgularına göre İYD’nin AÖD-ND arasındaki 

ilişkide düzenleyici rolü olmadığı götülmüştür  (β =-.03; p>.05). Bu kapsamda H5 desteklenmemiştir. 

Tablo 4. AÖD-ND İlişkisinde İYD’nin Düzenleyici Etkisine Yönelik Sonuçları 

                    Negatif Duygular 

 1.Aşama  2.Aşama                   3.Aşama            

Değişkenler β (H2) β β(H5) 

Cinsiyet .06 -.03 -.03 

Çalışma Süresi .01 -.05 -.05 

AÖD -.34*** -.23*** -.23*** 

İYD  -.38*** -.38*** 

AÖD x İYD   -.03 

R2 .12 .25  .25 

Düz. R2 .12 .25  .25 

F 22,80*** 41,87*** 33,61*** 

*  p≤ .05, ** p≤ .01, ***p≤ .001  

Tablo 5’de görülen analiz bulgularına göre AÖD  ile EDM ilişkinin pozitif ve anlamlı olduğu (β = .62; p≤ .001) 

görülmüştür. Bu bulgu sonucunda  H3 desteklenmiştir.  

İkinci aşamada yapılan analiz donucunda İYD’nin EDM üzerinde poztif yönlü ve anlamlı etkisi olduğu 

belirlenmiştir (β = .18; p≤.001). Son aşamada H6’yı test etmek  üzere yapılan analizler sonucunda elde edilen 

bulgular İYD’nin AÖD-EDM arasındaki ilişkide düzenleyici rolü olmadığını göstermiştir (β = -.01; p>.05). Bu 

kapsamda H6 desteklenmemiştir. 
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Tablo 5. AÖD-EDM İlişkisinde İYD’nin Düzenleyici Etkisine Yönelik Sonuçları 

                     Eudaimonik Mutluluk 

 1.Aşama  2.Aşama                   3.Aşama            

Değişkenler β (H3) β β(H6) 

Cinsiyet .00 .00 .00 

Çalışma Süresi .01 .01 .01 

AÖD .62*** .57*** .57*** 

IYD  .18*** .18*** 

AÖD x IYD   -.01 

R2 .39 .42 .42 

Düz. R2 .38 .41 .41 

F 105,01*** 88,83*** 70,96*** 

*  p≤ .05, ** p≤ .01, ***p≤ .001  

Analizlerin bu aşamasında AÖD-PD İlişkisinde Yaş (Y) değişkeninin düzenleyici rolü incelenmiştir.  Tablo 

6’da görülen analiz bulgularına göre AÖD  ile PD ilişkinin pozitif ve anlamlı olduğu (β = .53; p≤.001) ve Y’nin 

PD üzerine pozitif yönlü ve anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir (β = .11; p≤.01).  

Son safhada H7’yi test etmek üzere yapılan analiz bulguları Tablo 6’de sunulmuş olup elde edilen bulgular 

Y’nin, AÖD-PD arasındaki ilişkide düzenleyici rolü olmadığını göstermiştir (β = .05; p>.05). Bu kapsamda H7 

desteklenmemiştir. 

Tablo 6. AÖD-PD İlişkisinde YAŞ’ın Düzenleyici Etkisine Yönelik Sonuçları 

                             Pozitif Duygular 

 1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama 

Değişkenler β β β(H7) 

Cinsiyet .00 -.02 -.02 

Çalışma Süresi .03 -.01 -.01 

AÖD                 .53***        .52***       .52*** 

YAŞ                    .11**    .12** 

AÖDXYAŞ                 . 05    

R2 .12*** .13* .14* 

Düz. R2 .12*** .12* .13* 

F 65,73*** 51,44*** 41,54*** 

*  p≤ .05, ** p≤ .01, ***p≤ .001  

Analizlerin bu aşamasında AÖD-ND İlişkisinde Yaş (Y) değişkeninin düzenleyici rolü incelenmiştir.  Tablo 7 

‘de görülen analiz bulgularına göre AÖD  ile ND ilişkisinin negatif ve anlamlı olduğu (β = -.34; p≤.001) ve 

Y’nin ND üzerinde de negatif yönlü ve anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir (β = -.10; p≤.001).  

Son safhada H8’i test etmek  üzere yapılan analiz bulguları Tablo 7’de sunulmuş olup elde edilen bulgular 

Y’nin, AÖD-ND arasındaki ilişkide düzenleyici rolü olduğunu göstermiştir (β = -.09; ≤.05). Bu kapsamda H8 

desteklenmiştir. 

Tablo 7. AÖD-ND İlişkisinde Yaş’ın Düzenleyici Etkisine Yönelik Sonuçları 

                     Negatif Duygular 

 1.Aşama  2.Aşama                   3.Aşama            

Değişkenler β  β β(H8) 

Cinsiyet -.03 .-01 -.01 

Çalışma Süresi -.07 .-03 -.03 

AÖD .-34*** -.33*** .33*** 

YAŞ  -.10* -.12* 

AÖDXYAŞ   -.09* 

R2 .12 .13 .14 

Düz. R2 .12 .12 .13 

F 22,80*** 18,33*** 15,60*** 

*  p≤ .05, ** p≤ .01, ***p≤ .001  
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Elde edilen bu bulgu sonucunda tesbit edilen moderatör etkinin yönünü ve gücününü belirlemek üzere 

regresyon eğrileri çizilerek ilişkiler sınanmıştır. Şekil 2’de görüldüğü üzere yaş hem düşükken hem de 

yüksekken AÖD’nin artmasıyla negatif duyguları azalttığı ancak düşük yaşlarda eğimin daha güçlü olduğu 

gözlenmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. AÖD-ND ilişkisinde Yaşın düzenleyici ilişkisine yönelik regresyon eğrileri 

Analizlerin bu aşamasında AÖD-EDM İlişkisinde Yaş değişkeninin düzenleyici rolü incelenmiştir.   Tablo 8’de 

görülen analiz bulgularına göre AÖD  ile EDM ilişkisinin pozitif ve anlamlı olduğu (β = .62; p≤.001) ve Y’nin 

EDM üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir (β = .11; p≤.01).  

Son safhada H9’u test etmek  üzere yapılan analiz bulguları Tablo 8’de sunulmuş olup elde edilen bulgular 

Y’nin, AÖD-EDM arasındaki ilişkide düzenleyici rolü olmadığını göstermiştir (β = -.04; p>.05). Bu kapsamda 

H9 desteklenmemiştir. 

Tablo 8. AÖD-EDM İlişkisinde Yaş’ın Düzenleyici Etkisine Yönelik Sonuçları 

                 Eudaimonik Mutluluk 

 1.Aşama  2.Aşama                   3.Aşama            

Değişkenler β  β β(H9) 

Cinsiyet -.01 -.02 -.02 

Çalışma Süresi .01 -.02 .03 

AÖD .62*** .62*** .62*** 

YAŞ  .11** .11** 

AÖDXYAŞ   -.04 

R2 .39 .40 .40 

Düz. R2 .38 .39 .39 

F 105,01*** 81,70*** 65,55*** 

*  p≤ .05, ** p≤ .01, ***p≤ .001  

Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara yönelik hipotez testi sonuçları Şekil 3’de toplu olarak 

sunulmuştur. Kalın çizilmiş çizgiler kabul edilen hipotezleri göstermektedir.  
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Şekil 3. Hipotez testi bulguları 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada algılanan örgütsel destek ile iş yaşamında mutluluk ilişkisinde, yaş ve iş yaşam dengesinin 

düzenleyici rolü incelenmiştir.  Bir büyükşehir belediyesi ve iştiraklerinde iş yaşantılarını sürdüren çalışanlar 

üzerinde yapılan araştırma sonucunda; iş yaşam dengesinin, örgütsel destek ile iş yaşamında mutluluk 

ilişkisinde düzenleyici rolünün bulunmadığı, yaş değişkeninin algılanan örgütsel destek ile eudaimonik 

mutluluk ilişkisinde düzenleyici rolünün olmadığı, buna karşın örgütsel destek ile negatif duygular (hedonik 

mutluluk) arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. 

Çalışmada iş yaşamında mutluluk, hedonik (hazsal) ve eudaimonik (anlamsal) olmak üzere 2 boyutta 

incelenmiştir. Hedonik mutluluk da pozitif duygular ve negatif duygular olmak üzere iki boyutta 

irdelenmiştir. Kişinin yaşamında hedonik mutluluk; pozitif duyguların negatif duygulardan fazla olması ile 

gerçekleşebileceği gibi negatif duyguların azlığı da hedonik mutluluğu sağlayabilmektedir. Çalışmada 

algılanan örgütsel desteğin; iş yaşamındaki hedonik mutluluğun boyutlarından pozitif duygularla arasındaki 

ilişkinin pozitif, negatif duygularla arasındaki ilişkinin de negatif ve anlamlı oldukları görülmüştür. Algılanan 

örgütsel destek ile iş yaşamında anlamsal mutluluğu ifade eden eudaimonik mutluluk arasındaki ilişkinin de 

pozitif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

Algılanan örgütsel destek  pozitif duyguları olumlu  ve anlamlı olarak etkilemektedir. Başka bir ifadeyle 

çalışanlara verilen örgütsel desteğiğin pozitif duyguları artacağına işaret etmektedir. Bu bulgu benzer 

çalışmalar ile tutarlılık göstermektedir. Eisenberger vd. (1986) yaptıkları çalışmada, örgütsel desteğin örgüt 

çalışanlarının esenliğini dikkate alarak onların mutluluklarını arttırıcı nitelik taşıdığını belirtmektedir. Benzer 

şekilde başka bir çalışmada yüksek düzeydeki örgütsel desteğin, çalışanlarda etkili çalışma davranışlarını 

ortaya çıkardığı sonucunu göstermiştir (Eisenberger vd., 1997). Bağdoğan Yıldız (2018), algılanan örgütsel 

destek ile psikolojik iyi oluş arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin tespit edildiği çalışmasında literatür 

ile paralellik gösteren bulgulara ulaşmıştır (Panaccio ve Vandenberghe, 2009; Bravo-Yáñez ve Jiménez-
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Figueroa, 2011). Diener vd. (2010) göre, örgütsel destek ile psikolojik iyi oluş arasında güçlü bir ilişki tespit 

edilmiştir. Bireyin mutluluğunun, psikolojik iyi oluşundan etkilendiği, psikolojik iyi oluşu etkileyen önemli 

faktörlerden birisinin sosyal ilişkiler olduğu vurgulanmıştır. Çalışanın önemsenmesi ve kabul görmesi, 

mutluluk ve refahının dikkate alınıp sosyal ilişkilerinin karşılanması çalışan ic ̧in örgütsel destek algısına yol 

açmaktadır (Bağdoğan, 2018). Yaş değişkeni bağlamında ele alınan psikolojik iyi oluş düzeyi ve örgütsel 

desteğin, ileri yaşlar ile tecrübeli çalışanlarda anlamlı şekilde farklı bulunduğu yapılan çalışmayla tespit 

edilmiştir (Bravo-Yáñez ve Jiménez-Figueroa, 2011).  

Algılanan örgütsel desteğin negatif duygular üzerinde  etkisi ise ters yönlüdür, c ̧alışanların verilen örgütsel 

desteğin artıkc ̧a negatif duygularının azalacağına göstermektedir. Eisenberger vd. (1990) işletmelerde 

çalışanların örgütün desteğini yanlarında hissetmeleriyle işe karşı olumsuz duygular geliştirmeyeceklerini ve 

hatta bağlılıklarının artacağını ileri sürmüşlerdir. Bu çerçevede pozitif duyguların artmasına yönelik örgütsel 

destek olabileceği gibi negatif duyguları azaltan bir örgütsel destek de iş yaşamında hedonik mutluluğu 

beraberinde getireceği söylenebilir.  

İş yaşam dengesinin, algılanan örgütsel destek ile iş yaşamındaki hedonik ve eudaimonik mutluluk arasındaki 

ilişkilerde düzenleyici rolü olmadığı görülmüştür. İş yaşam dengesinin hem hedonik hem de eudaimonik 

mutluluk için düzenleyici rolünün çıkmaması, hedonizm ve eudaimonia arasında yüksek korelasyon olup 

birbirinden bağımsız kavramlar olmamasıyla açıklanabilir. Özellikle eudaimonik mutluluğu sağlayıp hedonik 

mutluluğu oluşturmayan etkinliğin kuramsal açıdan gerçekleşmesin güç olacağı söylenebilir (Waterman vd., 

2008; Ballesteros-Leiva vd., 2017). Başka bir ifade ile algılanan örgütsel desteğin iş yaşamındaki mutluluğa 

etkisinde iş yaşam dengesinin düzenleyici rolünün çıkmaması, algılanan örgütsel desteğin işte mutluluğu, iş 

yaşam dengesinin rolü olmadan etkilediğini göstermektedir.  

Algılanan örgütsel destek ile iş yaşamında eudaimonik mutluluk arasındaki ilişkinin pozitif ve anlamlı olması 

ise mutluluğa eudaimonik yaklaşımın; yaşamdaki anlam, amaç, yeterlilik, özerklik gibi ihtiyaçların 

karşılanması ile bağlantılı olduğuna işaret etmektedir (Warr, 2007; Fisher, 2014). 

Yaş değişkeninin düzenleyici rolü ise sadece algılanan örgütsel destek ile negatif duygularla arasındaki 

ilişkide ortaya çıkmıştır. Yaş değişkeninin düzenleyici rolü, algılanan örgütsel destek ile anlamsal mutluluk 

olan eudaimonik mutluluk arasındaki ilişkide gözlemlenmemiştir. Yaş değişkeninin düzenleyici rolüne ilişkin 

elde edilen bulgular, yaşın hem düşükken hem de yüksekken algılanan örgütsel desteğin artması ile negatif 

duyguları azalttığı ve düşük yaşlarda bu etkinin daha güçlü olduğunu göstermektedir. Yaşın düzenleyici 

etkisinin düşük yaşlarda daha güçlü olması, örgütsel desteğin genç yaştaki çalışanlar için daha büyük önem 

taşıdığı sonucuna işaret etmektedir. Bu sonuç, ileri yaşlardaki çalışanlar için irdelenmesi gereken diğer 

örgütsel davranış biçimlerinin sorgulanabileceği ardıl çalışmalara da araştırma zemini hazırlayabilir. 

Bu c ̧alışmanın, algılanan örgütsel destek ile iş yaşamında mutluluk ilişkisini bir arada inceleyen c ̧alışmaların 

yok denecek kadar az oldug ̆u dikkate alındığında, yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

algılanan örgütsel destek ile mutluluk arasındaki ilişkilerde iş yaşam dengesinin düzenleyici rolünün 

incelenmesi çalışmanın diğer dikkat çekici bir yönünü oluşturmaktadır.  

Araştırmanın sektörel bağlamada katkılarını bulundğu düşünülmektedir. Günümüz iş yaşamında iş görenin 

örgüt tarafından önemsenmesi ve örgütün iş görenin refah mutluluk ve iyiliği için çaba gösterdiğinin 

algılanması önemli konular olarak dikkat çekmektedir. Özellikle insan emeğinin yoğun olduğu hizmet 

sektöründeki örgüt ve insan kaynakları politikalarının, birey odaklı olduğu takdirde daha başarılı olabileceği 

söylenebilir. Bu nedenle çalışmanın, özellikle  bir hizmet sektörü olan büyükşehir belediyesi ve iştiraklerinde 

yapılmasıyla elde edilen sonuçların, bu alanda çalışan bireylerin iş tatmini, iş performansı ve motivasyonuna 

ilişkin yapılacak geliştirme ve iyileştirme çabalarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Özellikle işgören 

katkılarının önemsendiğinin hissettirilmesi ve ödüllendirilmesi, hem bireysel hem de örgütsel gelişime 

yönelik katkılar sağlayacağı ifade edilebilir.   

Bunun yanında insan kaynakları uygulama ve politikalarının, mutluluk ve iş yaşam dengesi konularıyla 

sistemli ve süreç olarak örgütle bütünleştirilmesi konusu da gündeme gelmektedir. Özellikle örgütlerin insan 

kaynağını etkili ve verimli olarak kullanmaları açısından, mevcut politika ve yaklaşımları yeniden gözden 

geçirmeleri, buna bağlı olarak mutluluk ve iş yaşam dengesi konuları kapsamında  güncellemeler 
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yapmalarının önemli olduğu öngürülmektedir.  Araştırma sonuçları bu düşünceyi desteklemektedir. Bu da  

çalışmanın diğer bir önemi bir kaktısı olarak değerlendirlebilir.   

Çalışmanın bir büyükşehir belediyesinde ve iştiraklerinde yapılması, araştırmanın sınırlılıklarından birisini 

oluşturmaktadır. Farklı sektörlerde yapılacak araştırmalarla destekleyici sonuçların elde edilmesinin önemli 

olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın bir sınırlılığıda araştırma yöntemi ile ilgilidir. Nicel araştırmalar 

ilişkiler hakkında bilgi verirken, nitel araştırmalarla derinlemesine bilgiler elde etmek mümkün olabilir. 

Özellikle mutluluk gibi bir konunun nitel araştırmalarla incelenmesinin kapsamlı bilgiler açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir.  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç –  İktisadi, sosyal, siyasi, idari, küresel olmak üzere çok boyutlu bir kavram olan regülasyon, 

düzenleyici bir otoritenin piyasa mekanizmasında aksaklıklar oluşması durumunda ilgili sektör veya 

piyasalara yönelik bir dizi kural, yaptırım ve uygulamalar getirmesidir. Türkiye’nin iktisadi ve finansal 

yapısı içerisinde büyük ve önemli bir paya sahip olan bankacılık sistemi, regülasyonların yoğun bir şekilde 

gerçekleştirildiği sektörlerden biri olarak faaliyetini sürdürmektedir. Çalışmanın amacı ampirik analizlerin 

odak noktasında yer alan bankacılık sektöründe regülasyonların piyasa yapısı üzerindeki etkilerini 

ölçmektir. 

Yöntem –  Bu çalışmada panel veri regresyon analizinden faydalanılarak çalışmanın amacına yönelik 

olarak 2000-2018 dönemi Türk bankacılık sektörüne ait oluşturulan regülasyon endeksi ve diğer bilanço 

kalemleri değişken olarak kullanılmıştır. Türk bankacılık sektöründe regülasyonların sektörün piyasa 

yapısı üzerindeki etkisi, oluşturulan denklemler aracılığıyla panel veri analizi kapsamında Genişletilmiş 

Ortalama Grup (Augmented Mean Group-AMG) tahmincisi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular –  Analiz edilen 2000-2018 döneminde ilgili kurumlar ve kanuni oranlar dahilinde yapılan 

regülasyonların Türk bankacılık sektöründe rekabeti artırıcı yönde bir etki yarattığı sonucuna 

ulaşılmaktadır.   

Tartışma –  Bankacılık sektöründe eksik bilgi koşullarının varlığı durumunda, regülasyonların hem 

maliyetlerin düşürülmesi hem de bu yolla sağlanan kazanımların tüketicilere aktarımı mekanizmasında 

zorlanabileceği öngörülmektedir. Çalışmada elde edilen bankacılık sektöründe uygulanan regülasyonların 

rekabeti artırıcı yönde etkisi ile piyasasının daha rekabetçi ve tam bilgi koşullarına yakın bir düzeyde 

çalışabileceği önerilmektedir. Ayrıca bankacılık sektörüne yönelik rekabet düzeyi daha da artırılarak, 

regülasyonların piyasayı tam rekabet düzeyine daha fazla yaklaştırması da olası görülmektedir. 
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Purpose – Regulation, which is an interdisciplinary concept such as economic, social, political, 

administrative and global, is when an authority imposes a set of rules, sanctions and practices for relevant 

sectors or markets in case of a problem in the market mechanism. The banking system, has a large and 

important share in Turkey's economic and financial structure, continues its activities as one of the sectors 

where regulations are carried out intensively.The aim of the study is to measure the effects of regulations 

on market structure in the banking sector is also the focus of empirical analysis. 

Design/methodology/approach –  In this study, using panel data regression analysis, the regulation index 

and other balance sheet items created for the Turkish banking sector for the period of 2000-2018 were used 

as variables for the purpose of the study. The effects of regulations on the market structure of the Turkish 

banking sector has been analyzed by carrying out a panel data analysis with equations established using 

the Augmented Mean Group (AMG) estimator. 

Findings –  It is observed that the regulations made by relevant institutions and legal ratios in the period 

of 2000-2018 had an increasing effect on the competition in the Turkish banking sector. 
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Discussion –  In case of imperfect information conditions in the banking sector, it is foreseen that the 

regulations may have difficulties in both reducing costs and transferring the gains obtained in this way to 

consumers. It is suggested in the study that the regulations applied in the banking sector can work more 

competitively and close to full information conditions, with the effect of increasing competition. In 

addition, it is likely that the regulations will bring the market closer to the level of perfect competition by 

increasing the level of competition towards the banking sector. 

1. Giriş 

İktisadi, sosyal, yönetimsel, hukuki, korumacı, önleme amaçlı ve politik olmak üzere oldukça fazla yönü olan 

regülasyon kavramı en basit ifadeyle bir devlet veya ilgili bir kurum gibi bir kural koyucu tarafından piyasa 

mekanizmasının aksadığı ya da aksamaya uğrayabileceği durumlarda ilgili sektör/piyasaya karşı birtakım 

kural, yaptırım ve uygulamaları içermektedir. Herhangi bir sektör ya da piyasaya yönelik uygulanmakta olan 

ve uygulanacak regülasyonların kamu yararını gözetmesi gerektiğini savunan yaklaşımların yanı sıra, özel 

çıkara hizmet ettiğini savunan yaklaşımlar da yazında yer bulmaktadır. İktisat literatüründe uzun bir 

dönemdir tartışılan kamu müdahalelerinin gerekli olup/olmadığı konusuna istinaden regülasyon politikaları 

ve uygulamaları hükümetlerin başvurduğu önemli bir yönetim/denetim aracı olmuştur. Regülasyon 

uygulamalarına konu olan en önemli sektörlerden biri olarak finansal sistem içerisinde büyük önem ve paya 

sahip olan bankacılık sektörü yer almaktadır. Pek çok ülke için olduğu gibi Türkiye için de bankacılık sektörü, 

finans piyasaları içinde en yüksek paya sahip olma özelliğini taşımaktadır. Bankacılık sektörü, finansal 

piyasalardaki rolünün yanı sıra, ülkenin büyüme-kalkınma politikaları için de önemli bir sektör olmuştur. Bu 

öneminden dolayı gerek sektörün etkinliği artırmak gerekse de rekabet koşullarını düzeltmek amacıyla 

birtakım regüle edici (düzenleyici) politikalar çokça tartışılagelmiştir.  

Piyasa yapısı olgusu ile bir piyasanın rekabetçi özellikleri ve fiyatları ile ilgili temel örgütsel yapısına yönelik 

birtakım özellikler kastedilmektedir. Bir piyasadaki satıcıların ve alıcıların sayısı, mal/hizmetlerin 

farklılaştırılmış mal/hizmet olması ve derecesi ile piyasaya giriş/çıkış kısıtlamaları gibi pek çok faktör piyasa 

yapısının belirleyicisi olabilmektedir. Finansal sistemde önemli ve büyük bir paya sahip olan bankacılık 

sektörü, pek çok sektörde olduğu gibi piyasa yapısı açısından rekabetçi bir yapıya sahip olup olmaması 

konusunda incelenmektedir. Bu çalışma ile amaçlanan finansal piyasalarda yoğun bir şekilde regüle edilen 

bankacılık sektörünün, bu regülasyon uygulamaları sonucunda piyasa yapısı üzerinde, yani rekabet 

düzeyinin artması veya artmaması hususunda, regülasyonların herhangi bir etkisinin olup olmadığını ve 

varsa da bu etkisinin yönünün ne olacağını ortaya koymaktır. Bu yönü ile yapılan çalışmanın, finansal sistem 

açısından bu denli önemli bir role sahip olan bankacılık sektöründe regülasyon-piyasa yapısı arasındaki 

ilişkiyi ölçmesi ile literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir. 

Regülasyonların, Türk bankacılık sisteminde sektörün piyasa yapısı üzerindeki etkilerinin ölçülmesinin 

amaçlandığı bu çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve kapsamında regülasyon kavramı, regülasyon teorileri 

ve finansal regülasyonlar özelinde bankacılık sektöründe uygulanan regülasyonlar değerlendirilecek ve 

analizin çıkış noktası olan piyasa yapısına yönelik teorik çerçeve çizilecektir. Ardından aynı bölüm içinde 

bankacılık sektöründe regülasyonları ve regülasyonların olası etkilerini inceleyen çalışmalar, ulusal ve 

uluslararası yazını içerecek şekilde incelenecektir. Daha sonra çalışmanın yöntem bölümünde kullanılacak 

ekonometrik yöntem olan panel veri analizi yöntemlerinden Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean 

Group-AMG) tahmincisi anlatılacaktır. Bulgular bölümünde oluşturulan regülasyon endeksi ile bankacılık 

sektöründe regülasyonların piyasa yapısı üzerindeki etkileri, panel veri analizi sonucu elde edilen tahmin 

sonuçları doğrultusunda değerlendirilecektir. Nihai olarak da sonuç ve tartışma bölümünde genel bir 

değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılacaktır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Teorik Arka Plan 

İktisat literatüründe farklı şekillerde tanımlanabilen regülasyon kavramı, en yalın ifadesiyle, ayarlama ve 

düzenlemeler demektir. Regülasyon, ekonomik, sosyal, küresel, idari ve yardımcı regülasyonlar gibi pek çok 

yönü olan geniş bir kavram niteliğindedir. Selznick (1985)’in sürdürülebilir ve kontrol odaklı tanımladığı 

regülasyon, “bir toplum tarafından değerli olarak atfedilen faaliyetlerin devlet eliyle uygulanmasını” 

kapsamaktadır. Bir başka açıdan da regülasyonlar, “devletin kamu yararı gerekçesiyle özel sektör birimlerinin 

yapması ve yapmaması gereken şeyleri emretmesi ve yasaklaması” şeklinde tanımlanabilmektedir (Chang, 
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1997: 704). Diğer taraftan regülasyonlar, “belirli bir faaliyete yönelik oyunun kurallarının belirlenmesi ve bu 

kurallara denetimin uygunluğunun sağlanması” olarak da daha kural ve denetim öğeleri odaklı da ifade 

edilebilmektedir (Tokatlıoğlu, 2003a). Devlet ve ekonomi kavramları temelli olan bu tanımlamalar 

değerlendirildiğinde regülasyonların sosyal, ekonomik, idari ve küresel gibi farklı boyutlarının varlığı ve 

onun disiplinler arası bir olgu olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu kapsamda G. Majone’a göre regülasyonlar, 

sosyal olarak, toplum tarafından değer atfedilen faaliyetlerin, bir kamu kuruluşunca sürekli ve dışarıdan 

kontrolü; hukuki olarak devlet ve piyasalar arasındaki sınır; siyasi olarak ülkeler açısından yaygın ve genel 

kabul görmüş bir olgu ve nihai olarak da ekonomik olarak da devletlerin veya hükümetlerin neye, nasıl ve ne 

oranda müdahale edeceğinin bir kıstası biçiminde ifade edilmektedir (Majone, 2003: 9-11). 

İktisadi regülasyon teorileri, “regülasyonun fayda ve maliyetlerini kimin üstleneceği” ve “ne tür regülasyon 

politikalarının uygulanacağı” sorularından hareketle geliştirilmiştir. İktisadi regülasyon teorileri; pozitif 

regülasyon teorileri ve normatif regülasyon teorileri olmak üzere iki açıdan ele alınmaktadır. Hertog (1999)’a 

göre pozitif regülasyon teorisi, regülasyonların iktisadi tanımlanması ve regülasyonların sonuçlarının 

belirlenmesine; normatif regülasyon teorisi ise hangi regülasyon çeşidinin en etkili ya da verimli olduğunun 

incelenmesine yöneliktir. Bir diğer sınıflandırma da regülasyonların amaç ve yarar yönünden 

sınıflandırılmasıdır. Bu kapsamda Kamu Çıkarına Yönelik Regülasyon Teorisi, “sosyal refah ekonomisi 

temeline dayalı olarak regülasyonların kamu çıkarını artırmaya yönelik olduğunu savunan”; Özel Çıkara 

Yönelik Regülasyon Teorisi de regülasyonların, kamu çıkarından ziyade özel çıkar gruplarına daha fazla 

hizmet ettiğini öne süren teoriler olmaktadır (Aktan, 2018). Literatürdeki yaygın kullanımlarından yola 

çıkılarak “Kamu Çıkarı Teorisi” ve “Özel Çıkar Teorisi” olmak üzere iki başlık altında incelenebilen 

regülasyon teorileri, özel çıkar grupları teorileri başlığı altında da “Ele Geçirme Teorisi”, “Kamu Tercihi 

Teorisi”, “Chicago Okulu Yaklaşımı”, “Kurumcu Yaklaşım” ve “Piyasa Süreci Teorisi” ele alınmaktadır.1 

Farklı şekillerde sınıflandırılan bu teoriler, birbirinin içinden türemiş teoriler olarak nitelendirilmektedir. Bu 

teoriler serbest piyasa ekonomisinde regülasyonlara neden ihtiyaç duyulduğu, regülasyon politikalarının 

kimin ya da kimlerin çıkarları/faydaları gözetilerek oluşturulduğu, yürürlükteki regülasyon politikalarının 

gerçekte kimin çıkarlarını koruduğu, ulaşılmak istenen hedefler için hangi tür regülasyonların yapılması 

gerektiği gibi bir takım ortak sorulara da cevap aramaya çalışmaktadır (Tokatlıoğlu, 2003a). 

Fon fazlası olan kişi/kurumlar ile fon açığı olan kişi/kurumlar arasında fon transferinin sağlandığı bir sistem 

olarak açıklanabilen finansal sistem, regüle edilen önemli sistemlerden biri olmaktadır. Ülkelerin iktisadi 

sistemlerini etkili ve güvenilir bir şekilde idame ettirebilmeleri, finansal sistemlerinin de etkin ve güvenilir 

olarak işlemesine bağlı olmaktadır. İktisadi regülasyon, ekonomik sistemde ele alınan sektör/piyasaya yönelik 

faaliyet kuralları, kontrol ve sınırlamalar konulması şeklinde ifade edildiğinde; finansal regülasyon da 

düzenleyici otoritenin, finansal ajanların kararlarına ve davranışlarına kendi sosyal amaç fonksiyonunu 

maksimize etme amaçlı getirdiği kurallar ve kısıtlamalar olarak tanımlanabilmektedir (Yay vd., 2001: 61). 

Finansal regülasyonlar, bankalar, kredi birlikleri, sigorta şirketleri, finans komisyoncuları ve varlık yöneticileri 

gibi finans sektöründe faaliyet gösteren yapıların işleyişinde yer alan kural ve yasaları ifade eden bir kavram 

olarak ele alındığında; finansal regülasyonların sadece bu yapıların kurallara uymalarından ibaret olmadığı, 

aynı zamanda bu kuralların devam eden gözetimi ve uygulanması ile de ilgili olarak finansal kurumların 

davranışlarını takip etme, düzen ve denetim altında tutma veya eşgüdümleme çabalarından oluştuğu 

belirtilmektedir (Kane, 1988: 346). 

Bir ülke ekonomisi bütün olarak değerlendirildiğinde, finans sisteminin en temel unsurlarından birisi 

sistemde yer alan bankalar ve bu bankaların oluşturduğu bankacılık sistemidir. Bankalar, iktisadi büyüme ve 

kalkınmayı destekleyen ekonomik döngünün en önemli finansal aracı kuruluşlarından biri olarak ekonominin 

yeniden yapılandırılması ve uzun dönemde devam ettirilebilir bir makroekonomik istikrarın sağlanmasında 

da önemli bir görev üstlenmektedirler. Türkiye’de bankacılık sektörü, finansal sistem içerisindeki yaklaşık 

yüzde seksenlik payı ile en çok düzenlenen sektörlerin başında yer almaktadır. Bu denli önemli bir rol üstlenen 

bankacılık sektörünün düzenlenme ve denetlenmesi gereksinimi pek çok faktöre bağlanmaktadır: finansal 

piyasalarda güven zeminini oluşturma, bankaların finansal aracılık rolü üstlenmesi, ekonominin bütününü 

yansıtması, rekabet ortamını düzenleme, piyasa başarısızlıklarının sebep olduğu zararların önlenmesi ya da 

azaltılması, bankacılık sektörünün krizlere karşı duyarlılığı, gelişme içinde olan finans sektörünün varlığı, 

 
1 Detaylı bilgi için bkz: “Bankacılık Sektöründe Regülasyonların Piyasa Yapısı, Üretim ve Karlılığa Etkisi: 2000’den Günümüze Türkiye 

Analizi” isimli doktora tez çalışması. 
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finansal işlemlerin kompleks olması ve küreselleşme etkisi (Gündoğdu, 2017). Bankacılık sektörüne yönelik 

yapılan regülasyonlara yönelik ilgili literatür incelendiğinde bu regülasyon türleri; piyasaya giriş ve çıkışların 

kısıtlanması, portföy ve faiz oranına yönelik sınırlamalar, mevduat sigortası (veya hükümet güvenlik ağı), 

varlık sınırlamaları ve likidite düzenlemeleri, sermaye gerekliliği düzenlemeleri, banka denetimi, risk 

yönetiminin incelenmesi, rekabete yönelik kısıtlamalar ve kamuyu aydınlatma (disclosure) olmak üzere 

dokuz temel başlık altında incelenebilmektedir.  

Finansal sistem içerisinde en büyük paya sahip olan bankacılık sektörünün ekonomik ortamda üstlendiği 

önemli rolü dolayısıyla piyasa yapısı da önemli hale gelmektedir. Bir piyasa modelini belirleyen en önemli 

göstergeler; o sektördeki firma sayısı, firmaların endüstriye giriş-çıkışları ile ilgili kısıtlamaların derecesi, 

endüstrinin ürününü talep edenlerin sayısı ve üretilen ürünün homojenlik derecesidir (Artun, 1983, 57). Bu 

göstergelerin alacağı değerler, piyasanın ne tür bir piyasa yapısına sahip olduğunu belirlemektedir. 

Müşterilere rekabetçi fiyatlardan kaliteli hizmetlerin sağlanabilmesi için bankacılık sektöründe etkinliğin 

sağlanması oldukça önemlidir. Böylelikle, mevcut fonlar rekabetçi fiyatlarla kendilerini en etkin yapacakları 

alanlarda tahsis edileceklerdir. Bu sebeple, banka regülasyonlarının başka bir gerekçesi de verimliliği ve 

rekabeti teşvik eden düzenleyici çerçevenin yaratılmasıdır. İktisat literatüründe rekabetin ölçümü çalışmaları, 

yapısal (structural) ve yapısal olmayan (non-structural) olmak üzere iki temel yaklaşım şeklinde 

toplulaştırılabilir. Her iki yaklaşımın da en temel amacı piyasa gücünü ve piyasa gücünün kaynaklarını 

yaratan faktörleri belirlemektir (Coşkun vd., 2012: 40-45). Bankacılık sektöründe piyasa yapısının belirlenmesi 

ve işleyişinin değerlendirilmesinde araştırmacılara yol göstermesi bakımından rekabet yaklaşımları önemli 

görülmektedir (Yağcılar, 2011: 20). Bu çalışmada yapısal olmayan ölçüm yöntemlerinden Panzar-Rosse 

Modeli’nin H İstatistiği ölçüm tekniği kullanılacaktır. Bankacılık sektöründe regülasyonların piyasa yapısına 

olası etki/etkilerini ölçmek amacıyla çalışmanın bu kısmında, H endeksinin ölçümü sırasında denklemin 

açıklayıcı değişkenleri arasına oluşturulan Bankacılık Sektörü Regülasyon Endeksi (BRI)’nin eklenmesi ile 

literatürde özgün bir analiz yapılmış olacaktır. 

Rosse ve Panzar (1977) ile Panzar ve Rosse (1987) oligopol, rekabetçi ve tekelci piyasalar için basit modeller 

oluşturarak bu modeller arasında ayrım yapabilmek için bir test geliştirmişlerdir. Bu test, firma düzeyinde 

indirgenmiş bir gelir denkleminin özelliklerine dayanmakta ve belirli varsayımlar altında firmaların rekabetçi 

davranışlarının bir ölçüsü olarak işlev görebilen bir test istatistiği (H-İstatistiği) kullanılmaktadır. Bu test hem 

firma düzeyinde hem de endüstri düzeyinde kârı en üst düzeye çıkararak firmaların denge çıktılarını ve denge 

firma sayılarını belirleyen genel bir model niteliğindedir. Bankacılık sektörü açısından ifade edildiğinde bir 

bankanın marjinal gelirinin marjinal maliyetine eşit olduğu yerde kârını maksimize ettiğini göstermektedir: 

(Bikker and Haaf, 2002) 

��
′  (��, �, ��) − ��

′ (��, ��, ��) = 0 

Burada R geliri, C maliyeti, x bankanın (ya da firmanın) çıktısını, n banka (ya da firma) sayısını, w “m” faktörlü 

girdi fiyatının vektörü, z bankanın gelir fonksiyonunu kaydıran (değiştiren) dışsal değişken vektörü ve t de 

bankanın (ya da firmanın) maliyet fonksiyonunu kaydıran dışsal değişken vektörünü ifade etmektedir. Piyasa 

gücü, faktör girdi fiyatlarındaki bir değişikliğin, bir banka tarafından kazanılan denge gelirlerine yansıma 

derecesi ile ölçülmektedir. Panzar ve Rosse, H İstatistiğinin ölçüsünü, indirgenmiş formlu gelirlerin faktör 

fiyatları açısından esnekliklerinin toplamı şeklinde tanımlamaktadır. H İstatistiğinin alacağı değere göre 

piyasanın rekabetçi yapısı belirlenebilmektedir. Rosse ve Panzar (1977) ve Panzar ve Rosse (1987) tarafından 

türetilen H İstatistiği: (Bikker and Haaf, 2002) (Coşkun vd., 2012) 

�= ∑ [
���

∗

����

���

��
∗ ]

�

�=1

 

��
∗: Banka i açısından denge gelir düzeyi 

���: Banka i için k faktörünün girdi fiyatı 

Çizelge 1’de H İstatistiğinin aldığı değerler sonucunda piyasanın rekabetçi çerçevesinin nasıl oluşacağı 

özetlenmektedir. H İstatistiğinin negatif değer alması piyasanın tekel olmasını; 0 ile 1 arasında bir değerde 

alması tekelci rekabet piyasasının varlığını; H değerinin 1 olması da tam rekabet koşullarının sağlandığı bir 

piyasa sonucunu vermektedir.  
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Çizelge 1. Panzar-Rosse H İstatistiği ve Anlamı 

H İstatistiği Değeri Rekabetçi Ortam (H İstatistik Anlamı) 

H≤0 Tekel dengesi: her firma (ya da banka) tekel kâr maksimizasyonu koşulları 

altında (H algılanan talep esnekliğinin azalan bir fonksiyonudur) ya da 

mükemmel kartel gibi bağımsız olarak çalışmaktadır. 

0<H<1 Tekelci rekabet serbest giriş dengesi (H algılanan talep esnekliğinin artan bir 

fonksiyonudur) 

H=1 Tam rekabet dengesi (tam verimli kapasite kullanımı ile piyasaya serbest 

giriş dengesi) 

Kaynak: Bikker and Haaf, 2002 

Dünya Bankası’na göre bankacılık sektörü için H İstatistiği, bankacılık piyasasında rekabet derecesinin ölçüsü 

olarak tanımlanmaktadır. H İstatistiği, girdi fiyatlarına göre banka gelirlerinin esnekliğini ölçmektedir. Tam 

rekabet (perfect competition) koşulları altında girdi fiyatlarındaki artış hem marjinal maliyetleri hem de 

toplam gelirleri aynı miktarda artıracak ve dolayısıyla H İstatistiği 1'e eşit olacaktır. Tekel (monopoly) 

koşulları altında da girdi fiyatlarındaki artış, marjinal maliyetlerde artış, çıktıda ve gelirlerde düşüş ile 

sonuçlanır ve 0'dan küçük veya 0'a eşit bir H İstatistiğine yol açmaktadır. H’nin 0 ile 1 arasında olması halinde 

ise sistem veya piyasa tekelci rekabet koşulları altında çalışmaktadır. Ancak bazı oligopol özellik taşıyan 

piyasalarda H İstatistiğinin 1'den büyük olmasının da mümkün olduğu belirtilmektedir (The World Bank, 

2020). 

Bikker ve Haaf (2002)’ın simgeleri ile Panzar-Rosse Yaklaşımı logaritmik-doğrusal bir marjinal maliyet (MC) 

fonksiyonu varsaymaktadır:  

ln MC= �0 + �1 ln ���+ ∑ ��
�
�=1  ������+ ∑ ���

�
�=1 ln ���İ                                              (1) 

Denklem (1)’e göre: 

OUT= Bankanın çıktısı 

FIP= Faktör girdi fiyatları 

EXC= Maliyet fonksiyonu için dışsal diğer değişkenler 

Benzer şekilde Bikker ve Haaf (2002)’ın simgeleri ile Panzar-Rosse Yaklaşımı logaritmik-doğrusal bir marjinal 

gelir (MR) fonksiyonu da: 

 ln MR= �0 + �1 ln ���+ ∑ ��
�
�=1  ������                                                                          (2) 

Denklem (2)’ye göre: 

EXR: Bankanın spesifik talep fonksiyonuna yönelik değişkenler 

Diğer ticari kuruluşlar gibi bankaların da kâr maksimizasyonu amacı hareketi sonucunda denge durumu 

koşullarında marjinal maliyetleri marjinal gelirine eşit (MR=MC) olacaktır. Denklem (1) ve (2)’den denge çıktı 

miktarı (denklem (3)) elde edilmektedir: 

ln OUT = �(�0 − �0) + � ∑ ��
�
�=1  ������+ �∑ ���

�
�=1 ln ���İ − �∑ ��

�
�=1 ������        (3) 

� = 1 / (�0 − �1) 

İndirgenmiş formda gelir denklemi, denge çıktısı ile piyasa fiyatının çarpımı (TR=P*Q) ile elde edilmektedir. 

Piyasa fiyatı denklem (4) de ifade edilen logaritmik-doğrusal bir ters talep denklemi ile belirlenmektedir: 

ln P =  �0 + �1 ln(∑ ����� )                                                                                                (4) 

Elde edilen indirgemiş form gelir denklemi aşağıdaki şekilde ampirik çalışmalarda kullanılmaktadır:  

ln IR = �+ (ℎ1 ln ���+ ℎ2 ln ���+ ℎ3 ln ���) + ∑ ��� ln ����+ �ln ��+ �             (5) 
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Denklem (5)’e göre: 

IR= Toplam faiz gelirleri 

AFR= Mevduat fiyatı (çoğunlukla faiz giderlerinin toplam mevduata oranı olarak hesaplanmaktadır)  

PPE= İşgücü fiyatı (çoğunlukla toplam personel giderlerinin toplam personel sayısına oranı olarak 

hesaplanmaktadır) 

PCE= Sermaye fiyatı (çoğunlukla faiz dışı giderlerinin duran varlıklara oranı olarak hesaplanmaktadır) 

BSF= Bankaya özgü maliyet ya da gelir denkleminden kaynaklı etkenler 

OI= Diğer gelirlerin toplam aktiflere oranı 

u=  Stokastik hata terimi 

Sonuç olarak mevduat, işgücü ve sermaye şeklinde sıralanan AFR, PPE ve PCE banka girdilerinin “birim 

fiyatları” ya da bu fiyatların “vekilleri” şeklinde temsil edilmektedir (Bikker, Spierdijk and Finnie, 2006; 

Coşkun vd., 2012).  

2.2. Literatür Taraması 

Bankacılık sektöründe regülasyonların sektörün belirli dinamiklerine (piyasa yapısı, üretim yapısı ve kârlılık 

gibi) etkilerini araştıran ilgili literatür ulusal kapsamda incelendiğinde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Bu çalışmalarda da bankacılık sektörüne yönelik doğrudan bir regülasyon-piyasa yapısı ilişkisini ölçmeye 

yönelik herhangi bir ampirik analiz bulunmamaktadır. 

Dinçer ve Neyaptı (2005), 29 ülkeyi ampirik olarak inceledikleri çalışmalarında banka regülasyon ve 

denetimlerinin yasal kalitesini ölçmeyi, bu regülasyon ve denetimlerin mevcut kurumsal ortamın ilişkili 

kurumların değişimi bakımından önemli olduğu hipotezi altında incelemeyi hedeflemişlerdir. Bu amaçtan 

yola çıkarak geçiş ekonomilerinin bankacılık kanunlarından okunarak 98 kriterden oluşan detaylı bir dizi 

banka regülasyon ve denetiminin yasal kalitesini ölçümlemişlerdir. Çalışmada geçmişte yaşanan finansal 

krizlerin ve geçerli olan doğrudan yabancı yatırım ve finansal piyasa gelişim seviyelerinin iyi yönetim ve 

makro iktisadi performans gibi diğer olası faktörlerin etkilerinin dışında regülasyon ve denetimleri etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Ganioğlu (2007) çalışmasında bankacılık sektörünün düzenleme ve denetlenmesindeki noksanlar ile 

bankacılık krizleri arasında belirgin bir ilişki olup/olmadığını incelemiştir. Bu amaçla gelişmiş ve gelişmekte 

olan 40 dünya ekonomisine ait verileri (Dünya Bankasının anketinde ulaşılan) hem basit korelasyonlar hem 

de logit regresyonlar kullanarak analiz etmiştir. Sonuç olarak sermayeye yönelik düzenlemelerinin bankacılık 

krizlerinin önlenmesinde önemli bir olgu olduğunu ve sermaye yeterliliklerinin arttırılması konusundaki 

tavsiyeleri destekleyici nitelikte bir görüşte bulunmuştur. Ayrıca enflasyonun bankacılık krizlerinin 

oluşmasında önemli bir etkisi olan değişken olmasının yanı sıra düzenleme ve denetlemeye yönelik farklı 

değişkenlerle ölçüldüğü zaman öneminin azaldığı sonucuna da çalışmada yer verilmiştir. 

Tiryaki (2012), finansal istikrar ile bankacılık sistemine yönelik regülasyonlar arasındaki ilişkiyi iki aşamadan 

oluşan bir yöntemle incelemiştir. Birinci aşamada TCMB’nin finansal istikrar endeksinden değişik olarak 

bankaların aracılık görevini de içeren bir finansal istikrar endeksi oluşturulmuştur. Daha sonra Türk 

Bankacılık Sistemi’nde büyük oranda uluslararası standartlara bağlanan sermaye yeterliliği, sorunlu kredilere 

yönelik karşılıklar, likidite yeterliliği ve zorunlu karşılıklar gibi dört temel bankacılık düzenleme araçlarının 

finansal sistemin istikrarı bakımından uzun ve kısa dönemde hangi boyutta ve nasıl bir rol oynadığını analiz 

etmiştir. Çalışmaya göre Finansal İstikrar Endeksi ile temel bankacılık düzenleme araçları arasındaki bağlantı 

eş bütünleşme yöntemine dayalı ekonometrik model yardımı ile açıklanmaktadır. Temel bankacılık 

düzenlemeleri ile finansal istikrar arasında pozitif yönlü bir ilişki olması yapılan çalışmanın en önemli sonucu 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Çetenak (2016) büyüme oranı ile finansal regülasyonlar arasında herhangi bir ilişki/etkileşim olup olmadığını 

46 ülkeye ait 2000-2009 yılları arasındaki verileri kullanarak regresyon analizi yöntemi ile ölçmüştür. Yapılan 
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çalışmanın sonucunda yüksek gelir grubuna sahip ülkelerde 2008 yılı sonrasında uygulanan finansal 

regülasyonların, büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir.  

Barth, Caprio ve Levine (2001), bir anket tasarlayarak 107 ülkenin bankalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi 

ile ilgili kapsamlı bir veri tabanı hazırlamışlardır. Veriler, ulusal banka düzenleyici ve denetleyici kurumlara 

gönderilen anketlere dayanmakta ve piyasaya giriş koşulları, mülkiyet kısıtlamaları, sermaye gereksinimleri, 

faaliyet kısıtlamaları, dış denetim gereklilikleri, mevduat sigorta sistemi özellikleri, kredi sınıflandırma ve 

provizyon gereksinimleri, muhasebe / açıklama gereklilikleri, sorunlu banka çözme ve denetim personelinin 

kalitesi eylemlerini kapsamaktadır. Barth, Caprio ve Levine (2002), ikinci çalışmalarında belirli düzenleyici ve 

denetleyici uygulamalar ile bankacılık sektörünün gelişimi, verimliliği ve kırılganlığı arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek için 107 ülkedeki banka düzenlemeleri ve denetimi hakkında oluşturdukları veri tabanını 

kullanmışlardır. Çalışma sonucunda, banka faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların bankanın gelişimi ve istikrarı 

ile negatif ilişkili; banka girişlerine yönelik kısıtlamalar ile banka verimliliği arasındaki güçlü bir ilişki 

bulunmasa da yabancı banka girişleri ile banka kırılganlığı arasında pozitif ilişki olduğu belirtilmektedir. 

Barth, Caprio ve Levine 2008 ve 2013 yıllarında da verilerini güncelleyerek bu konuda yeni çalışmalar 

yapmışlardır. 

Guiso, Sapienza ve Zingales (2006), İtalyan bankacılık sistemi üzerine analiz yaptıkları çalışmalarında, 

bankacılık regülasyonları ile deregülasyonların etkilerini incelerken İtalyan eyaletlerinin banka rekabeti 

üzerindeki kısıtlamalarının derecesinde dışsal varyasyon kullanmışlardır. Sonuçta piyasaya girişin daha 

kısıtlı olduğu yerlerde/bölgelerde kredi maliyetinin yüksek olduğunu ve beklentilerin aksine krediye erişim 

imkanının düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Bu kısıtlamaların tek faydası, kötü kredi oranlarının düşük 

olması olarak belirtilmiştir. Çalışmaya göre bu piyasalarda serbestleşme, faiz oranlarındaki düşüş ve kötü 

kredilerdeki artış pahasına krediye erişimin artmasını sağlayacaktır. Banka rekabeti ile ilgili kısıtlamaların en 

şiddetli olduğu illerde, serbestleşme sonrası kötü kredilerin oranı, daha rekabetçi piyasalarda mevcut 

seviyenin üzerine çıkmakta ve önceden var olan koşulların serbestleşmelerin etkisini ciddi şekilde etkilediği 

belirtilmektedir. 

Bertrand, Schoar ve Thesmar (2007) çalışmalarında Fransız bankacılık endüstrisinin 1980’deki 

deregülasyonlarının firmaların gerçek davranışları ile ürün pazarlarının yapı ve dinamiklerini nasıl 

etkilediğini araştırmışlardır. Deregülasyon sonrası bankaların, düşük performans gösteren şirketleri 

kurtarmada daha az istekli oldukları ve bankalara daha çok bağımlı olan sektörlerdeki firmaların yeniden 

yapılandırma faaliyetlerinde bulunma eğiliminde oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Sonuçlar endüstri 

düzeyinde değerlendirildiğinde, varlıkların yeniden tahsisinde bir artış, şirketler arasında dağıtım 

etkinliğinde bir iyileşme ve konsantrasyonda bir düşüş gözlenmiştir. 

Bankacılık sektörünün regülasyonu ve olası etkilerine yönelik ilgili uluslararası literatür incelendiğinde de 

büyük çoğunluğun Dünya Bankası’nın “Bank Regulation and Supervision Survey”2 merkezli çalışmalar ya da 

bu ankete atıf yapılıp anket çalışmasındaki verilerin kullanıldığı çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu 

araştırmaların çoğunda temel çalışma konusu bankacılık sektörünün regülasyon ve denetlemesindeki 

eksiklikler ile bankacılık krizleri, bankacılık sektörünün gelişimi arasındaki ilişki olmaktadır. 

Türk bankacılık sektörü için literatürde Panzar-Rosse modeli kullanılarak yapılan ve H İstatistiği hesaplanan 

çalışmaların sonuçlarına göre: 

Kasman (2001), 1983 ve 1988-1996 dönemini ele alındığı çalışmada H istatistik değerlerini 1983 yılı için -0,288 

ve diğer dönemdeki 1988-1996 yılları için de sıralı bir şekilde 0,602, 0,647, 0,663, 0,642, 0,631, 0,825, 0,693, 0,462 

ve 0,703 olarak hesaplamıştır. 1983 yılında elde edilen negatif H İstatistiği değeri ile Türk bankacılık 

sektörünün o yılda tekelci bir davranış sergilediğini, 1988-1996 yılları arasında bulunan pozitif değerlerin de 

piyasanın tekelci rekabet şartlarında faaliyette bulunduğunu belirtmektedir.  

Gelos ve Roldos (2002), Gelos ve Roldos (2004) çalışmalarında 1994-2002 dönemini içeren Türk bankacılık 

sektörünün Panzar-Rosse H İstatistik değerini bu dönemin başında 0,48 ve ilgili dönemin sonunda da 0,58 

olarak hesaplamışlar ve sektörün tekelci rekabet davranışı sergilediğini göstermişlerdir. 

 
2 Detaylı bilgi almak için bkz: https://www.worldbank.org/en/research/brief/BRSS 
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Günalp ve Çelik (2006), 1990-2000 yıllarını kapsayan Türk bankacılık sektöründe rekabeti inceledikleri 

çalışmalarında H istatistik değerini 0,32 ile 0,41 arasında bulmuşlardır. Bu bilgilerden yola çıkarak sektörün 

incelenen dönemde tekelci rekabet şartlarında faaliyette bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Çelik ve Kaplan (2010), 2002-2007 yıllarını kapsayan çalışmalarında Türk bankacılık sektörünün 2002-2004 

döneminde tekelci bir yapı sergilediği, 2005 yılında rekabetçi olan yapının önceki yıllara kıyasla artma 

eğilimine girdiği ve 2006 yılında piyasanın rekabetçi bir yapı gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 2007 yılında 

sektörün tekrardan tekelci bir davranış sergilediği sonucuna varmışlardır. 

Coşkun ve diğerleri (2012), 2002-2009 dönemi için Türk bankacılık sektörünün Panzar-Rosse H İstatistiği 0,68 

olarak tahmin edilmiştir. Bu değer ile H İstatistiği değerlendirmelerinden Türk bankalarının sektörel açıdan 

tekelci rekabet davranışı gösterdiği ifade edilmektedir. 

Özcan (2012)’ın 2002–2009 dönemine ait mevduat bankaları verileri ile Panzar-Rosse modeli kullanılan 

çalışmasında H İstatistiği yaklaşık olarak 0.28 çıkmıştır. Türk bankacılık sektöründe piyasadaki rekabetin 

tekelci rekabet olduğunu destekler nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. 

Çam ve Özer (2018), 2003-2012 dönemini kapsayan ve sektörde faaliyet göstermekte olan toplam 27 mevduat 

bankasına ait verileri panel veri seti yardımı ile analiz etmişlerdir. Çalışmalarında ölçek değişkenini dikkate 

alan modelde H değeri 0,13; ölçek değişkenini dikkate almayan modelde ise 0,79 olarak hesaplanmıştır. 

Sonuçta Türk bankacılık sektörünün tekelci rekabet piyasası koşullarında olduğu ve ölçek büyüklüğünün 

piyasa yapısını etkileyen önemli bir değişken olduğu elde edilmiştir. 

Sonuç olarak Türk bankacılık sektörüne yönelik Panzar-Rosse modeli kullanılarak H İstatistiği hesaplanan 

çalışmaların sonuçları incelendiğinde, sektörün tekelci rekabet piyasası3 koşullarında faaliyet gösterdiğine 

yönelik çalışma sonuçları baskın görülmektedir. 

3. Yöntem 

Panel veri modelleri, Sabit Etkili Modeller (Fixed-Effects) ve Tesadüfi Etkili Modeller (Random-Effects) olmak 

üzere iki başlık altında incelenebilmektedir. Sabit etkili modellerin katsayıları, birimlere, zamana ya da 

birimlere ve zamana göre değişim göstermektedir. Bu modeller, zamana ya da birimlere göre olan değişimi 

belirlemek için oluşturulmuşsa “Tek Faktörlü Sabit Etkili Model”; zamana ve birimlere göre değişimi 

belirlemek için oluşturulmuşsa da “İki Faktörlü Sabit Etkili Model” biçiminde tanımlanabilmektedir.  Tesadüfi 

etkili modellerde sabit etkili modellerin aksine birimlere veya birimlere ve zamana göre meydana gelen 

değişiklikler tesadüfi değişken olarak modelde hata teriminin bir bileşeni olarak eklenmektedir. Tesadüfi etkili 

modeller de incelenen etki sayısına bağlı olarak tek faktörlü ve iki faktörlü tesadüfi etki modelleri şeklinde 

değerlendirilmektedir (Güriş, 2018: 16-39). 

Panel veri modelleri kurularak yapılan ampirik analizlerde çoğunlukla Sabit Etkili Modeller (Fixed-Effects) ve 

Tesadüfi Etkili Modeller (Random-Effects) kullanılmaktadır. Ancak oluşturulan modelde birimler arası yatay 

kesit bağımlılık ve birim kök içeren değişkenler (I (0) ve I (1) karışık olan modeller için) söz konusu ise birimler 

arası yatay kesit bağımlılığı ve birim kökleri dikkate alan modellerin kullanılması daha uygun olarak daha 

anlamlı sonuçlar elde edilebilecektir. 

Stata paket programında heterojen eğimli panel zaman serisi modellerinin tahmin edilme işlemi “xtmg” 

komutu ile yapılmaktadır. “xtmg”, grup üyeleri arasında heterojen eğim katsayılarına izin veren ve aynı 

zamanda panel grup üyeleri arasında korelasyonu da (yani yatay kesit bağımlılığı) da dikkate alan bir dizi 

panel zaman serisi tahmincisi uygulamaktadır. Bu modellerden Ortalama Grup tahmincisi (Mean Group-MG) 

Pesaran ve Smith (1995) tarafından; Ortak İlişkili Etkiler Ortalama Grup (Common Correlated Effects Mean 

Group-CCEMG) tahmincisi Pesaran (2006) tarafından; Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean 

Group-AMG) tahmincisi de Eberhardt ve Teal (2010) ve Bond ve Eberhardt (2009) tarafından geliştirilmiş 

modellerdir.  

 
3 Tekelci rekabet piyasası, çok sayıda firma tarafından üretilen ve birbiri yerine kolayca ikame edilebilen bir grup ürünün, birbirinden 

farklıymış gibi gösterilmesinin sağlanarak her firmanın kendi alıcı kitlesini kendisine bağlamayı başardığı piyasadır. Bu piyasa türü, 

homojenlik varsayımı dışında tam rekabet piyasası koşullarını taşımaktadır. 
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Aşağıdaki biçimde basitleştirilmiş bir model (basitlik için ilgili tahmin denkleminde bir ortak değişken ve bir 

gözlemlenemeyen ortak faktör yer almaktadır) varsayıldığında: 

i= 1,2,…,N (genellikle ülkeleri veya bölgelerin oluşturduğu gruplar) 

t= 1,2,…, T (zaman) 

���= �����+ ���                                                                                                                         (6) 

���= �2�+ ����+ ����+ �����                                                                                                (7) 

���= �1�+ ����+ ���                                                                                                                (8) 

Denklemlere göre ��� ve ��� gözlemlenebilir olduğunda �� gözlemlenebilir regresörler üzerindeki ülkeye/grup 

üyelerine özgü eğimlerdir. ��� gözlemlenemeyen durumları, ��� de stokastik hata terimlerini içermektedir.  

Denklem (8)’deki gözlemlenemeyen durumlar, gruplar arasında zamanla değişmeyen heterojenliği yakalayan 

standart grup sabit etkiler �1� nin yanı sıra zamanla değişken heterojenliği ve yatay kesit bağımlılığı 

yakalayabilen heterojen faktör yükleri �� ile gözlemlenemeyen ortak bir faktör olan �� den oluşmaktadır. 

Model, faktörlerin (�� ve �� ) zaman içerisinde doğrusal bir gelişimle sınırlı olmadığını aynı zamanda 

eşbütünleşme için net sonuçların gözlenebileceği durağan ve doğrusal olmama durumlarını da içerebileceğini 

dikkate almaktadır. Modelde regresörler gözlemlenebilir değişkenler ile ortak faktörlerden bazıları tarafından 

yönlendirilirse ek sorunların ortaya çıkabileceği ifade edilmektedir. Denklem (7) ve (8) de yer alan ����� ve ��� 

4 “beyaz gürültü (white noise)” olarak kabul edilmektedir. 

Tüm “Ortalama Grup (Mean Group)” tahmin edicilerin temel metodolojisi: 

Gruba özgü bir regresyonun tahmin edilmesi 

Gruplar arasındaki tahmini katsayıların ortalamasının alınması 

Daha önce de belirtildiği gibi ortalama grup tahminciler; MG, CCEMG ve AMG olarak sayılmaktadır. Bu 

çalışmada AMG tahmincisi kullanılarak regülasyonların piyasa yapısı, üretim ve kârlılık üzerindeki etkileri 

analiz edilecektir. 

AMG tahmincisi, üretim fonksiyonu tahminini dikkate alarak CCEMG tahmincisine alternatif olarak 

Eberhardt ve Teal (2010) tarafından geliştirilen bir tahmincidir. CCEMG tahmincisinde gözlemlenemeyen 

ortak faktörler kümesi ampirik analizlerde dikkate alınması gereken bir sorun olarak ele alınmaktadır. Ancak 

ülkeler/birimler (yani panel gözlemler) arasındaki üretim fonksiyonlarında gözlemlenemeyen faktörler, 

Toplam Faktör Verimliliğini (Total Factor Productivity-TFP) temsil etmektedir. Ülkeler arası (cross-country) 

ampirik analizlerde uygulanan standart panel yaklaşımları yaygın olarak Cobb-Douglas formunda üretim 

fonksiyonuna dayanmaktadır.  

Bond ve Eberhardt (2009)’ın Monte Carlo simülasyonlar kullanılarak tartışılıp test edilen AMG süreci üç 

adımda uygulanmaktadır:  

Yıllara ait kukla değişkenler (year dummies) ile geliştirilen regresyon modeli, ilk fark En Küçük Kareler 

(Ordinary Least Squares (OLS)) yöntemi sonucunda tahmin edilir ve farklılaştırılmış yıllara ait kukla 

değişkenler üzerindeki katsayılar toplanır. Bu kukla değişkenler, gözlemlenemeyen TFP’nin zaman 

içerisindeki gelişiminin tahmini gruplar arası ortalamasıdır. Buna “Ortak Dinamik Süreç (Common Dynamic 

Process)” denmektedir.  

Daha sonra gruba özgü regresyon modeli, tahmini TFP işlemi ile genişletilir: ya açık bir değişken olarak ya da 

tahmin edilen işlemi bağımlı değişkenden çıkartarak birim katsayılı her grup üyesine uygulanır. MG 

modelinde olduğu gibi regresyon, zamanla değişmeyen sabit etkileri (yani TFP seviyesini) etkileyen bir 

kesişim içermektedir. 

 
4 Detaylı bilgi için Bkz: Cookley, Fuertes ve Smith (2006). 
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Son olarak da MG ve CCEMG’de olduğu gibi gruba özgü model parametrelerinin panel genelinde ortalaması 

alınır. Ampirik incelemelerde AMG, bütünleşik ya da değil durağan olmayan (nonstationary) ve çok faktörlü 

hata terimleri içeren (yatay kesit bağımlılık olan) panel modellerde anlamlı sonuçlar verdiği düşünülmektedir. 

Ayrıca AMG tahmincisi ile standart regresyon sonuçlarında bildirilen standart hatalar Pesaran ve Smith 

(1995)’e göre oluşturulmakta ve böylelikle ortalama katsayının anlamlı farkı sıfırdan test edilmektedir. 

Uygulamada gruba özgü katsayılar herhangi bir ağırlıklandırma yapılmadan ya da “aykırı değerlere 

(outliers)” daha az ağırlık verilmeden kesişim noktasında gerilemektedir.  

4. Bulgular  

Çalışmanın amacına yönelik olarak bankacılık sektöründe regülasyonların piyasa yapısı üzerindeki etkisini 

ölçmede, regülasyon göstergesi olarak Erşin Meta, Tokatlıoğlu ve Eruygur (2020) tarafından hazırlanan 

Bankacılık Sektörü Regülasyon Endeksi (BRI) kullanılmıştır. BRI, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türkiye 

Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenli olarak yıl sonlarında yayımlanan “Bankalarımız” kitapları (2000-

2018 yılları yayınları) ve ilgili yönetmelik/mevzuatlara dayanak olarak 2000 yılı Mart dönemi ilk çeyrek 

dönemi başlangıçlı 2018 yılı Aralık ayı son çeyrek dönemini içeren toplam 76 dönemlik bir veri seti 

hazırlanarak oluşturulmuştur. BRI oluşturulurken TBB’nin Bankalarımız yayınlarında da yer alan 

sınıflandırmalar esas alınarak üç temel kategori altında yapılan düzenlemeler sıralanarak belirli bir değer 

verilmiştir: TCMB tarafından yapılan düzenlemeler, Yasal düzenlemeler ve BDDK tarafından yapılan 

düzenlemeler.5 Bu çalışmada (5) numaralı denkleme Türk bankacılık sektörüne yönelik oluşturulan 

regülasyon endeksi (BRI) eklenerek bankacılık sektöründe regülasyonların sektörün piyasa yapısına etkisi 

analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Çalışmada panel veri AMG analizi, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve verilerine ulaşabildiğimiz 

27 mevduat bankasının 2000’den günümüze çeyrek dönemlik (76 dönem) verileri kapsamında 

uygulanmaktadır6. Analize dahil edilen 27 bankanın 2018 aralık ayı verileri itibariyle toplam aktif büyüklüğü, 

sektörün toplam aktif büyüklüğünün %91’ini temsil etmektedir. Ampirik modeller uygulanırken çalışmanın 

kuramsal çerçevesinin oturtulacağı varsayımlar: bankacılık regülasyonlarının kamu yararı gözetilerek 

yapıldığı, regülasyonların sektörün verimliliğini artıracak şekilde oluşturulduğu ve bankaların yapılan 

regülasyonlara karşı tepki fonksiyonlarının bulunmadığı şeklindedir.  

Çalışmanın piyasa yapısı analizi modelinde temel alınan tahminci denklemi: 

lnIR =  �+ (ℎ1 ln ���+ ℎ2 ln ���+ ℎ3 ln ���) +∝1 ln ���+ �2 ln ���+ �3 ln ��+∝4 �����+ �                 (9)                                                                                                                                                                                        

IR= Toplam Faiz Gelirleri (faiz gelirleri/toplam aktifler) 

AFR= Mevduat Fiyatı (toplam faiz giderleri/toplam mevduat) 

PPE= İşgücü Fiyatı (toplam personel giderleri/toplam personel sayısı) 

PCE= Sermaye Fiyatı (faiz dışı giderler/ duran aktifler) 

ETA= Özkaynaklar/Toplam Aktifler (bankaların risk tercihlerindeki farklılıkları ifade eden vekil değişken) 

LTA= Toplam Krediler/Toplam Aktifler (Bankaların kredi riskine yönelik vekil değişken) 

BR= Bankanın Şube Sayısı/Sektördeki Şube Sayısı (banka büyüklüğü vekil değişkeni) 

BRI= Bankacılık Sektörü Regülasyon Endeksi 

 
5 Detaylı bilgi almak için Bkz: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1105028 
6 Analiz kapsamındaki bankalar: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., 

Adabank A.Ş., Akbank T.A.Ş., Anadolubank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., 

Türkiye İş Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Birleşik Fon Bankası A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Arap Türk Bankası A.Ş., Burgan Bank 

A.Ş., Citibank A.Ş., Denizbank A.Ş., Deutsche Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Turkland Bank A.Ş., 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Bank Mellat, Habib Bank Limited, Société Générale (SA). 
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u=  Stokastik Hata Terimi 

Bu çalışma ile literatüre yapılan katkı, oluşturduğumuz “Bankacılık Sektörü Regülasyon Endeksi (BRI)”’nin 

modele dahil edilmesi ve ardından da (ℎ1 + ℎ2 + ℎ3) katsayılarının toplanması yoluyla elde edilen H istatistik 

değeriyle ölçülen sektörün piyasa yapısına regülasyonların etkisini ölçmek olacaktır. 

Panzar-Rosse Modeli ilgili literaürde en çok “Sabit Etkili Panel Veri (Fixed Effect)” yöntemi aracılığıyla test 

edilmiştir. Sabit etkili panel veri yönteminin kullanılması ile bankalar arasındaki heterojen yapının göz 

önünde bulundurularak tahmin yapılmasının sağladığı ifade edilmekte ve tahminlerin bu şekilde 

yapılmamasının “Atlanan Değişken Sorunu (Omitted Variable Problem)”na yol açabileceği belirtilmektedir. 

(Gelos and Roldos, 2002:15; Coşkun vd., 2012: 133) Varsayım olarak sabit etkili panel veri modeli kabul edilmiş 

olsa da Hausman test istatistiği kullanılarak sabit etkili panel veri modeli ile rassal etkili panel veri (random 

effect) test edilmiştir. Sonucu Çizelge 2’de gösterilmektedir. 

Sabit etkiler her zaman tutarlı bir tahminci olduğu için Hausman testinden geçmese de kullanıldığı zaman 

“tutarlı tahminci olma” koşulu sağlanmaktadır. Rassal etkiler ise Hausman testinden geçemediği zaman 

“tutarsız tahminci olma” sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle her zaman Hausman testinden 

geçerek kullanılmalıdır. Biz bu çalışmada sabit etkiler modelini kullanmayı uygun gördük. Görüldüğü üzere 

Hausman test istatistiğinden de rassal etkiler sonucu çıkmamıştır. (Bkz. Çizelge 2) 

Denklem (9), sabit etkiler panel veri yöntemi kullanılarak Stata paket programı aracılığıyla tahmin edilmiştir. 

Sonuçlar Çizelge 2’de özetlenmektedir. Çizelge, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 27 mevduat 

bankasının 2000-2018 yıllarına ait çeyrek dönemlik verileri kullanılarak gerçekleştirilen sabit etkili panel veri 

modeli uygulanan regresyon sonuçlarını göstermektedir. Panzar-Rosse H İstatistiği indirgenmiş form gelir 

fonksiyonunun girdi fiyatlarına (AFR, PPE, PCE) göre olan esneklikleri toplamı olarak 0,48 olarak elde 

edilmiştir. Buradan Türk bankacılık sektörünün 2000-2018 döneminde piyasa yapısının tekelci rekabet 

davranışı sergilediğini göstermektedir. 

Çizelge 2. 2000-2018 Dönemi Türk Bankacılık Sektörü Panzar-Rosse H İstatistiği Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Prob. t değeri 

Bağımlı Değişken: lnIR    

Açıklayıcı Değişkenler    

lnAFR 0,201* 0,00 17,62 

lnPPE 0,284* 0,00 12,05 

lnPCE 0,002 0,82 0,22 

lnETA 0,044 0,13 1,51 

lnLTA -0,098* 0,00 -7,18 

lnBR 0,036** 0,03 2,07 

lnBRI -0,108* 0,00 -7,97 

C (sabit) -1,476* 0,00 -8,13 

Hausman Test İstatistiği 36.76 0,00 Sonuç: Sabit etkiler 

Toplam Panel Gözlem: 2052 

Grup/Gözlem Sayısı: 27 

Panzar-Rosse H İstatistiği 0,48  

   (*), (**) ve (***) sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesini göstermektedir. 

Analimizde 27 banka ve 76 dönemlik bir serinin (uzun panel) olması, yatay kesit bağımlılığın test edilmesi ve 

değişkenlerin birim kök içerip içermediğinin (I (0) mı yoksa I (1) mi oldukları) incelenmesi gerekliliğine 

götürmektedir. Pesaran (2004) yatay-kesit bağımsızlık testi (Pesaran CD Testi)’ne göre: 

�0= Yatay kesitlerin hata terimleri arasında korelasyon yoktur. 

�1= Yatay kesitlerin hata terimleri arasında korelasyon vardır. 

Pesaran CD test sonuçlarına göre yatay kesitlerin hata terimleri arasında korelasyon olduğu ve boş hipotezin 

reddedileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda analize ikinci nesil panel birim kök testleri ile devam 
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edilerek serilerin durağanlığı ikinci nesil panel birim kök testlerinden Pesaran (2007) Yatay Kesit 

Genelleştirilmiş Dickey Fuller-CADF testi ile analiz edilmiştir. Çizelge 3’de modelde yer alan değişkenlerin 

ikinci nesil panel birim kök test sonuçları yer almaktadır. Değişkenlerin birim kök içerip içermediği 

incelendiğinde bazı serilerde (BR ve BRI) birim kökün olduğunu varsayan hipotez reddedilememekte ve bu 

serilerin I(1) olduğuna karar verilmektedir. Böylece modelin I(0) ve I(1) karışımı seriler içermesi sebebiyle sabit 

etkili panel veri analizi yerine yukarıda anlattığımız AMG modeline geçiş yapılmaktadır (Eberhardt ve Teal, 

2008: 9-10). Bu durumda yatay kesit bağımlılığı ve birim kök içeren seriler varlığında iyi sonuçlar verdiği 

düşünülen AMG modeli oluşturulacaktır. 

Çizelge 3. İkinci Nesi Panel Birim Kök Test Sonuçları (Piyasa Yapısı) 

Değişken t-bar cv 5 (kritik değer) P değeri 

lnIR -3,001 -2,160 0,000 

lnAFR -2,383 -2,160 0,000 

lnPPE -2,746 -2,160 0,000 

lnPCE -2,187 -2,160 0,012 

lnETA -2,598 -2,160 0,000 

lnLTA -3,142 -2,160 0,000 

lnBR -1,895 -2,160 0,276 

lnBRI7 2,610 -2,160 1,000 

Yeni oluşturacağımız denklemde regülasyonların piyasa yapısına etkisini ölçebilmek amacıyla, oluşturulan 

BRI isimli regülasyon endeks değerlerimiz, girdi fiyatlarına (AFR, PPE, PCE) göre olan esneklikler toplamı ile 

belirlenen piyasa yapısı vekil değişkenleri ile çarpılarak (BRI*AFR, BRI*PPE ve BRI*PCE) modele dahil 

edilecektir. Yani ekonometrik anlamda bir regresyonda aralarında bir ilişki olduğu düşünülen değişkenlerin 

çarpımı ile modele yeni değişken (bu yeni değişken etkileşim terimi (interaction term) olarak 

tanımlanmaktadır) eklenmesi söz konusudur. Bu etkileşim terimlerinin eklenmesiyle piyasa yapısını 

belirleyici faktörlerin sadece girdi fiyatları olmadığı, regülasyonların varlığında girdi fiyatlarındaki 

esnekliklerin de dikkate alınması gerektiği belirtilmiş olmaktadır. Bu durumda yeni oluşturduğumuz 

Denklem (10): 

LnIR=   �+ (ℎ1 ln ���+ ℎ2 ln ���+ ℎ3 ln ���) +∝1 ln ���+ �2 ln ���+∝3 �����+∝4 ���∗ ���+∝5 ���∗
���+∝6 ���∗ ���+ �                                              (10)    

Çizelge 4. 2000-2018 Dönemi Türk Bankacılık Sektörü Panzar-Rosse H İstatistiği AMG Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Prob. z değeri 

Bağımlı Değişken: lnIR    

Açıklayıcı Değişkenler    

lnAFR 0,168*** 0,088 1,71 

lnPPE -0,084 0,434 -0,78 

lnPCE 0,119** 0,025 2,24 

lnETA 0,198* 0,000 3,73 

lnLTA 0,175* 0,000 3,54 

lnBRI -0,543* 0,000 -3,52 

BRI*AFR -0,022 0,425 -0,80 

BRI*PPE -0,049 0,118 -1,56 

BRI*PCE 0,029** 0,034 2,13 

C (sabit) -3,034* 0,000 -5,10 

 
7  Bankacılık sektörüne yönelik 2000-2018 dönemi çeyrek zaman dilimi kapsamında oluşturulan 76 değerli BRI verileri, zaman serisi 

analizi altında da birim kök testine (Augmented Dickey Fuller-ADF) tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre BRI, tekrar birim kök 

içeren bir seri olarak tahmin edilmektedir. 
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Toplam Panel Gözlem: 2052 

Grup/Gözlem Sayısı: 27 

Panzar-Rosse H İstatistiği 0,298 (Anlamlı bulunan AFR ve PCE katsayılarının toplamı) 

  (*), (**) ve (***) sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesini göstermektedir. 

Denklem (10), Eberhardt ve Teal (2010) ve Bond ve Eberhardt (2009) tarafından geliştirilmiş Genişletilmiş 

Ortalama Grup (Augmented Mean Group-AMG) tahmincisi kullanılarak Stata paket programının “xtmg” 

komutu aracılığıyla tahmin edilmiştir. Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 27 mevduat bankasının 

2000-2018 yıllarına ait çeyrek dönemlik verileri kullanılarak oluşturulan ampirik modelin sonuçları Çizelge 

4’de özetlenmektedir. Panzar-Rosse H İstatistiği indirgenmiş form gelir fonksiyonunun girdi fiyatlarına (AFR, 

PPE, PCE) göre olan esneklikleri toplamı 0,29 olarak elde edilmiştir. Buradan Türk bankacılık sektörünün 

2000-2018 dönemi piyasa yapısının tekelci rekabet davranışı sergilediğini bir kez daha teyit edilmiştir. 

Regülasyonların bankacılık sektörü piyasa yapısı üzerindeki etkisini ölçmek için modele eklenen BRI*AFR, 

BRI*PPE ve BRI*PCE değişkenlerinin yani etkileşim terimlerinin katsayıları ve anlamlılık düzeyleri 

incelendiğinde bankacılık sektöründe regülasyonların sermaye (PCE) girdi fiyatı cinsinden piyasa yapısını 

0,029 düzeyinde pozitif yönde etkilediği gözlenmektedir. Böylelikle regülasyonlar sermaye fiyatı yönünden 

bankacılık sektörü piyasa yapısı göstergesi olan H istatistik değerini pozitif yönde (0,029 katsayısı ile) 

etkilemektedir. Buradan bankacılık sektöründe regülasyonların H istatistik değerinde yarattığı pozitif katkı 

ile (H istatistik değerinin 0’a yaklaşması piyasanın tekel yapıya, 1’e yaklaşması da piyasanın tam rekabet  

koşullarına yakınlaşması anlamına geldiğinden) sektörde rekabeti artırıcı yönde bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşmak mümkündür. 

Ayrıca sektörün piyasa yapısının belirlendiği (ℎ1 + ℎ2 + ℎ3) Panzer-Rosse H istatistiğini oluşturan ve faktör 

girdi fiyatlarını temsil eden AFR, PPE ve PCE değişkenlerine ait katsayıların eşanlı anlamlılığı da test 

edilmiştir. Elde edilen sonuç doğrultusunda katsayıların eşanlı anlamlılığı da sağladığı tespit edilmektedir.  

Bankacılık sektöründe regülasyonların piyasa yapına etkisini ölçmek üzere oluşturulan Denklem (2), AMG 

tahmincisi ile test edikten sonra modelin artık değerleri (residuals) için Pesaran (2007) ikinci nesil panel birim 

kök testi yapılmıştır. Testin sonuçlarına göre sahte regresyon (spurious regression) sorunu ile karşılaşılmadığı 

gözlenmektedir. Yani uygulanan AMG tahmincisinin artık değerleri I(0) çıkmaktadır. Bu durumda sahte 

regresyon durumu ile karşılaşılmaması, yapılan çalışmanın anlamlı olduğu sonucuna götürmektedir.  

Oluşturulan BRI’nın, yani Türk bankacılık sektörüne yönelik 2000-2018 dönemini kapsayan regülasyon 

endeksinin, tahmin sonucunda sektörün piyasa yapısını pozitif olarak etkilemesi (0,029 katsayısı) demek yasal 

oranlar ve TCMB ile BDDK tarafından alınan önlem ve düzenlemelerin sektördeki rekabeti artırıcı yönde etki 

yapmış olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin TCMB’nin zorunlu karşılık oranlarını artırması, bankaların 

topladıkları mevduatın daha yüksek kısmını karşılık olarak ayırmasına ve dolayısıyla da kullandırabilecekleri 

kredi miktarının azalmasına yol açacaktır. TCMB’nin bu kararı, daraltıcı bir para politikası olarak piyasadaki 

likidite veya para seviyesini düşürme amaçlı olsa da bankacılık sektöründe de kullandırılan kredilerin 

daralmasına ve sektördeki rekabetin artmasına dolaylı bir etkide bulunmuş olacaktır. Benzer biçimde BDDK 

tarafından yapılan bir düzenlemenin ya da 5411 sayılı Bankalar Kanunu ile yapılacak bir değişikliğin de 

bankalar arasındaki rekabeti artırıcı yönde etkisi olabilecektir. Örneğin 27.09.2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmi 

Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile tüketicilerin konutları teminat alınarak kullandırılan konut edinimi 

amaçlı kredilerle konut teminatlı tüketici kredilerinde, teminat olarak alınan konutun değerine oranla 

kullandırılabilecek azami kredi sınırı artırılmıştır. Böylelikle tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla 

kullandırılacak kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı için %75 olan 

sınırlama %80’e çıkarılmıştır. Bu durumda 100.000 TL’lik bir konuta sahip olmak isteyen ve elinde 20.000 TL’si 

olan bir birey kendisine yeni düzenleme sonucunda 80.000 TL kredi kullandırabilecek banka arayışına 

geçecektir. Sonuçta yeni düzenleme ile tüketicilerine konut kredisi kapsamında kullandırabilecekleri kredi 

miktarları artan bankaların da kendi aralarındaki rekabet düzeyi artmış olacaktır. 

Sonuç olarak Türk bankacılık sektörü 2000-2018 dönemi piyasa yapısı, Panzar-Rosse H İstatistik değerleri 

sonucu elde edilen verilere göre tekelci rekabet koşullarında faaliyet gösteren bir sektör olarak 

nitelendirilebilecektir. Bu sonuç literatürde yer alan diğer çalışmalarla da paralellik göstermektedir. Bankacılık 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-2.htm
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sektöründe regülasyon-piyasa yapısı ilişkisi inceleyen ampirik analiz sonucunda Türk bankacılık sektöründe 

gerçekleştirilen 2000-2018 dönemi regülasyonlarının, piyasadaki rekabeti artırıcı yönde bir etkisinin olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Sonuç ve Tartışma 

Devletin ya da ilgili bir kurumun piyasa mekanizması aksamaya uğradığı durumlarda ilgili sektör/piyasaya 

karşı bir dizi kural, yaptırım ve uygulamalar getirmesi olan regülasyonlar, iktisadi, sosyal, yönetimsel, 

korumacı, önlem amaçlı ve politik gibi pek çok boyutu olan bir olgudur. Bu derece kapsamlı bir role sahip 

olan regülasyonlar, ülkelerin iktisadi sistemlerindeki finansal yapılarında da önemli bir yere sahiptir. 

Bankacılık sektörü de en sık regüle edilen sektörlerden biri olarak iktisadi analizlerin odak noktasında yer 

almaktadır. Bu durumdan yola çıkılarak Türk bankacılık sektöründe regülasyonlar ile sektörün piyasa yapısı 

arasında nasıl bir ilişkinin olduğu, bir başka ifade sektöre yönelik yapılan düzenlemelerin sektörün rekabet 

yapısını nasıl etkilediği incelenmek istenmiştir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda Türk bankacılık sektöründe regülasyon-piyasa yapısı ilişkisi incelenirken 

öncelikle sektörün piyasa yapısını belirlemeye yönelik olarak Panzar-Rosse H İstatistiği kullanılarak 27 

bankaya ait panel veri seti yardımıyla oluşturulan denklem tahmin edilmiştir. Nihai olarak literatürle de 

paralellik sağlanan Türk bankacılık sektörünün “tekelci rekabet piyasası” koşullarında faaliyet gösterdiği 

sonucuna varılmıştır. Ardından regülasyonların piyasa yapısına etkisini ölçmek amacıyla oluşturulan yeni 

denklem AMG tahmincisi yardımıyla tahmin edilmiş ve Türk bankacılık sektöründe 2000-2018 döneminde 

regülasyonların piyasada rekabeti artırıcı yönde bir etki oluşturduğu gözlenmiştir. İncelenen dönem 

kapsamında Türk bankacılık sektöründe regülasyonlar, sermaye fiyatı yönünden bankacılık sektörü piyasa 

yapısı göstergesi olan H istatistik değerini pozitif yönde (0,029 katsayısı ile) etkilemektedir. Buradan 

bankacılık sektöründe regülasyonların H istatistik değerinde yarattığı pozitif katkı ile (H istatistik değerinin 

0’a yaklaşması piyasanın tekel yapıya, 1’e yaklaşması da piyasanın tam rekabet koşullarına yakınlaşması 

anlamına geldiğinden) sektörde rekabeti artırıcı yönde bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. 

Çalışmada Türk bankacılık sektöründe uygulanan/uygulanmakta olan regülasyonların sektörün rekabet 

yapısı üzerinde gözlemlenen pozitif yönde etkisi değerlendirildiğinde, ele alınan 2000-2018 döneminde 

regülasyonların bankaların yapısını güçlendirmiş olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Literatürde 

regülasyon ile rekabeti kıyaslayan ve inceleyen çalışmaların bir önermesi olarak eksik bilgi koşullarında 

regülasyonların hem maliyetlerin düşürülmesi hem de bu yolla sağlanan kazanımların tüketicilere aktarılması 

mekanizmasında zorlanabileceği belirtilmektedir. Bu iki olgunun aynı anda rekabet kanalıyla sağlanabileceği 

ve regülasyonların bir hedefinin de sektörleri rekabet ile tanıştırmak olması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Çalışmanın sonuçları kapsamında regülasyonların bu hedefi gerçekleştirerek Türk bankacılık sektöründe 

faaliyet gösteren bankaların rekabet düzeyini artırdığı yönünde tahminde bulunulmaktadır. Ayrıca bankacılık 

sektörüne yönelik literatürde yer alan bazı çalışmalarda sektörün piyasa yapısının oligopolistik bir yapı 

sergilediği belirtilirken, bu çalışma ile yapılan regülasyonlar sonucunda piyasadaki rekabetin artırılarak 

piyasanın tekelci rekabet düzeyine yakınlaştığı görülmektedir. Ancak incelenen dönemde Türk bankacılık 

sektörüne yönelik yapılan/uygulanan regülasyonların piyasa yapısı üzerinde rekabeti artırıcı yönde etkide 

bulunduğu tahmin edilmiş olsa da rekabet düzeyini daha da artırarak piyasayı tam rekabet düzeyine daha 

fazla yaklaştırması da mümkün görülmektedir. 

Çalışmada bankacılık sektörüne yönelik yapılan düzenlemeler ile sektörün piyasa yapısı arasındaki ilişki 

incelenmiş olmakla birlikte, sektörde uygulanan regülasyonlar ile sektörün kredi yapısı, finansal yeterliliği, 

etkinliği, verimliliği gibi piyasanın farklı dinamikleri arasındaki ilişkilerin de incelenmesi mümkün 

görünmektedir. Ayrıca ilerleyen dönemlerde de çalışma konusunun güncel verilerle tekrarlanması sektör 

açısından önemli ve faydalı olacaktır. 
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Amaç – Dijitalleşme ile başlayan tüketicilerin yaşam tarzlarındaki değişimler tüketicileri çevrimiçi 

alışverişe yönlendirmiştir. Çevrimiçi alışverişin tüketiciler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmasıyla 

birlikte ikinci el alışverişin çevrimiçi platformlarda önemli bir seçenek haline geldiği görülmektedir. Bu 

doğrultuda çalışmada, çevrimiçi ikinci el pazarlarda yenilikçilik, algılanan risk, ilgilenim, ikinci el satın 

alma motivasyonları ve ikinci el satın alma niyeti ile satın alma tarzları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 

Yöntem – Araştırma çevrimiçi alışveriş yapan tüketiciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Veri toplama 

süreci sonunda eksik/hatalı dolduran kişiler çıkarılmış olup 689 adet anket ile çözümlemeye geçilmiştir. 

Çözümlemeler IBM SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular – Yapılan analizlerden elde edilen bulgulara göre, hedonik satın alma ile ilgilenim, yenilikçilik, 

algılanan risk, ikinci el sosyal motivasyon ve ikinci el lüks motivasyonu arasında pozitif ilişkiler olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Kompulsif satın alma ile ilgilenim, yenilikçilik, ikinci el sosyal motivasyon ve ikinci 

el lüks motivasyonu arasında da pozitif ilişkiler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Tartışma – İkinci el konusunda hizmet veren alışveriş siteleri çevrimiçi ortamda gelişen yeni pazar 

dinamikleri ile ortaya çıkan yapılardır. Bu yüzden bu tarz alışverişlerle ilgili satın alma davranışlarının 

yenilikçilik, algılanan risk, ilgilenim, ikinci el satın alma motivasyonları ve ikinci el satın alma niyeti gibi 

tüketici davranışlarının anlaşılması hem e-ticaret hem de alışveriş yapan tüketicilerin özelliklerinin 

bilinmesi açısından detaylandırılmaktadır. 
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online. With the widespread use of online shopping by consumers, second-hand shopping appears to have 
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Discussion- Second-hand shopping sites are the structures that emerge with new market dynamics 
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1. Giriş 

Çevrimiçi alışveriş son yıllarda tüketiciler arasında popüler hale gelmiştir. Hatta Covid-19 sonrasında bu tarz 

alışveriş çoğu zaman yüz yüze alışverişten daha fazla tercih edilir bir alışveriş tarzına dönüşmüştür. E-

ticaretin yoğun olarak kullanılmaya başlaması ile bireylerin de bu ortamda kişiden kişiye bireysel satış 

yapmaları olanaklı hale gelmiştir. Bu durum çevrimiçi ikinci el alışverişin popülaritesini artırmıştır. İkinci el 

alışveriş konusunda hizmet veren alışveriş siteleri çevrimiçi ortamda gelişen bu yeni pazar dinamikleri ile 

oluşmaktadır. Pazarda ve tüketici davranışlarındaki değişimler çevrimiçi ikinci el pazarı etkilemektedir. 

Çevrimiçi ikinci el pazarın büyümesi ile e-ticaret yapan işletmelere yeni iş imkânları doğmaktadır. 

Çevrimiçi ikinci el alışveriş tıpkı birinci elde olduğu gibi satıcı ile alıcı arasında etkileşimin olduğu, tüketici 

istek ve ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılandığı, ürün ve ödeme güvencesi olan genelde ana üretici yerine 

bir başka kurum ya da kişi tarafından sağlanan bir alışveriş yapısıdır. Burada ürünün yeni ve eski olmasından 

ziyade ikinci elden ve çoğu zaman piyasa satış fiyatının altında ve C2C denilen ticari modelle müşteriden 

müşteriye satışının yapılabilmesidir. Bu yüzden ikinci el çevrimiçi pazar sisteminin maliyet ve aranan ürünün 

bulunması bakımından pazardaki ve tüketici gözündeki yeri ayrıdır.  

Güvenlik, ödeme ve teslimat konularında her geçen gün iyileştirmeler yaparak sorunların en aza 

indirgenmesiyle beraber çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerin sayısı artmaktadır. Çevrimiçi tüketicilerin 

sayısının artmasına paralel olarak ikinci el alışveriş yapan tüketicilerin sayısının da arttığı görülmektedir. 

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre 2020 yılında %60,9 ile giyim, ayakkabı ve 

aksesuar en çok çevrimiçi alışveriş yapılan alanlar olmuştur. Öte yandan çevrimiçi Pazar gelişirken çevrimiçi 

ikinci el pazarda da büyük ilerlemeler olmaktadır. 

Dünyada çevrimiçi ikinci el alışveriş 2012 yılında 11 milyar dolar, 2019 yılında 22 milyar dolar, 2020 yılında 

33,03 milyar dolar seviyelerindedir ve 2024 yılında ise 64 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. 

(Shahbandeh, 2021). Bu pazarda 2018’den 2023’e kadar beş kat büyüme beklenmektedir. İkinci el pazar ürün 

çeşitliliği ve ürün özellikleri itibariyle tüm ürünleri kapsar hale dönüşmektedir. Örneğin eski bir ev alımından, 

bebek sandalyesi alımına kadar pek çok ürün bu pazarda yerini almaktadır. Kolayda beğenmeli ve özellikli 

ürün sınıfları bütün bu yapıda yerini almaktadır (Kavak & Sığındı, 2012). Ayrıca çevrimiçi lüks ürün satın 

alan tüketicilerinin %26’sının ikinci el lüks ürün satın aldığı saptanmıştır. Boston Consulting Group’un 2019 

yılında yaptığı araştırmaya göre lüks ürün kullanan kişilerin 1/3’ü satın aldıklarını lüks ürünleri yeniden 

sattıkları bilinmektedir. Bu da çevrimiçi ikinci el pazarda en az 2/3’lük bir satış potansiyeli ortaya 

çıkarmaktadır. İkinci el lüks ürün pazarında ise 2022 yılına kadar %12 büyüme beklenirken 1. el lüks ürün 

pazarında ise ancak %3 büyüme beklenmektedir (Boston Consulting Group, 2019). 

Dünyada da bu tarz alışveriş giderek yaygınlaşmaktadır. 2016 yılında İtalya’da internetin ikinci el ekonominin 

yaygınlaşmasına etkisi üzerine yapılan araştırmada tüketicilerin %68’i internetin ikinci el ürünlere daha 

erişilebilir olmasını sağladığını, %58’inininternetin ikinci elde aradığını bulmayı kolaylaştırdığını ve %50’sinin 

ise tasarruf etmeye katkı sağladığını düşünmektedirler (Statista; 2016a). Amerika’da Haziran 2017 yılında 

yapılan diğer bir araştırmada çevrimiçi ikinci el alışveriş yapan tüketicilerin %65’i çevrimiçi alışveriş 

platformlarından alışveriş yaptıklarını, %30’u ise Facebook sayfalarını kullandıklarını söylemişlerdir. Kalan 

%27 ise garantili kullanılmış ürün satan profesyonel satıcılardan satın aldıklarını belirtmişlerdir (Statista; 

2019a). Güney Kore’de 2020 yılında yapılan araştırmada akıllı telefonlarına ikinci el alışveriş sitesi 

uygulamalarını indirip indirilmediği sorulmuştur. Tüketicilerin %73,1’i uygulama kullanmadığını, %26,9’u 

ise uygulamaları indirdiğini söylemişlerdir (Statista; 2020a). 2020 yılında Çin de yapılan bir araştırmada 2015-

2019 yılları arasında çevrimiçi ikinci el perakendenin brüt ürün değerine bakılmıştır. 2015 yılında 4,59 milyar 

¥ (Çin Yuanı), 2019 yılında 259,69 milyar ¥ ve 2020 yılına bakıldığında 374,55 milyar ¥ olduğu görülmektedir 

(Statista; 2020b). 

Pazar bu kadar büyük ve gelişmeye açıkken dijital pazarlamada ikinci el alışveriş siteleri ile ilgili olarak 

literatürde 2020 yılına kadar çevrimiçi tüketicilerin çevrimiçi ortamda yer alan çevrimiçi ikinci el pazara 

eğilimleri hakkında fazla bir akademik çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu yüzden ikinci el alışverişi irdelemek 

yeni pazarın ve giderek çevrimiçi alışveriş yapan kişilerin özelliklerinin anlaşılması ve bu alanda yeni 

modellere yol gösterme açısından önemlidir. 

Bunun yanında Türkiye’de ise 30 binden fazla çevrimiçi alışveriş sitesinin ödeme altyapısını sağlayan İyzico 
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firması 2019 yılına ait ikinci el çevrimiçi alışveriş verilerine göre (www.iyzico.com); 

• İkinci el alışveriş sitelerindeki tüketici profilleri incelendiğinde %70 oranında kadın kullanıcılardan 

oluşmaktadır.  

• İkinci el alışveriş sitelerindeki erkek kullanıcılar ise yalnızca %9’dur. 

• Çevrimiçi ikinci el alışverişin en çok yapıldığı şehir %30 ile İstanbul’dur. 

• Çevrimiçi ikinci el alışverişin en düşük olduğu il ise %1,03 ile Sakarya’dır. 

• Çevrimiçi ikinci el alışverişte en çok satılan ürün %12 ile ayakkabılardır. 

• Çevrimiçi ikinci el alışverişte en az satılan ürün %1,32 ile ceketlerdir. 

• Çevrimiçi ikinci el alışverişte sepet tutarının en yüksek olduğu ürün ise 87,09 TL ile çantalardır.  

Bu çalışma ile çevrimiçi ikinci el pazarlardaki tüketicilerin yenilikçilik, algılanan risk, ilgilenim, ikinci el satın 

alma niyeti ve ikinci el satın alma motivasyonlarının, tüketicilerin satın alma tarzlarına olan etkisi 

incelenmektedir. Bu pazarda tüketiciyi ikinci el ürün satın almaya yönlendiren ve motive eden konuların neler 

olduğuna ilişkin olarak tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır. Böylece ikinci el çevrimiçi pazarda alışveriş 

yapan tüketicilerin değişen davranışları incelenerek, ikinci el alışveriş literatürüne katkıda bulunmak 

amaçlanmaktadır. 

2. Literatür Araştırması 

2.1. İkinci El Çevrimiçi Pazar ve Alışveriş 

Çevrimiçi alışverişin popüler hale gelmesiyle birlikte özellikle de dünyada çevrimiçi alışveriş çok hızlı bir 

şekilde büyümektedir (Fernando vd., 2018). Çevrimiçi alışveriş kültürünün değişmesi, tüketici 

davranışlarında değişikliklere yol açmıştır. İşletmeler, eskiden sadece diğer işletmeler ile rekabet ederken 

ikinci el pazarların ortaya çıkmasıyla artık tüketicileriyle de rekabet eder hale gelmiştir. 2010 yılında Guiot ve 

Roux alternatif tüketim kanallarına artan ilgi ile geleneksel perakendeciliğe yönelik eleştirilerin ışığında sekiz 

faktörlü ikinci el alışveriş motivasyonları ölçeği önermiştir. Ayrıca ikinci el alışveriş yapan tüketiciler için üç 

farklı motivasyon belirlenmiştir. Bunlar; kritik motivasyon, ekonomik motivasyon, hedonik motivasyonudur. 

Guiot ve Roux (2010) tarafından geliştirilen orijinal İETMÖ (İkinci El Tüketim Motivasyonu Ölçeği) 3 faktörlü 

bir yapıya sahiptir. Guiot ve Roux tarafından yapılan çalışmayı temel alarak Steffen 2016’da Alman 

tüketicilerin ikinci el alışveriş alışkanlıkları hakkında çalışmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Alman 

tüketicilerin sosyal motivasyonunun ve nostaljik motivasyonunun daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, 

yaşam tarzının da ikinci el satın alma kararlarında önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Ferraro, Sands, Govan 

(2016) ise tüketicinin ikinci el alışveriş davranışını ve modaya uygunluğunu içeren motivasyonlarının neler 

olduğunu incelemiştir. Bu çalışmanın sonucunda kritik motivasyon, ekonomik motivasyon, rekreasyonel 

motivasyon ve dördüncüsü moda motivasyonunun insan davranışını etkilediği anlaşılmıştır. Turunen ve 

arkadaşları (2019) tarafından yapılan araştırmada satış sürecindeki lüks ürünlerin anlam ve değerleri 

incelemektedir. Lüks ürünlerin tüketimi, tüketicilerin aktif olarak yeni roller benimsediği farklı durumlar söz 

konusu olmaktadır. Padmavathy ve arkadaşları (2019) tarafından yapılan çalışmada çevrimiçi ikinci el 

alışverişin ve C2C (müşteriden müşteriye) e-ticaretin giderek popülaritesinin artması ve pazarın büyümesine 

ilişkin olarak çevrimiçi ikinci el alışveriş motivasyonu ölçeği geliştirilmiştir. Kessous ve Florence (2019) ise 

tüketicilerin sahip oldukları/olmadıkları lüks ürünler ile kurdukları ilişkileri belirlemek için birbirini takip 

eden ikinci el ve birinci el lüks ürünlerin satın alınma şeklinin duygusal ve bilişsel temsillerine odaklanan iki 

çalışma gerçekleştirmiştir. Abbes, Hallem, Taga (2020) markalar için iş birliğine dayalı yeniden dağıtım 

platformlarının risklerini belirleyerek, onların içsel ve dışsal özelliklerinin davranışsal niyetler üzerindeki 

etkisinin anlaşılmasını amaçlamışlardır. Kim ve arkadaşları (2021) da ürünlerin sadece sürdürülebilir bir 

şekilde tasarlanması ve üretilmesinin değil, aynı zamanda israfı en aza indirmek için tüketiciler arasında 

mümkün olduğunca uzun süre dolaşmasının gerekliliğini dile getirmekte ve döngüsel modanın endüstrisinin 

gelecekteki trend olacağını düşünmektedir. 

İkinci el alışverişe yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara göre, bazı tüketicilerin ekonomik 

nedenlerden dolayı ikinci el tüketime katıldığı (Sihvonen ve Turunen, 2016; Joung ve Park-Poaps, 2013), bazı 

tüketicilerin ise eğlence arayışı, sosyalleşme ve en iyi ürünü bulmak isteme gibi nedenlerle çevrimiçi ikinci el 

alışveriş sitelerini kullandıkları tespit edilmiştir (William ve Paddock, 2003; Chu ve Liao, 2007). İkinci el 

alışverişin kaynak verimliliğine etkisi, sürdürülebilirlik üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında ise; çevresel 

faktörlerin çok da etkili olmadığı sonucuna varılmış olup ikinci el alışveriş sitelerini kullanan tüketicilerin 
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çevre bilinci, döngüsel moda, sürdürülebilirlik gibi konulara eğilimleri olmasına rağmen çevrimiçi ikinci el 

alışveriş yaparken bu özellikleri göstermedikleri düşünülmektedir (Cervellon vd., 2012). Amatulli ve 

arkadaşlarının 2018 yılında yaptıkları çalışmalarında ise tam tersi bir sonuca ulaşmışlardır. Çalışmalarında 

tüketicilerin çevre bilinciyle hareket ederek ikinci el ürünlere yöneldiklerini belirtmiş olmalarına rağmen genel 

olarak hedonik faktörlerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alışverişte eğlence boyutunun daha ön planda 

olduğu etkileşimlerin yaşandığı ve tüketicilerin bu etkileşimlerden dolayı ikinci el alışveriş sitelerini 

kullandıkları düşünülmektedir (Clausen vd., 2010).  

2.2. Satın Alma Tarzları ve Davranışları 

Crowley ve arkadaşları (1992) ürünleri hedonik ve faydacı olarak sınıflandırılmıştır. Babin, Darden ve Griffin 

1994’de hedonistik ve faydacı tüketim ölçeği geliştirmişlerdir. Bu ölçekte hedonik tüketimi eğlence ve faydacı 

tüketimi de görev ile özdeşleştirmişlerdir. Pazarlamacıların hedonik tüketimi tüketicilere nasıl pazarladıkları 

üzerine O'Shaughnessy ve O'Shaughnessy (2002) tarafından yapılan araştırmada soyut fayda olarak 

algıladıkları hazzı tatmin etmek için satın alma davranışı gerçekleştirdikleri ortaya koyulmuştur.  

Satın alma eğilimlerine yönelik olan çalışmalarda ise çevrimiçi alışverişin artmasıyla birlikte 2017’de Moon ve 

diğerleri satıcıların stratejilerini oluştururken sadece faydacı özellikleri değil hedonik özelliklerin de dikkate 

alması gerektiği sonucuna varmışlardır. 2021 yılında Kim ve arkadaşları ikinci el ürünler ile ilgili yaptıkları 

araştırmada ikinci el ürün hakkında tüketicilerin duyduğu endişenin azaltılması ve ikinci ele tüketicilerin nasıl 

ve ne şekilde teşvik edildikleri üzerine çalışmış olup tüketicilerin niyetlerini incelemişlerdir. İkinci el ürünün 

geçmişi hakkında bilgi sahibi olan tüketicilerin ürünün geçmişi hakkında bilgi sahibi olması, hizmete ve 

hizmetin algılanan hedonik, sosyal ve ekonomik faydalarına olan güvenini arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Kompulsif satın alma ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda çoğunlukla gençlerin (Dittmar, 2005), bazı 

çalışmalarda ise genç kadınların kompulsif satın alma eğilimlerinin diğer kişilere göre daha fazla olduğu tespit 

edilmiş olsa da (Shoham ve Brencic, 2003; Guo ve Cai,2011) birtakım çalışmalarda ise kompulsif satın alma 

eğilimi ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Balabanis, 2002; Sneath vd., 2009). Kompulsif 

satın alma davranışı gösteren kişiler ile kredi kartı kullanımı arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir (Roberts 

ve Jones, 2001; Park ve Burns, 2005). Kukar-Kinney ve arkadaşları (2009) kompulsif satın alma eğilimi ile 

çevrimiçi satın alma motivasyonları arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu saptamışlardır. Kukar-Kinney ve 

arkadaşları 2012 yılında yaptıkları çalışmada ise kompulsif tüketicilerin ürünlerin fiyatları hakkında daha 

fazla bilgiye ve kompulsif olmayan tüketicilere kıyasla daha fazla marka ve fiyat bilincine sahip aynı zamanda 

prestije duyarlı olduklarını tespit etmiştir. 

Turunen ve arkadaşları (2019) konuyu tüketici gözünden değil de satıcı gözünden incelemiştir. Çevrimiçi 

ikinci el alışveriş platformlarında C2C (tüketiciden tüketiciye) yöntemiyle satış yapıldığından dolayı sonuç 

olarak gene nihai tüketici ile çalışma yapılmıştır. İkinci el lüks ürün satan tüketicilerin toplumsal rolünün, 

sınıfının değiştiği yönünde bir algı söz konusudur. İkinci el lüks ürün satma eylemini gerçekleştiren 

tüketicilerin daha yüksek bir sosyal statüye sahip olduğu algısı ortaya çıkmaktadır. Kessous ve Florence (2019) 

tüketicilerin özgüvenlerini artırmak, ait olma ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal statülerini yukarı taşımak için 

ikinci el lüks ürünler satın alma eğiliminde olduklarını tespit etmiştir. İlk elden lüks ürün satın alan 

tüketicilerin ise tersine güçlerini gösterme, sosyal tanınma arayışı ve bir uzman olarak tanınmak isteme 

eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Achabou ve Dekhili (2013) tüketicilerin sürdürülebilirlik, döngüsel 

moda gibi kavramları lüks ürünlerle ne ölçüde ilişkilendirilebileceğini, geri dönüştürülmüş malzemeleri ne 

kadar dikkate alma eğiliminde olabileceklerini araştırdıklarında bu tür lüks ürünlerde geri dönüştürülmüş 

malzemelerin kullanılmasının tüketici tercihlerini olumsuz yönde etkilediğini belirlemiştir. 

2.3. Algılanan Risk, İlgilenim, Yenilikçilik 

Algılanan risk; bireyin satın alma kararı verirken sonucunu tam olarak tahmin edemediği bir belirsizlik 

durumudur. Bireylerin satın alma davranışını yavaşlattığından dolayı algılanan riskin incelenmesi oldukça 

önemlidir (Bauer, 1960 ; Stone & Mason, 1995). Suki ve Suki (2007) yaptıkları çalışmada yeni ürün ve hizmete 

ilişkin olarak bireylerin algıladığı riskin yüksek olmasının yeni olanın belirsizliğinden kaynaklandığını 

vurgulamaktadır. Buna göre yeni ürün veya hizmet alımının risk taşıması o ürün veya hizmetin alınmayacağı 

veya kullanılmayacağı anlamını taşımamaktadır. Hirunyawipada ve Paswan (2006) tüketici yenilikçiliğinin 

algılanan riski azaltmasından dolayı aralarında ters yönlü bir ilişki olduğunu söylemektedir. Miyazaki ve 

Fernandez (2001) tüketicilerin güvenilirliğinden emin olduğu ve gizlilik özelliklerine sahip çevrimiçi 
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platformlardan alışveriş yapma olasılıklarının yüksek olduğundan bahsetmektedir. 

İlgilenim; bireylerin ihtiyaçları, kişisel değerleri ve ilgi alanına bağlı olarak belirli bir ürün ile bireyin algılanan 

ilişkisi olarak tanımlanmıştır (Zaichkowsky, 1985). Ürün ilgilenimi ile algılanan risk arasında genellikle pozitif 

yönlü bir ilişki söz konusudur. Laurent ve Kapferer (1985) ürünün algılanan risk düzeyinin, ürün ilgilenimi 

konusunda belirleyici bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Fakat literatüre bakıldığında negatif ilişkinin de 

söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. Garcia ve Kandemir (2006) tarafından yapılan çalışmada 

ilgilenim ile algılanan risk arasında negatif ilişki bulmuşlardır. Literatürde algılanan risk ile ilgilenim arasında 

yapılan çalışmaların bazısında algılanan riskin ilgilenimin öncülü olduğu sonucuna varılsa da bazı 

çalışmalarda da algılanan riskin ilgilenimin sonucu olduğu sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla fikir 

birliğinden söz etmek mümkün değildir. İlgilenimin, satın alma karar sürecinin tüm aşamalarında etkili 

olduğu yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur. O’Cass (2000) ilgilenimin satın alma kararlarına da 

yönelik olabileceğini tespit etmiştir. Ayrıca tutum, niyet ve davranışların şekillenmesinde rol oynadığı yapılan 

araştırmalar ile ortaya konulmuştur (Foxall ve Bhate, 1993; Verbeke ve Vackier, 2003).  

Yenilikçilik, yeniliği benimseme eylemidir. Bireylerin yenilikçi olup olmadığı, karşılaştıkları yeni ürün, hizmet 

veya fikri benimsemesi ile ilgilidir. Yenilikçilik düzeyleri, kişinin yenilikle karşılaşmasından sonra başlayan 

bir süreçtir (Goldsmith & Foxall, 2003). İlgilenimin, yenilikçi davranış biçimi sergilemede de önemli rol 

oynamaktadır. İlgilenim ile yenilikçilik arasında pozitif bir ilişki söz konusudur (Goldsmith ve Hofacker, 

1991). 

3. YÖNTEM 

3.1. Hipotezler ve Araştırma Modeli 

Bu araştırmada ilgilenim algılanan risk ve yenilikçiliğin ikinci el satın alma davranışı (satın alma niyeti ve 

motivasyonuna) etki ettiği ve tüm bunların da satın alma tarzlarına etkisi ele alınmaktadır. Literatürde tüketici 

yenilikçiliğinin ürün ilgilenim düzeyi üzerinde kurgulandığını görülmektedir. Ürün veya hizmetin farklı 

olması, o ürüne karşı ilgilenim düzeyinin de arttığını göstermektedir. İkinci el çevrimiçi Pazar günümüzde 

yeni bir çevrimiçi pazar olmasından dolayı yapılan çalışmada bağımsız değişkenler arasında yenilikçilik ve 

ilgilenime yer verilmiştir. 

Kişilerin satın alma davranışını etkileyen en önemli unsur algılanan risktir. Bir tüketici karşılaştığı ürün ve 

hizmeti diğer bir tüketici ile aynı şartlarda algılaması mümkün olmayabilir. Farklı algılama sonucunda satın 

alma sürecinin her aşamasında algılanan risk bulunmaktadır. Çevrimiçi ikinci el pazarında hem çok yeni bir 

oluşum olmasından kaynaklı hem de hem çevrimiçi olması hem de ikinci el olması yani yapısal özelliğinden 

dolayı risk içermektedir. Bu nedenle, araştırmada bağımsız değişkenlerin arasında algılanan risk kavramının 

da bulunması gerektiği düşülmüştür. Böylelikle ilgilenim, yenilikçilik ve algılanan risk kavramları 

araştırmanın bağımsız değişkenleridir. 

Bir diğer çıkış noktası ise çevrimiçi ikinci el satın alma motivasyonudur. Çevrimiçi alışveriş yapan fakat ikinci 

el çevrimiçi alışveriş yapmamış olan tüketiciler için ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti de diğer bir çıkış 

noktasıdır. İkinci el çevrimiçi satın alma motivasyonları ve ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti de bağımsız 

değişkenlerdir.  

Çalışmada bağımlı değişkeni ise satın alma tarzları (kompulsif, hedonik, faydacı) oluşturmaktadır. 
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                                                            Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Bu açıklamalar çerçevesinde öne sürülen hipotezler şu şekildedir; 

 

H1a: İlgilenim ile kompulsif satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H1b: İlgilenim ile hedonik satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H1c: İlgilenim ile faydacı satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H2a: Yenilikçilik ile kompulsif satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H2b: Yenilikçilik ile hedonik satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H2c: Yenilikçilik ile faydacı satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H3a: Algılanan risk ile kompulsif satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H3b: Algılanan risk ile hedonik satın alma tarzı arasında pozitifbir ilişki bulunmaktadır. 

H3c: Algılanan risk ile faydacı satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H4a: Hedonik satın alma ile ikinci el sosyal motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H4b: Hedonik satın alma ile ikinci el çevresel motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H4c: Hedonik satın alma ile ikinci el kişisel motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H4d: Hedonik satın alma ile ikinci el lüks motivasyonunu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H5a: Kompulsif satın alma ile ikinci el sosyal motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H5b: Kompulsif satın alma ile ikinci el çevresel motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H5c: Kompulsif satın alma ile ikinci el kişisel motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H5d: Kompulsif satın alma ile ikinci el lüks motivasyonunu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H6a: Faydacı satın alma ile ikinci el sosyal motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H6b: Faydacı satın alma ile ikinci el çevresel motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H6c: Faydacı satın alma ile ikinci el kişisel motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H6d: Faydacı satın alma ile ikinci el lüks motivasyonunu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

H7: Hedonik satın alma ile tüketicilerin ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır.  

H8: Kompulsif satın alma ile tüketicilerin ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır.  

H9: Faydacı satın alma ile tüketicilerin ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır. 
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3.2. Evren ve Örneklemin Belirlenmesi 

Araştırma, Türkiye’de çevrimiçi alışveriş yapan tüm tüketicileri kapsamaktadır. Araştırma Covid-19 salgını 

döneminde yapılmış olup kolayda örnekleme yolu tercih edilmiştir. Ulaşılan tüketicilerden çevrimiçi anket 

yolu ile anketleri doldurmaları ve aynı şekilde kendisi gibi çevrimiçi alışveriş yapan diğer tüketicilere de 

anketi iletmeleri istenmiştir. Ayrıca ikinci el ile ilgili alışveriş sitelerinden alışveriş yapan kişiler ile iletişime 

geçilmiş olup çevrimiçi anketleri doldurmaları ve kendisi gibi ikinci el çevrimiçi alışveriş sitelerinden alışveriş 

yapan kişilere iletmeleri istenmiştir. Yapılan çalışmada çeşitli çevreci platformlara (sıfır atık, minimalist yaşam 

platformları gibi gruplara) ulaşılmış olup çevrimiçi anket yoluyla anketleri doldurmaları istenmiş ve 

çevrelerindeki kendisi gibi kişilere anketleri iletmeleri istenmiştir. Bu şekilde yalnızca profile uygun 

katılımcıların katılımı sağlanmıştır. Araştırmanın nesnelliğini korumak amacıyla her gruptan sınırlı sayıda 

katılım talep edilmiştir. Çalışma neticesinde 746 anket formu elde edilmiştir. Ancak 57 katılımcının anketi 

eksik/hatalı doldurulduğu fark edilmiş anketten çıkarılmıştır. Böylece 689 katılımcının anket formu 

değerlendirmeye alınmıştır. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırma modelinde yer alan değişkenler arasında oluşturulan hipotezlerin test edilmesine yönelik veri 

sağlamak amacıyla çevrimiçi anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket formunda yer alacak değişkenlerin her 

biri için ölçek tespit edilmiştir. Ölçeklerin belirlenmesi aşamasında alanında kabul görmüş, geçerlilik ve 

güvenilirlikleri sağlanmış ölçeklerin tercih edilmesine dikkat edilmiştir. Veri toplama aşamasına geçilmeden 

önce Maltepe Üniversitesi Etik Komisyonundan gerekli onay alınmıştır (Karar No:2021/10-07). 

• İlgilenim ölçeği Svein Ottar Olsen (2007) tarafından Mittal (1995) ve Shim (2000) ölçeklerine dayandırılarak, 

• Yenilikçilik ölçeği Völckner/Sattler (2006) tarafından Hem ve arkadaşları (2001), Klink ve Smith (2001) ve 

Midgley ve Dowling (1978) ölçeklerine dayandırılarak,  

• Algılanan risk ölçeği Laroche ve arkadaşları (2005) tarafından Stone ve Gronhaug (1993) ölçeğine 

dayandırılarak,  

• İkinci el satın alma ölçeği Steffen (2016) tarafından Guiot ve Roux (2010) ölçeğine dayandırılarak,  

• Çevrimiçi satın alma niyeti ölçeği Vijayasarathy (2003) tarafından Davis (1989) teknoloji kabul modeline 

dayandırılarak geliştirilen ölçek,  

• Çevrimiçi kompulsif satın alma ölçeği Ridgway ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen Richmond 

kompulsif satın alma ölçeği,  

• Çevrimiçi hedonik ve faydacı satın alma ölçeği Babin, Darden ve Griffin (1994) geliştirilen ölçek 

kullanılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Anket formlarından elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Daha sonra 

araştırma analizi kapsamında, güvenilirlik analizi, keşfedici faktör analizi ve regresyon analizleri yapılarak 

araştırmanın hipotezleri test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

İşletme Araştırmaları Dergisi  Journal of Business Research-Turk 

D. Gezmişoğlu Şen – G. Telli 13/3 (2021) 2587-2606  

 2594 

4. BULGULAR 

Ankete 746 yanıt olmakla birlikte ankete katılan 689 katılımcının formları dikkate alınmıştır. Katılımcıların 

cinsiyet, yaş, çocuk sayısı, çalışma durumu, medeni durum, gelir durumu ve eğitim durumuna ilişkin olmak 

üzere tanımlayıcı bilgi olarak nitelenen demografik bilgileri Tablo1’de sunulmuştur. 

                    Tablo1.Örneklemin demografik profili (N=689) 

Demografik özelliklerine bakıldığında 689 kişinin %95,8’i kadın, %4,2’si erkek katılımcılardan oluştuğu, 

medeni durum olarak%47,9’unun evli, %52,1’inin bekar olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %44,4 ile 18-

28 yaş aralığında; %40,8 ile 29-38 yaş aralıklarında olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çocuk sayısına 

bakıldığında çoğunluğun %66,0 ile çocuk sahibi olmadığı; %20,0 ile bir çocuğa sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Katılımcıların %55,2’sinin çalıştığı, %37,2’sinin ise çalışmadığı kalan yüzdenin ise yarı zamanlı 

çalışan kişilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %39,5’i 3.000TL ve altında gelire sahip iken %14,8’1 

4001 ve 5000 TL arasında gelire sahiptir. Eğitim durumlarına göre ilk sırada %56,2 ile lisans mezunları, %22,1 

ile yüksek lisans mezunları ikinci sırada yer alırken bunu sırasıyla, ön lisans ve lise mezunları bulunmaktadır. 

Elde edilen sonuçlarda katılımcıların eğitim seviyelerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  

 Katılımcılara ikinci el çevrimiçi alışveriş yapıp yapmadıkları sorulmuş %48,5 katılımcının ikinci el çevrimiçi 

alışveriş yaptığı ve %51,5 katılımcının ise sadece birinci el çevrimiçi alışveriş yaptığı tespit edilmiştir.  

Katılımcılara ne sıklıkla alışveriş yaptıkları sorulduğunda yoğunlukların %43,7 ile ayda birkaç defa yaptıkları 

ve bunu sırasıyla yılda birkaç defa ile ayda bir defa takip etmektedir. Katılımcıların %40,1’i hem ikinci el ürün 

hem de binci el ürün alabileceklerini söylemektedirler. Buradaki tercihi, “ürünün ne olduğu” belirlemektedir. 

Katılımcılara ikinci el lüks ürün satın alıp almadıkları ile bilgili soru yönlendirilmiş olup, ikinci el alışveriş 

yapan tüketicilerin %30,2’si ikinci el lüks ürün satın almazken %18,3’ünün ikinci el lüks ürün satın aldıkları 

tespit edilmiştir. Lüks ürün satın alan tüketicilerin demografik özellikleri incelendiğinde %94,4’ünü kadın, 

%5,6’sını erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Yaş grupları incelendiğinde yoğunluklarının %46,0 ile 29-38 yaş 

aralığında, %35,7 ile 18-28 yaş aralıklarında olduğu tespit edilmiştir. İkinci el çevrimiçi lüks ürün satın alan 

katılımcıların %57,21’inin çalıştığı ve %57,9’unun çocuğu olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %31’i 

3.000TL ve altında gelire sahip iken %17,5’inin 4001 ve 5000 TL arasında gelire sahip olduğu görülmektedir. 

İkinci el çevrimiçi lüks ürün satın alan tüketicilerin %52,4’ünün eğitim seviyesinin yüksek lisans düzeyinde 

olduğu tespit edilmiştir. 

Demografik Özellikler  Sıklık Oran 

(%) 

 Sıklık Oran (%) 

 Cinsiyet      

Kadın 660 95,8 Medeni Durum   

Erkek 29 4,2 Evli 330 47,9 

Yaş   Bekar 359 52,1 

18-28 306 44,4 Gelir Durumu   

29-38 281 40,8 3000 TL ve altı 272 39,5 

39-48 86 12,5 3001-4000 78 11,3 

49-58 16 2,3 4001-5000 102 14,8 

Çocuk Sayısı   5001-6000 70 10,2 

0 455 66,0 6001-7000 50 7,3 

1 138 20,0 7001 ve üzeri 117 17,0 

2 75 10,9 Eğitim Durumu   

3 ve üzeri 21 3,0 İlköğretim 6 0,9 

   Lise 58 8,4 

ÇalışmaDurumu   Yüksekokul 86 12,5 

Çalışıyor 380 55,2 Lisans 387 56,2 

Çalışmıyor 256 37,2 Yüksek Lisans 152 22,1 

Freelance 38 5,5    

Part-time 15 2,2    
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Katılımcıların en çok kullandığı çevrimiçi ikinci el siteleri sırasıyla %33,5 ile dolap, %23,4 ile letgo, %14,6 ile 

gardrop ve %13,8 ile sahibinden olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılara ikinci el alışverişe nasıl başladıklarını 

sorulduğunda katılımcıların %40,2’sinin internette sörf yaparken olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların %30,3’ü 

ise arkadaş tavsiyesi ile çevrimiçi ikinci el alışveriş yaptıklarını söylemektedirler. Katılımcıların %20,7’si ise 

bu siteleri internet reklamlarında gördüğünü söylemektedirler.  

Katılımcılara ikinci el tercih sebepleri sorulduğunda yoğunlukları %26 ile kişilerin hem alıcı hem de satıcı 

olabilme imkanının cazip geldiği bu yüzden ikinci el çevrimiçi sitelerini kullandıkları tespit edilmiş olup, 

sırasıyla %20,9 ile fiyat karşılaştırması, %15,1 ile ödeme sistemlerinin güvenli olması ve %10,1 ile anlık alışveriş 

imkanının bulunması olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların ürünü teslim alma seçeneklerine bakıldığında 

%42,6’sı hem kargo ile hem de elden teslim alabilirim demiştir. Fiyatına göre iki seçenekten birini kullanmak 

istemektedirler. Katılımcıların %42,1’i ise sadece kargo ile teslim almak istemekte olup %15,4’ü ise elden teslim 

almak istemektedirler. Katılımcıların ödeme tercihlerine bakıldığında %46,5 ile kredi kartı ile ödemeyi 

seçtikleri tespit edilmiştir. Sırasıyla %18,3 banka transferi, %17,6 nakit ve %17,6 ise kapıda ödeme seçeneğini 

kullanmak istemektedir. Bu sonuca göre, tüketicilerin çevrimiçi alışveriş sitelerinin ödeme sistemlerine 

güvendikleri tespit edilmiştir. Böylelikle yoğunluklu olarak çevrimiçi tüketicilerin kredi kartı ile alışveriş 

yapıp kargo ile teslim almak istemektedirler. 

4.1. Keşfedici Faktör Analizi 

Bu çalışmada, mevcut literatürden yola çıkarak, elde edilen değişkenler kullanılmıştır. Faktör yapısının 

keşfedilmesi amaçlandığı için de keşfedici faktör analizi ile faktör boyutları belirlenmiştir. 

                                          Tablo 2. Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler Faktör Yükü Cronbach’s 

Alpha (α) 

Değişkenler Faktör Yükü Cronbach’s 

Alpha (α) 

İE/ SOSYAL (1) ,592 0,722 

 

KOM1 ,750 0,812 

 İE/ SOSYAL (2) ,528 KOM2 ,780 

İE/ SOSYAL (3) ,852 KOM3 ,660 

İE/ SOSYAL (4) ,849 HED1 ,715 0,901 

 İE/ÇEVRESEL (1) ,821 0,688 

 

HED2 ,595 

İE/ÇEVRESEL (2) ,818 HED3 ,610 

İE/ÇEVRESEL (3) ,819 HED4 ,739 

İE/KİŞİSEL (1) ,633 0,651 

 

HED5 ,672 

İE/KİŞİSEL (2) ,776 HED6 ,569 

İE/KİŞİSEL (3) ,715 HED7 ,790 

İE/LÜKS (1) ,600 0,593 HED8 ,613 

İE/LÜKS (2) ,626 HED9 ,725 

İE/LÜKS (3) ,730 HED10 ,744 

İLG1 ,832 0,917 

 

HED11 ,707 

İLG2 ,891 HED12 ,542 

İLG3 ,882 FAY1 ,652 0,502 

İLG4 ,838 FAY2 ,828 

YEN1 ,816 0,844 

 

İEN1 ,857 0,857 

YEN2 ,768 İEN2 ,870 

YEN3 ,796 İEN3 ,821 

ALG1 ,876 0,740 İEN4 ,770 

ALG2 ,869    

ALG3 ,610    

              KMO Testi: 0,882       Barlett Ki-kare Testi: 5658,800         Sd:465      p: 0,000 

Varimax rotasyonunun kullanıldığı analiz sonucunda Keiser – Meyer – Olkin örneklem yeterliliği ölçümü ve 

Barlett küresellik testi sonuçları incelenmiştir. Yapılan çalışmada, Bartlett testi anlamlı (p<0.05) ve KMO 

değerinin 0.50’den büyük olduğu tespit edilmiştir (KMO= ,882). 
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4.2. Regresyon Analizi 

“İlgilenim ile kompulsif satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır”, “Yenilikçilik ile kompulsif satın alma 

tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır" ve “Algılanan risk ile kompulsif satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır” şeklinde düzenlenen H1a, H2a ve H3a hipotezlerini incelemek için yapılan regresyon analizi 

ve test sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. F değerinin 85,337 ve F anlamlılık değerinin ise 0,000 (p<0,05) olması 

dolayısıyla, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre 

algılanan risk (β=0.260, p<0.05) ile anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. H3a hipotezi reddedilmiştir. 

Yenilikçilik (β=0.330, p<0.001) ve ilgilenim (β=0.182, p<0.001) kompulsif satın alma üzerinde etkili oldukları 

görülmektedir. R2 0,272 olduğu görülmektedir. Yenilikçilik ve ilgilenim boyutlarının, kompulsif satın almanın 

%27,2’sini anlamlı olarak açıklamaktadır. Elde edilen sonucun H1a ve H2a hipotezlerinin desteklendiğini 

göstermektedir. 

Tablo 3. Regresyon Analizi (N:689) 

Bağımlı değişken: Kompulsif satın alma 

Bağımsız değişken  β p 

Algılanan risk ,260 ,476 

Yenilikçilik ,330 ,000 

İlgilenim ,182 ,000 

R 

R2 

F 

,522 

,272 

85,337 

 

,000 

Kompulsif satın alma ile tüketicilerin ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır” 

şeklinde düzenlenen H8 hipotezini incelemek için yapılan regresyon analizi ve test sonuçları Tablo 4’te 

gösterilmiştir. F değerinin 1,347 ve F anlamlılık değerinin ise 0,000 (p<0,05) olması dolayısıyla, regresyon 

modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Fakat bu modelde bağımsız değişken ikinci el 

çevrimiçi satın alma niyetidir. İkinci el çevrimiçi satın alma niyeti (β=-0.061; p>0.05) ile kompulsif satın alma 

arasında istatistiki olarak pozitif bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu bağlamda H8 hipotezi desteklenmemektedir. 

                                                        Tablo 4. Regresyon Analizi (N:355) 

 

Bağımlı değişken: Kompulsif satın alma 

Bağımsız değişken  β p 

Niyet -,061 ,247 

R 

R2 

F 

,062 

,004 

1,347 

 

,000 

“Kompulsif satın alma ile ikinci el sosyal motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır”, “Kompulsif satın alma 

ile ikinci el çevresel motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır” ve “Kompulsif satın alma ile ikinci el kişisel 

motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır” şeklinde düzenlenen H5a, H5b ve H5c hipotezlerini 

incelemek için yapılan regresyon analizi ve test sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. F değerinin 6,334 ve F 

anlamlılık değerinin ise 0,000 (p<0,05) olması dolayısıyla, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmektedir. Bu modelde bağımsız değişkenlere ikinci el sosyal motivasyon, ikinci el çevresel 

motivasyon ve ikinci el kişisel motivasyon eklenmiştir. İkinci el çevresel motivasyon (β=-0.237, p<0.05) ve 

ikinci el kişisel motivasyon (β=-0.016, p<0.05) arasında pozitif bir ilişki tespit edilememiştir. H5b ve H5a 

hipotezleri reddedilmiştir. İkinci el sosyal motivasyon (β=0.0187, p<0.05) ile kompulsif satın alma üzerinde 

etkili olduğu görülmektedir. H5a hipotezi desteklenmektedir. 
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                                                     Tablo 5.Regresyon Analizi (N:334) 

Bağımlı değişken: Kompulsif satın alma 

Bağımsız değişken  β p 

Sosyal ,0187 ,007 

Çevresel -,237 ,000 

Kişisel  -,016 ,845 

R 

R2 

F 

,233 

,054 

6,334 

 

,000 

“Kompulsif satın alma ile ikinci el lüks motivasyon arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır” şeklinde düzenlenen 

H5d hipotezini incelemek için yapılan regresyon analizi ve test sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 7’de yer alan verilerden ANOVA test sonucu incelendiğinde; F değerinin 9,779 ve F anlamlılık değerinin 

ise 0,002 (p<0,05) olması dolayısıyla, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

R2 0,073 olduğu görülmektedir. İkinci el lüks motivasyon boyutunun, kompulsif satın almanın %7,3’ünün 

anlamlı olarak açıklamaktadır. Bu modelde bağımsız değişkenlere ikinci el lüks motivasyon eklenmiştir. İkinci 

el lüks motivasyon (β=314, p<0.05) ile kompulsif satın alma üzerinde etkili olduğu görülmektedir. H5d 

hipotezi desteklenmektedir. 

                                                    Tablo 6.Regresyon Analizi (N:126) 

Bağımlı değişken: Kompulsif satın alma 

Bağımsız değişken  β p 

Lüks ,314 ,002 

R 

R2 

F 

,0270 

,073 

9,779 

 

,002 

“İlgilenim ile hedonik satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır”, “Yenilikçilik ile hedonik satın alma tarzı 

arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır “ve “Algılanan risk ile hedonik satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır” şeklinde düzenlenen H1b, H2b ve H3b hipotezlerini incelemek için yapılan regresyon analizi 

ve test sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. F değerinin 82,195 ve F anlamlılık değerinin ise 0,000 (p<0,05) olması 

dolayısıyla, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Algılanan risk (β=0.129, 

p<0.001), yenilikçilik (β=0.313, p<0.001) ve ilgilenim (β=0.143, p<0.001) ile hedonik satın alma üzerinde etkili 

oldukları görülmektedir. R2 0,261 değeri olduğu görülmektedir. Yenilikçilik, algılanan risk ve ilgilenim 

boyutlarının, hedonik satın almanın %26,1’ini anlamlı olarak açıkladığı görülmektedir. H1b, H2b ve H3b 

hipotezleri desteklenmektedir. 

                                                          Tablo 7.Regresyon Analizi (N:689) 

Bağımlı değişken: Hedonik satın alma 

Bağımsız değişken  β p 

İlgilenim ,143 ,000 

Yenilikçilik ,313 ,000 

Algılanan risk ,129 ,000 

R 

R2 

F 

,514 

,261 

82,195 

 

,000 

“Hedonik satın alma ile tüketicilerin ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır” 

şeklinde düzenlenen H7 hipotezini incelemek için yapılan regresyon analizi ve test sonuçları Tablo 8’de 

gösterilmiştir. Bu modelde bağımsız değişkenlere ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti ilave edilmiştir. İkinci el 

çevrimiçi satın alma niyeti (β=-0.034; p>0.05) ile hedonik satın alma arasında istatistiki olarak pozitif bir ilişki 

tespit edilmemiştir.H7 hipotezi desteklenmemektedir.     
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                         Tablo 8.Regresyon Analizi (N:355) 

Bağımlı değişken: Hedonik satın alma 

Bağımsız değişken  β p 

Niyet -,034 ,504 

R 

R2 

F 

,36 

,01 

,447 

 

,504 

Tablo 9’da yer alan verilerden ANOVA test sonucu incelendiğinde; F değerinin 7,388 ve F anlamlılık değerinin 

ise 0,000 (p<0,05) olması dolayısıyla, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Bu modelde bağımsız değişkenlere ikinci el sosyal motivasyon, ikinci el çevresel motivasyon ve ikinci el kişisel 

motivasyon eklenmiştir. İkinci el sosyal motivasyon (β=0.314, p<0.05) hedonik satın alma üzerinde etkili 

oldukları görülmektedir. H4a hipotezi desteklenmektedir. İkinci el çevresel motivasyon (β=-0.190, p<0.05), 

ikinci el kişisel motivasyon (β=-0.079, p<0.05) ile hedonik satın alma arasında pozitif bir ilişki tespit 

edilememiştir. H4b ve H4c hipotezleri desteklenmemektedir.  

                                                     Tablo 9. Regresyon Analizi (N:334) 

Bağımlı değişken: Hedonik satın alma 

 Bağımsız değişken  β p 

Sosyal ,314 ,000 

Çevresel -,190 ,001 

Kişisel  -,079 ,285 

R 

R2 

F 

,552 

,305 

7,388 

 

,000 

 

“Hedonik satın alma ile ikinci el lüks motivasyon arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır” şeklinde düzenlenen H4d 

hipotezini incelemek için yapılan regresyon analizi ve test sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 11’de yer alan verilerden ANOVA test sonucu incelendiğinde; F değerinin 11,879 ve F anlamlılık 

değerinin ise 0,000 (p<0,05) olması dolayısıyla, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. İkinci el lüks motivasyon (β=301, p<0.001) ile hedonik satın alma üzerinde etkili olduğu 

görülmektedir.H4d hipotezi desteklenmektedir. 

                                                   Tablo 10. Model 2.4. Regresyon Analizi (N:126) 

Bağımlı değişken: Hedonik satın alma 

Bağımsız değişken  β p 

Lüks  ,301 ,001 

R 

R2 

F 

,0296 

,087 

11,879 

 

,000 

“İlgilenim ile faydacı satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır”, “Yenilikçilik ile faydacı satın alma tarzı 

arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır “ve “Algılanan risk ile faydacı satın alma tarzı arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır” şeklinde düzenlenen H1c, H2c ve H3c hipotezlerini incelemek için yapılan regresyon analizi 

ve test sonuçları Tablo 11’de gösterilmiştir.Algılanan risk (β=-,89 p<0.05), yenilikçilik (β=-0.107, p<0.05) ve 

ilgilenim (β=-0.19, p<0.05) ile faydacı satın alma üzerinde bir ilişki tespit edilememiştir. H1c, H2c ve H3c 

hipotezleri reddedilmiştir. 
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                                                         Tablo11.Regresyon Analizi (N:689) 

Bağımlı değişken: Faydacı satın alma 

Bağımsız değişken  β p 

Algılanan risk -,89 ,032 

Yenilikçilik -,107 ,001 

İlgilenim -,019 ,556 

R  

R2 

F 

,170 

,029 

6,781 

 

,000 

“Faydacı satın alma ile tüketicilerin ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır” 

şeklinde düzenlenen H9 hipotezini incelemek için yapılan regresyon analizi ve test sonuçları Tablo 12’de 

gösterilmiştir. Bu modelde bağımsız değişkenlere ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti ilave edilmiştir. İkinci el 

çevrimiçi satın alma niyeti (β=-0.99; p>0.05) ile faydacı satın alma arasında istatistiki olarak pozitif bir ilişki 

tespit edilmemiştir. H9 hipotezi desteklenmemektedir. 

Tablo12.Regresyon Analizi (N:355) 

Bağımlı değişken: Faydacı satın alma 

Bağımsız değişken  β p 

Niyet ,099 ,086 

R 

R2 

F 

,088 

,008 

2,736 

 

,000 

“Faydacı satın alma ile ikinci el sosyal motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır”, “Faydacı satın alma ile 

ikinci el çevresel motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır” ve “Faydacı satın alma ile ikinci el kişisel 

motivasyonu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır” şeklinde düzenlenen H6a, H6b ve H6c hipotezlerini 

incelemek için yapılan regresyon analizi ve test sonuçları Tablo 13’te gösterilmiştir.Tablo 13’te yer alan 

verilerden ANOVA test sonucu incelendiğinde; F değerinin 1,087 ve F anlamlılık değerinin ise 0,000 (p<0,05) 

olması dolayısıyla, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. İkinci el sosyal 

motivasyon (β=0.119, p<0.05), ikinci el çevresel motivasyon (β=0.24, p<0.05) ve ikinci el kişisel motivasyon (β=-

0.52, p<0.05) ile faydacı satın alma arasında pozitif bir ilişki tespit edilememiştir. H6a, H6b ve H6c hipotezleri 

desteklenmemektedir. 

                                                    Tablo 13.Regresyon Analizi (N:334) 

Bağımlı değişken: Faydacı satın alma 

Bağımsız değişken  β P 

Sosyal ,119 ,137 

Çevresel ,024 ,710 

Kişisel  -,052 ,443 

R 

R2 

F 

,099 

,010 

1,087 

 

,000 

“Faydacı satın alma ile ikinci el lüks motivasyon arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır” şeklinde düzenlenen H6d 

hipotezini incelemek için yapılan regresyon analizi ve test sonuçları Tablo 14’te gösterilmiştir. Bu modelde 

bağımsız değişkenlere ikinci el lüks motivasyonu ilave edilmiştir. İkinci el lüks motivasyonu (β=-0.22; p>0.05) 

ile faydacı satın alma arasında istatistiki olarak pozitif bir ilişki tespit edilmemiştir. H6d hipotezi 

desteklenmemektedir. 
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                                                  Tablo 14.Regresyon Analizi (N:126) 

Bağımlı değişken: Faydacı satın alma 

Bağımsız değişken  β p 

Lüks -,022 ,799 

R 

R2 

F 

,023 

,001 

,065 

 

,000 

5. Sonuç ve Tartışma 

Son yıllarda tüketiciler arasında çevrimiçi alışveriş oldukça popülerleşmiştir. Çevrimiçi alışverişin bu kadar 

popüler olduğu ve tüketici davranışlarının bu denli değişimler gösterdiği bir ortamda çevrimiçi ikinci el 

pazarda istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Bu büyüyen Pazar yeni fırsatları da beraberinde getirmekte olup 

tüketiciler arasında gitgide yaygınlaşan çevrimiçi ikinci el pazar alışverişi araştırmacıların da dikkatini 

çekmekte ve tüketici davranışlarının irdelenmesi önem kazanmaktadır. 

Bu araştırmada, çevrimiçi ikinci el alışveriş yapan ve çevrimiçi alışveriş yapan tüketiciler incelenmiştir. 

Araştırmanın uygulama kısmında; demografik özelliklerin belirlenmesi için yöneltilen 17 soru yanında, 

toplam 7 farklı ölçek kullanılarak çevrimiçi anket çalışması düzenlenmiştir. Araştırma çevrimiçi ortamda 

kolayda örnekleme olarak gerçekleşmiştir. Anket 18 yaş üstü kadın ve erkeklerden oluşan 746 katılımcıya 

uygulanmış olup 57 anketin eksik/hatalı doldurulduğu fark edilmiştir. Böylelikle 689 adet kullanılabilir anket 

verisi incelenmiştir. Ankete katılan tüketicilerin çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Çevrimiçi alışverişe 

yönelik diğer araştırmalarda cinsiyet açısından herhangi bir farklılık bulunmamıştır (Witkowski ve Reddy, 

2010; Steffen, 2016). Dolayısıyla kadınların çoğunlukta olmasının örneklemi etkilemediği sonucuna 

varılmıştır. 

Tüketicilerin herhangi bir ürün ya da hizmeti aynı derecede önemsemediği, aynı yoğunlukta ilişki kurmadığı 

görülmektedir. (Koç, 2011). Bir ürünün her yerde bulunmaması durumu, tüketicileri araştırma ve bilgi 

toplamaya yönlendirmektedir. Tüketiciler bu durumdaki ürünlere ise yüksek ilgilenim göstermektedirler 

(Zanoli ve Naspetti, 2002). Yüksek ilgilenim düzeyine sahip müşterilerin, memnun olduklarında markaya 

veya firmaya yönelik sadakat duygusu geliştirdiklerini ve bu müşterilerin işletme açısından önemli bir pazar 

bölümü oluşturduğu bilinmektedir (Dölarslan, 2015; Warrington ve Shim, 2000). İkinci el çevrimiçi alışveriş 

yapan tüketicilerin ikinci el platformlardan satın aldıkları birtakım ürünlerin geleneksel pazarda 

olmamasından kaynaklı olarak ilgilenim düzeylerinde artış olması beklenmektedir. Bu bağlamda söz konusu 

tüketicilerin ürün ve pazar hakkında fazlaca bilgi sahip olduğu düşünülmektedir. Tüketicilerin bir ürüne 

yönelik olarak günden güne artan ilgilenimi sadece kişisel ilgiden ibaret değil aynı zamanda hedonik 

duygularla da ilişkilendirilmektedir. (Bloch ve Richins, 1983; Kapferer ve Laurent 1985). Tüketicinin ilgilenimi 

ile satın alma davranışı arasında pozitif bir ilişki olduğu da saptanmıştır (Choubtarash vd., 2013). Yapılan 

araştırmada ilgilenimin hedonik (β=0.143, p<0.01) satın alma ve kompulsif (β=0.260, p<0.01) satın alma tarzı 

üzerinde pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. İlgilenimin, tüketicilerin satın alma davranışlarını arttırdığı 

düşünülürse kar elde etmek isteyen satıcıların tüketicilerin ilgilenimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapması 

gerekmektedir. Ancak yapılan araştırmada ilgilenimin faydacı satın alma (β=-0.019, p<0.05) tarzı üzerinde 

pozitif bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Tüketicilerin artık satın alma kararlarında ürünlerin fonksiyonel faydası 

dışında farklı unsurlar aradıkları farklı davranışlar sergiledikleri bilinmektedir. Ancak ilgilenimi arttırmak 

adına faydacı satın alma tarzını benimseyen tüketicilere karşı ürünlerin fonksiyonel faydalarını göz ardı 

etmemek gerektiği düşülmektedir. Böylece faydacı satın alma yapan tüketicileri de ikinci el çevrimiçi 

platformlara çekmek mümkün olabilir. 

Literatürde yenilikçiliği benimseyen tüketicilerin diğer tüketicilere göre çevrimiçi satın almaya karşı daha 

pozitif tutum sergiledikleri tespit edilmiştir (Goldsmith ve Foxall, 2003). Yenilikçilik arttıkça satın almanın da 

doğru orantılı bir şekilde arttığı bilinmektedir (Gielens ve Steenkamp, 2007). Yapılan araştırmada çevrimiçi 

tüketicilerin yenilikçiliğinin, hedonik satın alma (β=0.313, p<0.01) tarzı ve kompulsif satın alma (β=0.330, 

p<0.01) tarzı arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yenilikçiliğin faydacı beklentilerle değil de 

hedonizmle pozitif bir ilişki içinde olduğu gözlemlenmiştir (Kim, 2010). Bu bağlamda çalışmada literatüre 

paralel olarak yenilikçilik ile faydacı satın alma (β=-0.107, p<0.05) arasında pozitif bir etkiye rastlanılmamıştır. 
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Yine literatür ile benzer şekilde tüketici yenilikçiliğinin ürün ilgilenimini pozitif yönde etkilediği bulgusuna 

ulaşılmıştır (San-Martin ve Lo´pez-Catala´n, 2013; Bennett vd., 2005). İkinci el çevrimiçi pazarın çok yeni bir 

platform olduğu gözönüne alındığında yenilikçi tüketicilerin bu pazarı tercih etmesi olasıdır. Ayrıca çevrimiçi 

alışveriş yapan tüketicilerin hedonik ve kompulsif satın alma tarzını benimsediği bilinmektedir. Bu bağlamda 

yenilikçi tüketicilerin hedonik ve kompulsif satın alma tarzı ile ikinci el çevrimiçi platformlarda 

bulunduklarını söylemek mümkündür. 

Çevrimiçi alışverişte algılanan fayda ve algılanan risk üzerine yapılan çalışmada elde edilen sonuca göre 

çevrimiçi alışveriş yapmanın, çevrimiçi ortamdaki belirsizliği ortadan kaldırdığı, çevrimiçi alışveriş yapmanın 

algılanan riski düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır (Durukan ve Karaoğlan, 2020; Forsythe ve Shi, 2003). Yapılan 

çalışmada da literatürle benzer olarak çevrimiçi tüketicilerde algılanan riskin kompulsif satın alma (β=-0.182, 

p<0.01) ve faydacı satın alma (β=-0.89, p<0.01) üzerinde pozitif bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bu 

araştırmada, diğerlerinden farklı olarakçevrimiçi tüketicilerin hedonik satın alma ile algılanan risk (β=0.129, 

p<0.01) arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen en önemli 

tutumun algılanan risk olduğu düşünüldüğünde, tüketicilerin güvenilirliğinden emin olduğu çevrimiçi 

platformlardan alışveriş yapma olasılıklarının yüksek olduğu bilinmektedir (Miyazaki ve Fernandez, 2001). 

Çevrimiçi alışverişin her geçen gün artmasına rağmen hala geleneksel alışverişe göre daha riskli olarak 

algılanmaktadır. Bu nedenle, çevrimiçi satış yapan satışçıların çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilere karşı satın 

alma işlemini kolaylaştırması gerekmektedir (Laroche vd., 2005). Örneğin, ikinci el satış yapan sitelerdeki 

tüketicilerin, satış yapan satıcılara satış sonrası deneyimleri hakkında verdikleri yıldızlar (puanlar) yüksek ve 

tüketicilerin yaptıkları pozitif yorumlar satış yapanın bir sonraki alışverişini kolaylaştırmaktadır (Erdil, 2014). 

Bir diğer konuda satıcıların değişim ve iade güvencesi verilmesi, ikinci el lüks ürünler için ise ürünün 

geçmişine dair bilgi verilmesi de çevrimiçi tüketicilerin algılanan riskini azaltmaya yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca, yeni müşterilere fikir vererek algılanan riskin azaltılmasına da katkı sağlamaktadır. 

Böylece tüketicinin alternatifleri seçme aşamasından kolaylıkla satın alma aşamasına geçmesine yardımcı 

olmaktadır.  

Hedonik satın alma tarzı benimseyen tüketicilerin alışveriş yaparken hedonik boyutların ön planda olduğu 

kişiler arasında etkileşimlerin yaşandığı ve tüketicilerin bu etkileşimlerden dolayı ikinci el alışveriş sitelerini 

tercih ettikleri düşünülmektedir (Clausen vd., 2010). Alman tüketiciler üzerinde yapılan çalışmada da sosyal 

motivasyonun etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Steffen, 2016). Bu bağlamda elde edilen sonuçlar literatür 

ile doğru orantılı olarak yapılan çalışmada çevrimiçi ikinci el alışveriş yapan tüketicilerin sosyal 

motivasyonunun hedonik satın alma (β=0.314, p<0.01) ve kompulsif satın alma (β=0.187, p<0.01) tarzı arasında 

pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Hedonik ve kompulsif satın alma tarzını benimsemiş olan ikinci el 

çevrimiçi tüketicilerin diğer tüketicilerden, ailelerinden, yakınlarından, arkadaşlarından veya çevrimiçi 

platformlardan etkilendikleri düşünülmektedir.  

Hedonik ve kompulsif satın alma tarzlarını benimseyen çevrimiçi tüketicilerin çevresel sebeplerin satın alma 

tarzlarını etkilemediği görülmektedir. Kompulsif tüketicilerin ekolojik kaygılardan uzak bir şekilde alışveriş 

alışkanlıklarına devam ettikleri görülmektedir. Hedonik tüketicilerin de çevre bilinci, döngüsel moda, 

sürdürülebilirlik gibi konulara eğilimleri olmasına rağmen çevrimiçi ikinci el alışveriş yaparken bu özellikleri 

göstermedikleri (Cervellon vd., 2012), çevresel sebepler yerine hazcı sebeplerden dolayı ikinci el alışveriş 

yaptıkları görülmektedir (Clausen vd., 2010) Ayrıca çevre bilinciyle hareket ederek ikinci el alışveriş yapan 

tüketicilerin de olduğunu söylemek gerekmektedir (Amatulli vd., 2018). Bu bağlamda literatür taraması 

sonucu elde edilen veriler ile yapılan araştırma verileri benzer özellikler göstermekte olup bu araştırmada 

çevrimiçi ikinci el alışverişte çevresel motivasyonun hedonik satın alma (β=-0.190, p<0.01) ve kompulsif satın 

alma (β=-0.237, p<0.01) tarzı arasında pozitif bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Önceki çalışmalarda tüketicilerin satın alma işlemi gerçekleştirdiği lüks ürünlerde de sürdürülebilirliği 

destekleyici geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmasının tüketici tercihini olumsuz yönde etkilediği tespit 

edilmiştir (Achabou ve Dekhili; 2013). Tüketicilerin sosyal statülerini daha üst bir seviyeye çıkarmak amacıyla 

ikinci el lüks ürün satın alma eğiliminde oldukları düşünülmektedir (Kessous ve Florence, 2019). Bu bağlamda 

yapılan bu araştırmada ikinci el lüks ürün satın alan tüketicilerin hedonik satın alma (β=0.301, p<0.01) ve 

kompulsif satın alma (β=0.314, p<0.05) tarzını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

İngiltere’de ikinci el alışverişin ekonomik nedenlerle yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır (Waight, 2013). Fakat 
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İngiltere’de, yapılan çalışma yeni doğum yapan anneleri kapsadığından annelerin hem iş hayatına henüz geri 

dönmemiş olmaları hem de yeni bir bebeğin masraflarını göz önüne aldığında sonucun ekonomik 

nedenlerden çıkması hiç de şaşırtıcı değildir. Roux ve Guiot’un yaptıkları çalışmada Fransa’da büyük bir 

ekonomik krize denk gelmesinden kaynaklı olarak ekonomik motivasyonun yüksek çıktığı düşünülmektedir. 

Almanya’da yapılan çalışmada Alman tüketicilerin ekonomik olmayan nedenlerle alışveriş yaptıkları yani 

fiyattan etkilenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır (Steffen, 2016). Bu bağlamda yapılan araştırmada çevrimiçi 

tüketicilerin ikinci el kişisel motivasyonu, hedonik satın alma (β=-0.79, p<0.01) ve kompulsif satın alma (β=-

0.16, p<0.01) tarzı ile arasında pozitif bir etkiye rastlanılmamıştır. Çevrimiçi tüketicilerin fiyattan 

etkilenmedikleri, ekonomik nedenlerden dolayı ikinci el çevrimiçi alışveriş yapmadıkları farklı sebeplerden 

dolayı ikinci el çevrimiçi alışveriş yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu araştırmada ikinci el çevrimiçi satın alma motivasyonlarının (sosyal, çevresel, kişisel, lüks) faydacı satın 

alma üzerinde pozitif bir etkisi olmadığı görülmektedir. Faydacı satın alma eğiliminde olan tüketicilerin ise 

en uygun ve işlevsel ürünleri tercih ettikleri bilinmektedir. Bu sebeple, ikinci el çevrimiçi lüks ürün alışverişi 

yapan tüketicilerin faydacı satın alma ile alışveriş yapmadıkları görülmektedir. İkinci el çevrimiçi satış yapan 

satışçıların, ürünlerin fonksiyonel faydalarını ön plana çıkararak faydacı satın alan tüketicileri de ikinci el satın 

almaya teşvik etmesi sağlanarak ikinci el çevrimiçi platformlara katılımın arttırılabileceği düşünülmektedir. 

Tüketici tutumlarının satın alma niyeti üzerinde önemli bir belirleyici etken olduğu bilinmektedir (Fishbein 

ve Ajzen, 1975; Peña-García vd., 2020). İkinci el satın alma niyetinin incelendiği çalışmada tüketicilerin 

tutumunun tüketicilerin satın alma niyetini etkilediği görülmektedir (Telli, Aydın ve Gezmişoğlu Şen ,2021). 

Bu araştırmada kompulsif (β-0.61, p<0.01), hedonik (β-0.34, p<0.01) ve faydacı (β,088, p>0.05) satın alma 

tarzları ile ikinci el çevrimiçi satın alma niyeti arasında pozitif herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. 

Çevrimiçi satış yapan satıcılar, tüketici tutumlarında pozitif değişimlerin oluşmasını sağlayabilecek stratejiler 

geliştirirlerse, tüketicilerin satın alma niyetlerinde de pozitif değişimlerin meydana gelmesi olasıdır. Bu 

sonuçtan hareketle çevrimiçi ikinci el satış yapanların çevrimiçi tüketicilerin hazcı duygularını ortaya 

çıkaracak stratejiler, faydacı satın alma işlemi yapan çevrimiçi tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun 

stratejiler ve kompulsif satın alma eğiliminde olan çevrimiçi tüketicilere uygun stratejiler geliştirerek ikinci el 

satın almaya yönlendirilerek ikinci el platformlara daha fazla katılım sağlanabilir. 

Sonuç olarak ikinci el çevrimiçi alışveriş motivasyonlarının belirlenmesini inceleyen hem ulusal hem de 

uluslararası araştırma sayısının sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Literatürde yapılan araştırmalarda 

ikinci el satın alma motivasyonlarını; ilgilenim, yenilikçilik, algılanan risk, satın alma niyeti ve satın alma 

tarzları (hedonik, kompulsif ve faydacı) değişkenleri ile ilişkisini birlikte ele alan bir araştırmaya 

rastlanmadığı göz önüne alınırsa, ulaşılan bu bulguların literatür için önemli bir katkı sağladığı düşünülebilir. 

Gelecek araştırmalarda daha fazla çevrimiçi ikinci el alışveriş sitesi ve farklı ürünler üzerinden (örneğin beyaz 

eşya, otomobil, tekstil gibi) göz önüne alınarak çalışmalar yapılabilir. Seçilen farklı ikinci el çevrimiçi alışveriş 

siteleri özellikleri ve tüketici etkileşimi, tüketici yaklaşımlarına bakılabilir. Daha sonraki araştırmalarda evren 

ve örneklem bakımından daha geniş bir zaman ve daha fazla maliyet harcanarak yapılan araştırmalarda farklı 

sonuçlar elde etmek de mümkündür. 

Bu araştırmada Türkiye’de ikinci el çevrimiçi tüketiciler açısından ikinci el satın alma motivasyonları 

incelenmiştir. Gelecekteki araştırmalarda çevrimiçi ikinci el satış yapan satıcılar açısından değerlendirmeler 

ve/veya ikinci el motivasyonları harekete geçirecek eylemler konusunda ya da farklı ülkelerde yer alan ikinci 

el çevrimiçi pazarlara ilişkin karşılaştırmalı araştırmalar ve analizler yapılabilir. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç –  Çalışma, Türkiye’de medikal sektörde faaliyet gösteren, medikal ürün üreten küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin (KOBİ) yenilik (Ar-Ge) ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde devlet desteklerinin 

etkisini ve devlet desteklerinden ne derece faydalandıklarını ele almayı amaçlamaktadır.  

Yöntem –  Çalışmada, Ankara ve İstanbul’da medikal sektörde faaliyet gösteren yedi küçük ve orta 

ölçekli işletmeye ulaşılmıştır. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “çoklu durum analizi” 

uygulanılarak incelenmiştir. Çalışmanın temel problemine ilişkin detaylı bilgi elde edebilmek için 

çalışmada verilerin toplanması için işletme yöneticileri/sahipleri ile görüşülerek görüşme yöntemi 

kullanılmıştır.  

Bulgular –  Yapılan çalışmadan elde edilen verilere dayanarak,  KOBİ’lere sunulan devlet yardımlarına 

ilişkin genel bir değerlendirme ile önerilerde bulunulmaktadır. Çalışma kapsamında ortaya çıkan önemli 

sonuçlar, yenilik ve Ar-Ge faaliyetleri için finansal kaynakların önemli olduğu, yenilik ve rekabet 

üstünlüğü elde etmede kaynakların sınırlı olması, devlet desteklerinin yeterli olmadığı, bürokratik 

prosedür fazlalığı ve yavaşlık sebebiyle devlet desteklerinden yeterince yararlanamamalarıdır. Devlet 

desteklerine getirilecek düzenlemeler ve geliştirmeler ile birlikte KOBİ’lerin daha yenilikçi olacakları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma –  Sonuç olarak, Ar-Ge ve yenilik yapma eğiliminde olan işletmelerin ihtiyaç duydukları 

kaynaklara erişebilmeleri ve daha yenilikçi olabilmeleri adına devlet destek ve teşviklerinin önemli 

olduğu ortaya konmuştur.  
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Purpose –  The study aims to examine the effect of government support in innovation (R&D) and 

research and development activities of small and medium-sized enterprises (SMEs) operating in the 

medical sector and producing medical products and to what extent they benefit from government 

support. 

Design/methodology/approach – In the study, we reached seven SMEs operating in the medical sector 

in Ankara and Istanbul. The data were analyzed by applying multiple case analyses, which is one of the 

qualitative research methods. In order to obtain detailed information about the main problem of the 

study, the interview method was used by interviewing the business managers/owners to collect the data 

in the study. 

Findings –  Based on the data obtained from the study, which proposed suggestions with a general 

evaluation regarding the government supports offered to SMEs. The significant results that emerged 

within the scope of the study are that financial resources are crucial for innovation and R&D activities, 

resources are limited in achieving innovation and competitive advantage, government supports are not 

sufficient, and they have not benefited sufficiently from the government supports due to bureaucratic 

procedures and slowness. It has concluded that SMEs will be more innovative with the regulations and 

developments regarding government supports. 

Discussion –  As a result, the study has concluded that government support and incentives are crucial 

for businesses that tend to make R&D and innovation, access the resources they need, and be more 

innovative. 
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1. Giriş 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler1 (KOBİ), her geçen gün artan sayıları ile ekonominin temel unsurlarından biri 

haline gelmeye başlamıştır. Dünya genelinde önemli bir paya sahip olan KOBİ’ler, 2019 yılında Türkiye’de 

toplam işletmelerin %99.8’ini (TÜİK, 2020) oluşturmaktadır. İstihdam ettiği kişi sayısı ve sahip oldukları 

maddi kaynaklara göre sınıflandırılan KOBİ’ler genellikle imalat, hizmet, ticaret ve tarım işletmeleri olarak 

faaliyet gösteren heterojen bir işletme grubudur. Bazıları dinamik, yenilikçi ve büyüme odaklıyken bazıları 

daha küçük, aile işletmelerinden oluşabilmektedir (Lukács, 2005).  KOBİ'ler çoğunlukla, değişen koşullara 

hızla uyum sağlama yetenekleri ve esneklik düzeylerinin yüksek olmasından dolayı yeniliğin itici gücü olarak 

kabul edilmektedir (Auer ve Jarmai, 2018). Ekonomik büyüme ve kalkınma konusunda kritik rol oynayan 

KOBİ’ler için yenilik faaliyetleri, KOBİ’lerin gelişmeleri ve rekabet üstünlüğü elde etmeleri açısından 

önemlidir. Yenilikler, işletmelerin hayatta kalmasına, büyümelerinin hızlanmasına,  verimliliklerinin 

artmasına ve bunun sonucunda yenilikçi olmayanlara kıyasla daha kârlı olmalarına yardımcı olmaktadır. 

Sürekli değişen bir ortamda sürdürülebilir rekabet avantajının önemli kaynaklarından biri olarak kabul 

edilmektedir (Köker & Alan, 2021). Dolayısıyla yeniliğin işletmelerin hayatta kalabilmesinde bu derece önemli 

olması iç ve dış pazar ağı açısından daha sağlam ülke ekonomilerinin oluşturulmasına da imkân 

sağlamaktadır (Gültekin ve Onuk, 2020). 

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) 2  yoluyla yeni bilgi üretme yeteneğinin, genellikle işletmelerin yenilik başarısı 

için kilit bir rol oynadığı kabul edilir (Rammer, Czarnitzki ve Spielkamp, 2009). Ar-Ge ve yenilik birbirleri ile 

ilişkili olmalarına rağmen her Ar-Ge faaliyeti sonucu yenilik oluşmadığı gibi her yenilikte Ar-Ge faaliyeti 

sonucu ortaya çıkmamaktadır. Ar-Ge bir bilgi ile yeni ürünler, uygulamalar ve üretim süreçleri ortaya koyma 

amacıyla yapılan çalışmalar iken yenilik Ar-Ge sürecinin de dâhil olduğu araştırmadan, geliştirmeye ve 

ticarileştirmeye kadar olan tüm süreci kapsamaktadır (Güler ve Kanber, 2011). KOBİ’lerin, daha fazla 

yenilikçi, Ar-Ge faaliyetleri içerisinde bulunan, nitelikli ürün üreten ve üretilen ürünleri ticarileştirebilen, dış 

pazarlara ürünlerini sunabilen konuma gelebilmelerinde devlet destek ve/veya teşviklerinin önemli bir katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bilgi yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin sahip oldukları ürün/süreç yenilikçiliği ve pazar odaklı 

girişimcilik faaliyetleri sayesinde bulundukları sektöre önemli katkı sağlamaktadırlar (Tur-Mas ve Soriano, 

2014: 51-52; Garcia-Quevedo, Mas-Verdu ve Montolio, 2013). Bilgi yoğun sektörlerden biri olan medikal 

sektör, genellikle Ar-Ge’ye duyarlı olmasıyla bilinmektedir ve düşük teknolojiliden yüksek teknolojili 

ürünlere kadar çeşitli ürünler üreten KOBİ’ler ile çok uluslu işletmeler (KOBİ’lere kıyasla çok daha az sayıda) 

ile karakterize edilmektedir (Auer ve Jarmai, 2018). Medikal cihaz ve ürünlerin kullanımında bilgi ve yenilik 

önemlidir. Risklerin ve sonuçların yüksek bulunduğu medikal cihaz ve ürünlerinde yenilikçi yatırımın 

büyümede ciddi etkisi bulunmaktadır (Kılıçarslan ve Takkasız, 2019). 

Türkiye´de işletmelerin neredeyse çoğunu KOBİ’lerin oluşturması, KOBİ’lerin yer aldığı sektörler açısından 

ise medikal sektörün dinamik, çok hızlı büyüyen, sağlık sektörünün de önemli bir bileşeni olan bilgi yoğun 

bir sektör olması çalışmanın medikal KOBİ’ler üzerine yapılmasında etkili olmuştur. Çalışmada, KOBİ’lerin 

devlet desteklerinden ne derece faydalandıkları ve karşılaştıkları sorunlara değinilmektedir. Makalenin ana 

amacı “Devlet teşviklerinin Medikal Kobilerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri üzerinde nasıl bir etkisi vardır?” 

sorusuna cevap bulabilmektir. Araştırma sorusuna cevap bulabilmek adına, çalışmada medikal sektörde 

bulunan KOBİ’lerin yenilik faaliyetleri ve bu faaliyetler kapsamında Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları 

konusunda nasıl bir konumda oldukları, bakış açıları, faaliyetlerini gerçekleştirirken devlet yatırımlarından 

 
1 "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile KOBİ’ler, yılda en fazla 250 

kişi istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’sini aşmayan, mikro, küçük ve orta 

büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler olarak tanımlanmaktadır (www.kosgeb.com.tr). 
2 Frascati kılavuzuna göre Ar-Ge; insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni 

uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak tanımlanmaktadır 

(www.tubitak.gov.tr). 
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faydalanıp faydalanmadıkları ve eğer faydalanıyorlarsa faaliyetlerine ve yenilik çıktılarına ne gibi etkisinin 

olduğu araştırılmaktadır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

Hızla değişmekte ve gelişmekte olan medikal uygulamalarda, yeni prosedürler ve teknolojinin standart hale 

gelmesi için yoğun bir kaynak aktarımı ve zaman gerekmektedir. Sağlık sektörü gibi medikal sektör de bilgi 

yoğun bir sektördür ve sektörün, hizmet ettiği sağlık, toplumun refahı, işgücü katılımı, yatırım oranları ile 

diğer beşeri faktörler üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır (Antonia ve Zamora, 2000; Taban, 2006:33). 

Medikal ürünlerin Ar-Ge çalışmaları yüksek risk içermekle birlikte (Bergsland, Elle ve Fosse, 2014) medikal 

ürün yeniliği ile hem toplumsal hem de ekonomik anlamda fayda elde edilebilmektedir. Dolayısıyla bilgi 

yoğun bir sektör olan medikal sektörde teknoloji ve yenilik, sektörün can damarıdır (Scherer,1980; Claire,2004; 

Xin, Yeung ve Cheng, 2010). Hasta bakımında kullanılmak üzere medikal ürünlerin geliştirilmesi, hasta odaklı 

değer yaratma gibi yeniliklerde, sağlık sunucuları ve sağlık hizmeti kullananları için, verilerin kullanımında 

ve yenilik süreçlerinin iyileşmesinde tetikleyici rol oynamaktadır (Deloitte, 2021). Oldukça geniş bir ürün 

yelpazesi ve teknolojiyi bünyesinde barındıran medikal sektörde 11.000’in üzerinde farklı ürün çeşidi mevcut 

olup bu ürünleri elde etmek için oldukça farklı teknolojiler kullanılmaktadır (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu, 2015). Küresel ölçekli bakıldığında medikal ürün pazarı 2019 yılında 597 milyar USD olarak 

gerçekleşmiş ve küresel ticaretin %1.7´sine denk gelmektedir. Türkiye’de, tıbbi kullanıma uygun hammadde 

üretim ve plastik ağırlıklı tıbbi malzeme üretim teknolojisinin, hidrolik pnömatik devre elemanları ve dişli 

aksamları üretiminin, kalıpçılığın ve elektronik montaj sanayinin gelişmiş olması gibi etmenler sebebiyle 

medikal ürün sanayini destekleyen bir potansiyel oluşabilmektedir (Kiper,2018). Fakat bu potansiyele rağmen 

yurtiçi pazarda oluşan medikal ürün ihtiyacının %85’i ithal ürünlerden karşılanmaktadır (Köse ve  Çifter, 

2018). Dolayısıyla medikal ürünlerde dışa bağımlılığın azalması, ithalatçı konumdan ihracatçı konuma 

geçebilmesi için işletmelerin, yenilikçilik düzeylerinin artmasına, Ar-Ge faaliyetlerine yoğunlaşmalarına 

yardımcı olacak devlet desteklerinin düzenlenmesi, arttırılması ülke ekonomisi adına oldukça önemlidir. 

Türkiye’de medikal sektörde yer alan KOBİ’lerin yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmalarının önemi 

sebebiyle çalışmada, KOBİ’lerin faaliyetlerini gerçekleştirirken ne derece devlet destek ve/veya teşviklerinden 

faydalandıkları araştırılmaktadır. Alan yazın incelendiğinde Türkiye’de medikal sektörde faaliyet gösteren 

KOBİ’ler özelinde yapılan çalışmalar ile aynı zamanda bu KOBİ’lerin devlet ile olan ilişkisi ve devlet 

desteklerinin yenilik yönelimine olan etkisinin ve rolünün incelendiği çalışmalar oldukça kısıtlıdır. 

Dolayısıyla çalışmadan elde edilen sonuçların ileride yapılacak olan çalışmalara rehberlik edeceği 

düşünülmektedir.  

2.1. Yenilikçilik ve Ar-Ge Yatırımları 

Yenilik kavramı, birimin (yenilikten sorumlu aktör) önceki ürün ve süreçlerinden önemli şekilde farklılaşması 

ve potansiyel kullanıcıların (ürün) kullanabildiği veya birim (süreç) içerisinde geliştirilen, ürün veya 

süreçlerin yenilik veya geliştirilme (veya birleştirilmesi) süreci olarak tanımlanmaktadır. Oslo Kılavuzu3’na 

göre ise yenilik, “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli 

derecede iyileştirilmiş bir ürün veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel 

yöntemin gerçekleştirilmesidir”. Yenilik faaliyetleri tüm geliştirme, finansal ve ticari faaliyetleri içermektedir 

(OECD, 2018). Rekabet üstünlüğü sunan yenilik, iki ana kaynağın sonucudur: (1) işletmenin bilgi birikimi 

çerçevesinde işletme içi Ar-Ge ve (2) diğer işletmelerin yeniliklerinin taklididir (Knight ve Cavusgil,2004:126). 

İşletmelerin yenilik kültürü, stoklanmış bilgi birikimleri, ürün geliştirme ve/veya iyileştirme ve yeni iş 

yöntemleri ile ortaya çıkmaktadır (Dosi,1988).  Yenilikçi işletmeler; yönetim, insan kaynakları, pazarlama, 

finansman, üretim verimlilikleri, hükümet programı ve hizmetlerine yenilikçi olmayan işletmelerden daha 

fazla önem vererek ve daha yoğun faaliyetler sürdürerek yenilikçi olmayan işletmelere göre daha başarılı 

 
3 Oslo Kılavuzu, yenilik faaliyetlerinde kullanılacak ölçeğin belirlenmesi ve yenilik odaklı işletmelerin yenilikçiliklerine etki edecek 

sistematik ve içsel etmenlerin özelliklerini anlamayı hedefleyen, yenilik faaliyetlerini ve yeniliği tanımlayan, sektördeki yenilik 

faaliyetlerine yönelik verileri toplayan ve yorumlayan en temel uluslararası kılavuzdur (www.oecd.org).  

http://www.oecd.org/
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olmaktadırlar (Baldwin ve Johnson, 1995).  Yenilik, ilgili paydaşlar ile ilişkiler oluşturularak ve bu ilişkileri 

sürdürmek için varlıklar, beceri ve yeteneklerin kombinasyonundan oluşan strateji ve kararlar içeren başarılı 

iş modeli seçimidir (Vrontis, Basile, Andreano, Mazzitelli ve Papsolimou, 2020). Yeniliğin temel koşulları; Ar-

Ge ekipleri arası işlevsellik, yeni ürün geliştirme rutinleri, kalite kontrol prosedürleri ve performans ölçüm 

sistemleridir (Eisenhardt ve Martin,2000). Medikal KOBİ’lerin yenilikçilik boyutu üzerine yapılan çalışmalar 

Tablo 1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1: Medikal KOBİ’lerin yenilikçilik boyutu üzerine yapılan çalışmalar 

YAZAR VE YAYIN YILI SONUÇ 

Pullen, J.J. A., 

Weerd-Nederhof, P. C., 

Groen, A. J. ve 

Olaf, F. A.M. (2012) 

Medikal ürün üreten çoğu KOBİ´lerin yenilik 

performansını belirleyen ana faktörler, kaynak, güven, iş 

ağının güçlü olması, yeni ürün geliştirme potansiyeli ve 

sürdürülebilirliktir. 

 

Auer, A. ve Jarmai K. (2018) Medikal ürün üreten KOBİ´lerin araştırma ve yenilik 

sorumlulukları farkındalığı, günlük kullandığı 

uygulamalar ve iyileştirmeler, gelecekte elde edecekleri 

spesifik iyileştirmeler ve organizasyonel yeniliklerinde 

etkilidir. 

 

Sass, M.(2012) Yenilikçi medikal KOBİ´ler, teknoloji kullanımı, 

pazarlama, organizasyon yapısı ve rekabetçi ürünler ile 

daha hızlı uluslararasılaşmaktadır. 

 

Larsen P. ve Lewis, A.(2007) Medikal ürün yeniliği yapan KOBİ´ler incelendiğinde 

finansal yapı ve KOBİ´nin yenilik kültürü en önemli 

engeldir. KOBİ´nin lokasyon seçimi, global dağıtım, 

yetenek edinimi, hedef Pazar analizi, araştırma yönetimi 

ve koruma KOBİ´nin yenilik sürecinde engeller olarak 

belirlenmiştir. 

Davey, S.M., Brennan, M., Meenan, B.J. ve 

McAdam R.(2011) 

Medikal ürün sektöründe yenilik sürecinde, yönetici, 

mühendis, bilim insanı ve hatta hastalar gibi tüm 

paydaşların fikri alınarak daha faydalı bir süreç organize 

edilmesi yararlı olacaktır. 

Zeng, S.X., Xie X.M. ve Ta, C.M.(2010) Medikal ürün üreten KOBİ´lerin devlet ile yapılan 

işbirlikleri sanılanın aksine KOBİ´lerin yenilik 

performansını olumsuz etkilememektedir. Yenilik 

sürecinde tedarikçiler, diğer işletmeler ve son tüketiciler 

daha farklı rol oynamaktadır. 

Daiberl, C. F., Oks, S. J., Roth, A., Möslein, K. 

ve Alter, S. (2019) 

Medikal ürün kümeleri incelendiğinde dört ana faktörün 

KOBİ´lerin yeniliklerini etkili oldukları ortaya çıkmıştır. 

Etkili olan faktörler: yöneticilerin kararlar, yenilik 

fırsatlarının anlaşılmaması, paydaşların sorumluluklar 

ve iletişimsizlik yenilik sürecini engelleyen faktörlerdir. 

Walters, A., Thomas, N., Brown, R. ve Lewis, 

A. (2001) 

Medikal KOBİ’lerde yeniliğin başarısızlığı jenerik 

problemlerden kaynaklanmaktadır. Bunlar, tasarım 

çalışmasının eksikliği, yetersiz iletişim, deneyim ve 

uzmanlık eksikliği ve yenilik kültürünün 

oluşmamasıdır. 

Ar-Ge ekonomik kalkınmanın anahtarıdır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi de Ar-Ge 

harcamalarına ayırdıkları kaynakların büyüklüğü ile de ölçülmektedir. Gelişmiş ülkeler arasındaki rekabet 

üst noktalarda yaşanırken gelişmekte olan ülkeler kaynak yetersizliği ya da sorununun önem ve ağırlığını 
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henüz kavrayamadıkları için araştırma ve geliştirme çalışmalarında, dolayısıyla da rekabette geri planda 

kalmaktadır (Tarım,2014). Yenilik kapsamında Ar-Ge yatırımlarının öncelikli amacı maliyetleri düşürmek ve 

yenilik çıktılarını arttırmaktır. Ar-Ge yatırımları, KOBİ´lerin yenilikçi faaliyetlerini destekleme yöneliktir 

(Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, 2018; Yülek ve Daş, 2016).  Genel olarak kaynaklar bakımından 

kısıtlı imkânlara sahip olan KOBİ’ler Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için bilgiye, insan kaynağına ve sermayeye 

ihtiyaç duymaktadırlar. Yaşanan iç ve dış sermaye eksikliği bir KOBİ’nin Ar-Ge ve yenilikçi olma yönündeki 

en bağlayıcı kısıtlaması olarak kabul edilmektedir (Okamuro, H., Nishimura, J., Colombo, M., ve Stam, E., 

2019). Kaynak yetersizliği sebebiyle KOBİ’lerin faaliyetlerini hayata geçirememelerini engellemede devlet 

destekleri oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü devlet destekleri, KOBİ’lerin Ar-Ge yatırımlarını, 

patent gibi yenilik çıktılarını olumlu yönde etkilemektedir (Almus ve Czarnitzki 2003; Hyytinen ve Toivanen 

2005; Koga, 2005). Birçok çalışmada da KOBİ´lerin farklı kalemler noktasında devlet yatırımları ile 

desteklendiğini belirtmektedir. Literatürde yer alan çalışmalarda devlet destekleri; yeni ürün tanıtımında 

(Bérubé ve Mohnen, 2009), Ar-Ge finansmanında (Meuleman ve De Maeseneire, 2008; Klette ve Moen, 2011; 

Manez vd. 2014), patent faaliyetlerinde (Bronzini ve Piselli, 2016), işgücü verimliliğinde (Karhunen ve 

Huovari, 2015) ve yatırım destekleme aracı olarak (Kleer, 2010) kullanılmaktadır. 

2.2. Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve Kobilere Yönelik Devlet Desteği 

Türkiye Ar-Ge harcamaları bakımından önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. 2019 yılında Ar-Ge harcaması 

45.954 Milyar TL (24.974 milyar USD) olarak gerçekleşmiş ve GSYH’daki payı %1.06´seviyesine ulaşmıştır 

(Tüik,2021). Ülkelerin çoğu,  işletmelerin Ar-Ge yatırımlarını, yenilik süreçlerinde karşılaşacakları maliyetleri 

ve işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini kolaylaştırıcı olması açısında farklı politikalar uygulamaktadır (örn; vergi 

indirimi, devlet teşvikleri). Türkiye, devlet tarafından KOBİ´leri üç farklı düzeyde desteklemektedir. İlk olarak 

Ticaret Bakanlığı tarafından mal ve hizmet üretimi yapan işletmelere yönelik olarak; fuar, pazara giriş, pazar 

araştırması, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, markalaşma ve Turquality, yurtdışı birim, marka ve 

tanıtım, tasarım, özel statülü şirketler, tarımsal ürünler, döviz kazandırıcı hizmetler ve dijital faaliyetlere 

ilişkin destekler gibi farklı kalemlerde desteklemektedir (Ticaret Bakanlığı,2021). Diğer destek kurumu 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan proje temelli desteklerdir.  

TÜBİTAK’ın sunduğu destekler, KOBİ´lere dönük, girişimcilik, yenilikçilik, Ar-Ge projeleri, öncelikli alanlar, 

laboratuvar destek, patent destekleri sunana ulusal ve uluslararası destekli proje temelli desteklerdir 

(TÜBİTAK,2021). Üçüncü destek kurumu, KOBİ´lere sunduğu devlet destekleri Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yapılmaktadır. Yapılan 

destekler Ar-Ge, teknolojik üretim ve yerlileştirme başlıkları altında belirlenmiştir. Bu desteklerin ana 

çerçevesi; Ar-Ge ve yenilik kapsamında yeni fikir, buluş, süreç-hizmet üretimi ve iyileştirme ve ürün 

geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları 

amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesini amaçlayan 

destek programıdır (Resmi Gazete, 2010:27612). KOSGEB´in sunduğu destek kapsamları ve miktarları Tablo 

2’de gösterilmektedir.  

Tablo 2: Ar-Ge ve Yenilik Kapsamında KOSGEB Destek Türleri 

 

 

 

DESTEK TÜRÜ 

Ar-Ge, Ür-

Ge ve 

YENİLİK 

DESTEK 

PROGRA

MI 

AR-GE ve 

YENİLİK 

DESTEK 

PROGRA

MI 

Ar- Ge, 

YENİLİK ve 

ENDÜSTRİY

EL 

UYGULAMA 

DESTEK 

PROGRAMI 

KOBİ 

TEKNO 

YATIRIM- 

KOBİ 

TEKNOLOJİ

K ÜRÜN 

YATIRIM 

DESTEK 

PROGRAMI 

STRATEJİ

K ÜRÜN 

DESTEK 

PROGRA

MI 

 

 

 

Makine-Teçhizat, 

Donanım, 

Hammadde, Yazılım 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 
✓ 
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İŞLETME 

DESTEKLERİ 

ve Hizmet Alımı 

Giderleri Desteği  

Makine-Teçhizat, 

Donanım, 

Hammadde, Yazılım 

ve Hizmet Alımı 

Giderleri Desteği 

(Geri Ödemeli)  

 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 
✓ 

Üretim Hattı Tasarım 

Giderleri Desteği 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

Nitelikli Personel 

Giderleri Desteği  

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

Referans Numune 

Gideri Desteği 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

Hizmet Alımı 

Desteği 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 

 

 

PROJE 

GELİŞTİRME 

DESTEĞi 

Sınai Mülkiyet 

Hakları Giderleri 

Desteği  

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  

Proje Danışmanlık 

Desteği 

 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

Eğitim Desteği 
 

✓ ✓ ✓ 
 

Proje Tanıtım Desteği 
 

✓ ✓ 
  

Yurtiçi ve Yurtdışı 

Kongre/Konferans/F

uar Ziyareti/ 

Teknolojik İşbirliği 

Ziyaret Desteği 

 
 

 
✓ 

 

 
✓ 

  

Test, Analiz ve 

Belgelendirme 

Giderleri Desteği  

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  

Diğer Giderler 

Desteği  

✓ ✓ ✓ 
  

Tanıtım ve 

Pazarlama Giderleri 

Desteği 

   
 
✓ 

 

Kira Desteği ✓ ✓ ✓ 
  

Başlangıç Sermayesi 

Desteği 

 
✓ ✓ 

  

 

 

 

 

 

 

ENDÜSTRİY

EL 

UYGULAMA 

PROGRAMI 

Kira Desteği 
  

✓ 
  

Makine-Teçhizat, 

Donanım, 

Hammadde, Yazılım 

ve Hizmet Alımı 

Giderleri Desteği  

  
 

 
✓ 

  

Makine-Teçhizat, 

Donanım, 

Hammadde, Yazılım 

ve Hizmet Alımı 

Giderleri Desteği 

(Geri Ödemeli)  

  
 

 
✓ 

  

Personel Gideri 

Desteği 

  
✓ 

  

Kaynak: KOSGEB, Ar&Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri, 2021 

Özet olarak, bakanlık seviyesinden kurum seviyesine kadar farklı kanallar ile KOBİ´ler desteklenmektedir. 

Özellikle yenilikçilik, Ar-Ge, yeni ürün üretimi, geliştirilmesi, öncelikli alanlar, girişimcilik, yurtdışı pazar ve 
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pazar araştırma gibi farklı kalemlerde KOBİ´ler devlet desteği almaktadır. Bu destekler, KOBİ´lerin Ar-Ge 

faaliyetlerini kolaylaştırmak, yenilikçi ürünler üretmek ve işletmelerin uluslararası pazar(lar)da rekabetçi 

üstünlük elde etmelerini sağlamaya yönelik desteklerdir. 

3. Yöntem 

3.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan ve medikal sektörde yer alan KOBİ’lerin yenilik faaliyetlerinde devlet 

desteklerinin nasıl bir rolü olduğunu incelemektir. Medikal alanda yer alan KOBİ’lerin yenilik faaliyetlerinde 

devlet desteklerinin nasıl olduğu sorusu çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Çalışmada, yüksek 

teknoloji ve bilgi gerektiren sektörlerden biri olan medikal sektörün seçilme sebebi, sektörde yer alan 

işletmelerin yenilik faaliyetleri ve devlet desteklerinin rolü noktasında yeterli çalışmanın bulunmamasıdır. 

Çalışmada ana problemin anlaşılmasına yönelik sorular literatürdeki çalışmalar (De Jong ve Marsili, 2006; 

Knight ve Cavuşgil, 2004; Lumpkin ve Dess, 1996; Hughes ve Morgan, 2007; Stone, 2008; Rialp, Rialp, Urbano 

ve Vaillant, 2005; Efrat, Gilbao ve Yonatany, 2017) dikkate alınarak oluşturulmuştur KOBİ’lere sorulan sorular 

aşağıdaki gibidir. 

• Yenilik yapmaya zaman ayırır mısınız? Sizin için yenilik yapmak neden önemlidir? 

• Son 3 yıl içerisinde ortaya koymuş olduğunuz ürün ve/veya süreç yeniliğiniz var mı?  

• İşletmeniz Ar-Ge’ ye önem vermekte midir? Ar-Ge veya yeni ürün veya süreçler ortaya koymak adına 

yapılan faaliyetler için yıllık olarak bir bütçe ayırır mısınız? 

•Devlet destek ve/veya teşviklerinden faydalanır mısınız? Kendinizi geliştirmek için devlet kurumları ile 

işbirliği yapar mısınız? 

•İşletmenizin sahip olduğu patent veya marka tescil, faydalı model vs var mı? Ne zaman alındı ve sayısı 

nedir? 

Medikal sektörde bulunan KOBİ’lerin devlet destek ve/veya teşviklerine karşı tutumları ve bu tutumları Ar-

Ge faaliyetlerini nasıl etkilediğinin araştırılması, ortaya konması ve önerilerde bulunulması açısından 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

3.2. Araştırmanın Modeli 

Çalışmada araştırma kapsamında belirlenen işletmelerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler analiz 

edilerek, nitel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

3.3.  Verilerin Toplanması ve Analiz Yöntemi 

Çalışmanın etik unsurları dikkate alarak yapıldığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Komisyonu 

11.11.2020 tarih ve 11 sayılı toplantısında görüşülerek Etik Kurul Kararı alınmıştır. Çalışma için nitel araştırma 

yöntemleri ve bu yöntem türlerinden çoklu durum analizi belirlenmiştir. İşletme sahiplerinin/yöneticilerinin 

görüşlerinin ve düşüncelerinin daha ayrıntılı olarak anlaşılması, konunun daha derinlemesine ele alınarak 

yüz yüze soru-cevap ilişkisi içerisinde irdelenmesi için nitel araştırma yöntemlerine başvurulmuştur. Çoklu 

durum analizi yöntemine başvurulmasının sebebi ise birden fazla durumun ele alınarak analiz edilecek 

olmasıdır. Çoklu durum analizinin amacı konuya ilişkin farklı bakış açıları ortaya koymaktır (Creswell, 

2013:99). Görüşme soruları yarı yapılandırılmış ve açık uçlu olarak oluşturulmuştur. Görüşmeler işletme 

sahiplerinin kendi yerlerinde, ortalama 55 dakikalık bir süre içerisinde bizzat araştırmacılar tarafından 

yapılmıştır. Görüşme yapılan işletmecilerin onayları alındıktan sonra ses kayıt cihazı ile görüşmeler kayıt 

altına alınmıştır. Çalışmada katılımcıların kişisel bilgilerinin gizliliği noktasında her bir işletme alfabetik 

sıraya göre (A, B, C,..) kodlanarak ele alınacaktır. 
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3.4.  Çalışmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini İstanbul ve Ankara’da bulunan, medikal sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler 

oluşturmaktadır. Ostim Medikal Küme ve KOSGEB ile görüşülerek medikal sektörde faaliyet gösteren 

işletmelere ulaşılmıştır. Ulaşılan işletmeler arasından görüşme yapmayı kabul eden yedi işletme ile görüşme 

sağlanmıştır.  

Tablo 3: Katılımcı Bilgileri 

Katılımcı 

Kodu 

Yer Cinsiyet Yaş İş Deneyimi Çalışan Sayısı Yıllık Net 

Satış (TL) 

Eğitim Seviyesi 

A İstanbul Erkek 53 36 52 1,5 milyon Lisans 

B İstanbul Erkek 65 36 83 4,5 milyon Doktora 

C İstanbul Erkek 37 13 18 2 milyon Yüksek Lisans 

D Ankara Erkek 56 30 31 2,5 milyon Lisans 

E Ankara Erkek 51 27 29 7 milyon Lisans 

F Ankara Erkek 48 13 15 6,5 milyon Lise 

G Ankara Erkek 45 16 17 4,5 milyon Lisans 

Tablo 3’de katılımcılara ait bilgiler bulunmaktadır. Tamamı işletme sahiplerinden oluşan katılımcıların hepsi 

erkek olup yaşları 36 ile 64 arasındadır. Eğitim düzeyleri ise 4’ü lisans olmak üzere, diğer katılımcılar lise, 

yüksek lisans ve doktora arasında çeşitlilik göstermektedir. İşletmelerin çalışan sayısı ve yıllık net satışları ise 

KOBİ olma şartlarını4 karşılayıp karşılamadığını göstermektedir. Katılımcıları iş deneyim süreleri en az 12 yıl 

olmakla birlikte en fazla 35 yıldır. Katılımcıların 3’ü İstanbul’da 4’ü Ankara’da bulunmaktadır.  

4. Bulgular 

Çalışma kapsamında görüşülen katılımcılara tablo 3’de gösterildiği gibi kişisel bilgileri ve işletmelerine özgü 

bilgiler sorulduktan sonra yenilik faaliyetlerinin sorgulanmasına yönelik sorular yöneltilmiştir. Çalışmaya 

katılan işletmelerin son 3 yıl içerisinde ortaya koydukları herhangi bir yeni ürün veya süreç olup olmadığı 

sorgulanmıştır. Literatürde ki yenilik ölçeklerini incelediğimizde işletmelerin son 3 yıl içerisinde yeni ürün 

veya süreç ortaya koymaları onların yenilikçi bir işletme olduklarını göstermektedir (De Jong ve Marsili, 2006). 

A ve C işletmelerinin hem yenilik planı yapma noktasında hem de yeni ürün ve süreç ortaya koyma 

noktasında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır. A ve C işletmeleri hariç diğer işletmeler yenilik planı 

yapmaktadırlar. D işletmesinin sadece ürün yenilikçiliği, A işletmesinin sadece süreç yeniliği, B, E, F ve G 

işletmelerinin ise hem ürün hem de süreç yenilikçiliği bulunmaktadır. Çalışma kapsamında görüşülen 

işletmelerin çoğunluğu yurt dışı pazara yönelik üretim yapan ihracatçı işletmeler oldukları görülmektedir. 

Dolayısıyla iç pazarla yetinmeyip dış pazara yönelik de ürün geliştirme, üretme çabası içerisinde olan 

girişimcilik yönelimli yüksek işletmeler olarak tanımlanabileceklerdir. B ve C işletmesi Ar-Ge’ye yönelik bütçe 

ayıran ve patent sahibi olan işletmelerdir. B işletmesi devlet desteklerinden yararlanarak Ar-Ge’ye bütçe 

ayıran ve 70 adet patente sahip bir işletmedir. C işletmesi ise devlet desteklerinden yararlanmadan kendi 

imkanları ile Ar-Ge’ye bütçe ayıran ve 2 adet patenti olan bir işletmedir. 

 

 

 

 
4 "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile KOBİ’ler, 

yılda en fazla 250 kişi istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon 

TL’sini aşmayan, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya 

girişimler olarak tanımlanmaktadır (www.kosgeb.com.tr). 
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Tablo 4: Katılımcı Faaliyet Bilgileri 

Katılımcı 

Kodu 

Yenilik 

Planı 

Ürün 

/Süreç 

Yeniliği 

Yenilik 

Uzmanı 

Var/Yo

k 

Ulusal 

ve/veya 

Uluslararası 

Fuar 

Katılımı 

Yurtdışı 

Satış 

Var/Yo

k 

Ar-

Ge’ye 

bütçe 

ayırma 

Patent 

/Faydalı 

Model 

Devlet 

desteklerinde

n faydalanma 

A - S - - Yok - - - 

B + Ü+S + + Var + P (70) KOSGEB, 

TÜBİTAK 

C - - + - Yok - - - 

D + Ü - + Var - - - 

E + Ü+S + + Var + P (2) - 

F + Ü+S - + Var - - - 

G + Ü+S + + Var + FM - 

Katılımcıların yenilik faaliyetlerine ilişkin sorulan sorular (-Yenilik yapmaya zaman ayırır mısınız? Sizin için 

yenilik yapmak neden önemlidir? -Son 3 yıl içerisinde ortaya koymuş olduğunuz ürün ve/veya süreç yeniliğiniz var mı?) 

neticesinde, yeniliğe oldukça önem vermekte, yeniliği olmazsa olmaz bir faaliyet olarak görmekte ve bu 

şekilde görme nedenlerini ise Tablo 5’de gösterilmekte olan temalar aracılığı ile belirtmektedirler. 

Tablo 5: İşletmeler için yenilik faaliyetlerinin önemine yönelik temalar 

 Temalar F % 

1 Rekabet (B, C, D, E, F, G) 6 85,7 

2 Teknolojiyi yakalama (B, C, D, E, F, G) 6 85,7 

3 Ürün-süreç iyileştirme, geliştirme (A, B, D, E, F, G) 6 85,7 

4 Kalite (B, D, E, F, G) 5 71,4 

5 Müşteri memnuniyeti (D, E, F, G) 4 57,1 

(D) Bir insanın hayatta kalabilmesi için nasıl kana gerek varsa firmaların ayakta kalabilmesi, yurtdışı ile rekabet 

edebilmesi için de yenilik olmazsa olmazdır, tabiri caizse firmayı ayakta tutan kandır. Ve bizim gibi firmalar devamlı 

yeniliğe konsantrasyon olmak zorunda. Hem yeni teknolojiyi yakalamak hem de daha kaliteli ürünler ortaya çıkarabilmek 

için yenilik yapmak zorundayız, başka çaremiz yok yapmazsak yok oluruz. (G) Yeniliğe fazlasıyla önem veririz. Medikal 

alanda çalışan bütün firmalar için yenilik şart çünkü dünya ile rekabet ediyorsunuz. Her gün sizin ürünlerinizde yeni 

bir teknolojik olay ortaya çıkıyor. Sürekli yurtdışına seyahat eden çalışanlarımız var ve dünyada ki yenilik veya yeni 

şeyleri görebiliyorlar. Bundan dolayı ürünlerimiz sürekli gelişiyor değişiyor. Kullandığımız malzemeler de sürekli 

değişiyor. Kaldığımız yerde devam edersek müşteri ne zaman gelir diye beklemek zorunda kalırız. (E) Yenilik yapmak 

zorundasınız. Yenilik yapmazsanız yerinde sayıyorsunuz. Yenilik düşüncesi fikri biz de her zaman var ne yapabiliriz 

düşüncesi. Bize gelen müşteri kalifiye bir müşteri konusuna da hakim, ürünü verebileceğiniz en kaliteli şekilde ve en 

uygun fiyata vermek zorundasınız. Burada farklılıklar, yenilikler önemli oluyor işte. (B) Ayrı bir şirket var bunun için. 

Aslında teknokent içinde bulunan ofis ayrı bir şirket olarak görüyoruz. Çok önemli bu. Hem siz rakiplerinizle aynı 

çevredesiniz. Onlardan bir adım daha ileride olmak için bu önemli. Eskisi gibi değil artık. Biz şirketi kurduğumuzda 

nasıldı şimdi nasıl. Üç kişiydik şimdi 70 kişiyiz. Yenilik yapmazsan zaten kaybedersin. Bizde ürün yeniliği daha önemli. 

Ayrıcalıklı ürünleri geliştirmede bunların sürdürülmesinde yenilik olmazsa olmaz zaten. (A) Yenilik yapma konusunda 

risk alacak durumda değiliz şu anda. Riske girmemek adına şu anda yenilik faaliyeti içerisinde bulunmuyoruz ama ileride 

yeni ürün üretmek için geleceğe yönelik planlarımız var. Mühendislerimiz var, 4 tane, alanları ile ilgili gelişmeleri takip 

etmeleri için eğitim aldırmaya başladık. (C) Bizim için şu anda kendimiz adına yaptığımız en büyük yenilik ihracata 

başlıyor olmamız. Karşımıza çıkan bir fırsat ile başlıyoruz bakalım. Sonrasında yenilik yapmak zorunda olduğumuzun 

farkındayız ama dediğimiz gibi yeni başlıyoruz şu anda hali hazırda bir şey yok. 
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Tablo 6: İşletmelerin önemli yenilik göstergelerinden biri olan Ar-Ge faaliyetlere verilen önemin sorgulanması 

 Temalar F % 

1 Önem veriyoruz/Önemli olduğunu düşünüyoruz (A, B, C, D, E, F, G) 7 100 

2 Yenilik (B, C, E, G) 4 57,1 

3 Kalite Standartları Yakalamak (A, B, E, G) 4 57,1 

4 Rakiplerden Öne Geçme İsteği, Rekabet (C, B, E) 3 42,8 

5 Teknolojik Liderlik (B, E, G) 3 42,8 

6 Bütçe Sorunu (D, F, G) 3 42,8 

Katılımcıların Ar-Ge faaliyetlerini nasıl gördükleri, Ar-Ge faaliyeti yapıp yapmadıklarının anlaşılması 

üzerinde sorulan soru (İşletmeniz Ar-Ge’ ye önem vermekte midir? Ar-Ge veya yeni ürün veya süreçler ortaya koymak 

adına yapılan faaliyetler için yıllık olarak bir bütçe ayırır mısınız?) neticesinde, Ar-Ge faaliyetlerini fazlasıyla 

önemsediklerini fakat kaynak yetersizliğinden dolayı gereken önemi veremedikleri anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların, işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerine neden önem vermeleri gerektiğine yönelik cevapları Tablo 

6’de gösterilmektedir. 

(E)  Ar-Ge’ye ve teknolojik liderliğe çok önem veriyoruz. Kaliteli mal üretmek için, Avrupa kriterlerine ulaşmak için Ar-

Ge şart. Ayrıca Ar-Ge yapmazsak yenilik yapamayız yani yenilik için olmazsa olmaz bir şey bizim için. Sürekli daha 

iyisini aradığımız için araştırıyoruz daha iyisini yapmaya ürünlerimizi süreçlerimizi geliştirmeye çabalıyoruz. (G) Ar-

Ge’ye önem vermek ve bütçe ayırmak zorundayız yoksa yeni ürün geliştiremeyiz. Teknolojik liderlik konuları da mesela 

aynı şekilde. Daha iyisini yapmak için çabalıyoruz. Ama tabi bu konu Türkiye’nin muzdarip olduğu konulardan biri. 

Bizde ki Ar-Ge açıkçası kendi çabamızla. Bulunan ürünün üzerinde çok çalışıldığı için çok fazla kısıtlı kalınıyor. Ülke 

genelinde büyük firmalara baktığınızda yıllık bütçelerinin %20’lerini neredeyse Ar-Ge’ye ayırmak zorundalar ama bizim 

ölçekli firmalarda ne yazık ki bu pek mümkün değil. (F) Bütçemizin yettiği ölçüde önem veriyoruz. Bütçe sebebi sorunuyla 

çok fazla yönelemiyoruz. Çünkü Ar-Ge riskli iş para olması lazım. Bizim gibi işletmelerin de parasal durumları malum, 

kısıtlı. (B) Ar-Ge bizim önceliğimiz. Teknolojik gelişmelere ve teknolojik manada ilerlemelere de önem veriyoruz. Kaliteyi 

yakalamamız yeni ürünler üreterek veya ürünlerimizi geliştirerek rakiplerimiz ile rekabet edebilmek için bunlar elzem 

şeyler. Zaten bu yüzden tam 70 mühendis barındırıyoruz bünyemizde, araştırmaya odaklansınlar gelişmeleri takip 

etsinler istiyoruz. 70 tane patent aldık, sürekli gelişme çabasındayız. Kalite ve verimlilik bizim odak noktalarımızdan. (D) 

Ar-Ge’ye önem veriyoruz, rekabet ve gelişim için büyüme için oldukça önemli olduğunuz düşünüyoruz. Fakat bizim 

düşünmemizle olmuyor işte, bütçe yok. Ar-Ge için insan kaynağı lazım, insan kaynağı derken Ar-Ge yapacak insan 

kaynağından bahsediyorum, düz çalışan değil. Onları işe almak işte tutmak maliyetli bizim de kaynağımız yok. 

Karlılığımız önümüzde engel. Karlılık olduğu zaman firmanın yürüyüşü değişir. O zaman insan kaynağı oluşur, 

mühendisi aldınız çay getirmesini beklemeyeceksin adamdan Ar-Ge bekleyeceksin. Para insanı akıllı yapar zihin açılır. 

Para olursa Ar-Ge’de olur insan kaynağı da olur. 

Tablo 7: İşletmelerin devlet desteklerine olan bakış açısının sorgulanması 

 Temalar F % 

1 Bürokratik Prosedür Fazlalığı (A, E, G) 3 42,8 

2 Bürokratik Yavaşlık (A, E, G) 3 42,8 

3 Güven Eksikliği (A, D, E, F, G) 4 57,1 

4 Destek Vericilerin Teknik Bilgi Eksikliği Olduğunun Düşünülmesi (D, E) 2 28,5 

Katılımcı işletmelerin destek ve/veya teşvik alma amaçlı kurumlara olan bakış açısını ve devletten destek 

ve/veya teşvik alıp almadığını öğrenmek amacı ile sorulan soru (Devlet destek ve/veya teşviklerinden faydalanır 

mısınız? Kendinizi geliştirmek için devlet kurumları ile işbirliği yapar mısınız?) neticesinde katılımcı işletmelerin 

sadece bir tanesinin yoğun bir şekilde devlet desteklerinden faydalandığı görülmektedir. Katılımcıların destek 

ve/veya teşviklerden faydalanmama sebepleri Tablo 7’de gösterilmektedir. 

(A) KOSGEB desteğine uğraştık zamanında, bürokratik süreç o kadar yoruyor ki insanı bir sürü şey istiyorlar üstüne 

süreç çok uzun onlarla uğraşmaktansa destek almayız daha iyi diyoruz. (C) KOSGEB teşviklerini yeni fark ettik. Önceden 
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ihracat yapmadığım için ilgi alanım değildi ama şimdi ihracata yönelmeyi düşünüyoruz. Yurtdışı pazarlara açılmak için 

gereken fuar katılımları katalog basımı vs gibi ekstra maliyetler var KOSGEB’in bunlar için yardım ettiğini duyduk. Bu 

gibi faaliyetler için yararlanmayı düşünüyoruz. (B) Ciddi bir teşvik alıyoruz. Bu sayede gelişiyoruz, Ar-Ge’ye önem 

veriyoruz. Ar-Ge personelimize yönelik desteklerden faydalandıkça daha fazla kişi çalıştırıyoruz, 70 uzman çalışıyor Ar-

Ge birimimizde. TÜBİTAK, KOSGEB ve bakanlıklardan da ciddi teşvikler aldık almaya devam ediyoruz. Hatta devlet 

bize ödül bile verdi. (E) Bizim en çok sıkıntı çektiğimiz nokta finans, devletin destekleri var ama bu destekleri devlet al 

sana destek tepe tepe kullan demiyor haklı olarak gerekçeleri var, her firmanın bir destek puanı olsa ben TÜBİTAK’a 

gittiğimde kalkınma ajansına gittiğimde kalkınma ajansında muhatap olduğum kişi baksın. Burada kan kaybı var herkes 

aynı kefeye konuyor. Finans açısından çok ciddi sıkıntımız var 600 bin liralık bir proje yapıyorsunuz en az yarısını siz 

harcamak zorundasınız, bunu harcıyorsunuz ispat ediyorsunuz ve devlette diyor ki evet gerçekten dediğin gibi 

harcamışsın ve yapmışsın hedefine de ulaşmışsın diyor ve vereceği parayı 1,5 yıl sonra veriyor. O yüzden desteklere sıcak 

bakmıyoruz artık. Mesela kümelenme üyesiyiz kümelenme güzel bir mantık ama burada da bürokratik süreçlerden dolayı 

ilerleyemiyor ya da olması gerekenler olamıyor. Türkiye’de sürekli bir güvensizlik var yani geri dönüş olur mu paramı 

alabilir miyim öyle olur mu böyle olur mu bu şekilde bakıldığında istenilen düzeye gelinemiyor tabi karşılıklı ilişki 

içerisinde olduklarınız ile. Bürokratik yavaşlık ve konusunda yetkin olmayan kişilerin işleri yavaşlatması sorunu var 

bizim gördüğümüz. Devletin en büyük korkusunun güvensizlik olması lazım, güven duyulan her firmaya yeterli desteği 

vermeli. 

5. Sonuç ve Tartışma  

Literatürde medikal sektörde bulunan KOBİ’lerin yenilik ve Ar-Ge yatırımları üzerindeki devlet desteklerinin 

rolüne yönelik yeteri düzeyde çalışmaya rastlanmamaktadır. Dolayısıyla çalışma, devlet desteklerinin 

KOBİ’lerin yenilik faaliyetlerini olumlu ve önemli derecede etkileyebileceği, özellikle bilgi yoğun işletmeler 

olarak anılan medikal sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler için yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

desteklenmesinin ortaya konmasını vurgulanması açısından önemli olacağı ve ilgili literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanarak ortaya konulan 

sonuçlar ile literatüre teorik açıdan katkı sağlanacağı öngörülmektedir.  

Özellikle medikal sektörde faaliyet gösteren işletmeler için Ar-Ge’nin ne kadar önemli olduğu son zamanlarda 

tüm dünyaca yaşadığımız COVID-19 pandemi sürecinde aşı üretim faaliyetleri ile de anlaşılmaktadır. Yoğun 

Ar-Ge faaliyeti içerisinde olan ve yeni ürün/süreç ortaya koyan işletmelerin ülkelerine sağlayacakları katma 

değer ile ülke ekonomisine katkı sağlanabilecek ve rekabetçi ülke konumuna gelinebilecektir. Dolayısıyla 

işletmelerin yenilikçi olmaları, Ar-Ge’ye önem vermeleri sadece kendileri için değil ülke için de önemli rol 

oynamaktadır. Bu sebeple, üretim yapabilme potansiyeli olan yeni ürün ve/veya süreç ortaya koyabilecek ve 

bunun yurtdışı pazarlara ihraç edebilecek konumda olan işletmelere yönelik devlet desteklerinin arttırılması, 

prosedürlerin kolaylaştırılması ve işletmelere destek ve/veya teşvik veren kurumlar tarafından sürekli bir bilgi 

akışı sağlanması oldukça önemlidir. Rekabetçi konumda bir ülke olabilme adına, yeni ve nitelikli ürün üreten, 

ürettiği ürünleri dış pazarlara sunan ve böylelikle ihracat oranlarını yükselten işletmelerin sayılarının artması 

için çalışmalar yapılmalıdır.  

Çalışma kapsamında görüşülen işletmelerin yenilik ve Ar-Ge faaliyetleri ile devlet desteklerine yönelik 

verdikleri cevaplar doğrultusunda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir; 

• A, C, D, E, F ve G işletmelerinin devlet desteklerinden faydalanmaması ve aralarında sadece E işletmesinin 

2 adet patente sahip olması, B işletmesinin ise hem KOSGEB hem de TÜBİTAK desteklerinden 

faydalanarak ve 70 adet patente sahip olması devlet desteklerinin patentlere olumlu etki ettiğini 

gösterebilmektedir,  

• Çalışma kapsamında görüşülen işletmelerin yenilik ve yenilik faaliyetlerini önemli görmelerinde rekabetçi 

konumda olmanın, teknolojiyi yakalamanın ve yeni ürün-süreç iyileştirme ve geliştirmenin etkili olduğu, 

aynı zamanda daha kaliteli ürün üretme ve müşteri memnuniyeti elde etme adına yardımcı olacağı 

söylenmektedir, 
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• Çalışma kapsamında görüşülen işletmelerin hepsi Ar-Ge faaliyetlerinin oldukça önemli olduğunu 

düşünmektedirler. Ar-Ge faaliyetlerine önem vermelerinde yenilik faaliyetlerinde bulunma, yeni ürün-

süreç ortaya koyma ve kalite standartlarını yakalama isteğinin etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca Ar-

Ge’ye faaliyetlerinde bulunarak ürünlerinde yenilik yaparak veya geliştirerek veya tamamen yeni bir ürün 

ortaya koyarak rakiplerinden öne geçeceklerini ve böylelikle daha rekabetçi konuma yükseleceklerini 

düşünmektedirler. Aynı zamanda teknolojik liderlik konusuna verdikleri önemi de belirtmişlerdir.  

• Ar-Ge faaliyetlerini önemli görmelerine rağmen kaynak ve bütçe sıkıntısından dolayı Ar-Ge faaliyeti 

içerisinde bulunamadıklarını dile getirmişlerdir, 

• Bütçe ve kaynak sıkıntısı yüzünden Ar-Ge faaliyetleri içerisinde bulunamayan işletmelerin devlet 

desteklerine karşı da olumlu bir bakış açısı içerisinde olamadıkları anlaşılmaktadır. Bunun en büyük 

sebepleri olarak ise bürokratik prosedürlerin oldukça fazla olmasını, bürokratik yavaşlığı ve destek veren 

kurum ve kuruluşlar ile karşılıklı bir güvensizlik ilişkisi düşüncesini öne sürmüşlerdir. Genel olarak 

kurum ve kuruluşların destek almak isteyen girişimlere yönelik güven eksikliği olduğunu, bu konuda belki 

de haklı olduğunu fakat her girişimin aynı koşullarda değerlendirilmemesi gerektiğini düşünmektedirler. 

Girişimlerin daha önce yapmış oldukları projeler veya faaliyetler göz önünde bulundurularak verilecek 

destek süreçleri ve miktarlarında ayarlama yapılması ve özellikle Ar-Ge faaliyetleri noktasında girişimlerin 

performanslarının takip edileceği bir sistem oluşturulması girişimler için faydalı olabilecektir. 

Görüşülen işletmelerin verdikleri cevaplardan ve literatürdeki çalışmalarında incelenmesi ile medikal 

sektörde yer alan KOBİ’lerin yenilik faaliyetlerine ve yenilik faaliyetlerini arttırmaya yönelik öneriler çalışma 

kapsamında şu şekilde ele alınmaktadır; 

• Medikal sektörde faaliyet gösteren veya gösterecek yenilikçi işletmelerin bir araya gelebilmelerini, işbirliği 

yapabilmelerini sağlayacak platformların oluşturulması, etkinlikler yapılması, 

• Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, sektöre katkısı olan girişimcilerin, bilim adamlarının, sağlık 

çalışanlarının ve tüm paydaşların yenilikçi girişimciler ile etkileşim halinde olabilecekleri, fikir alışverişi 

yapabilecekleri ortamların oluşturulması, 

• Sektöre özgü girişim kümelenmelerinin birbirleri arasındaki ilişkilerin arttırılması ve bu kümelenmelere 

yönelik desteklerin arttırılması, 

• Teknoparklara ve kuluçka merkezlerine yönelik destek ve/veya teşviklerin arttırılması, yenilikçi 

girişimlerin bu merkezler noktasında bilgilendirilmesi, 

• Yenilikçi girişimlerin yenilik faaliyetlerine ilişkin destek ve/veya teşvikte bulunan kurum ve kuruluşların 

değerlendirme ve destek süreçlerinde iyileştirmeler yapması,  

• Destek ve/veya teşvik programı sürecinde uygulanması gereken bürokratik prosedürlerin azaltılmasına ve 

sürecin daha hızlı işlemesine yönelik çalışmalar yapılması, 

• Yenilikçi girişimlere yönelik farklı destek ve/veya teşvik programları uygulanması, değerlendirme 

koşullarının girişimlerin mevcut pozisyonları ve kapasiteleri gözetilerek belirlenmesi, 

• Yenilikçi girişimlerin destek ve/veya teşvik programlarına ilişkin bilgilendirmelerin arttırılması, 

• Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması, geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi, 

• Medikal KOBİ’lerin yenilik faaliyetlerine ilişkin eğitim faaliyetlerinin arttırılması, gereken konularda 

danışmanlık hizmetleri verilerek desteklenmesi, 

• Medikal KOBİ’lerin yenilikçi fikirlerini değerlendirecek mühendisler, uzmanlar ve sağlık çalışanları gibi 

fikirlerin ticarileşmesine katkı sağlayacak taraflar arasında işbirliklerin arttırılması, desteklenmesi ve 

özendirilmesi ile birlikte işletmelerin daha fazla yenilikçi olmalarını sağlanabilecektir. İşletmeler aldıkları 

destekler ile birlikte kısıtlı kaynakları sebebiyle yapamadıkları faaliyetleri gerçekleştirme imkânı elde 

edebileceklerdir. Nitelikli ve Ar-Ge noktasında uzman insan kaynaklarını bünyelerinde barındırarak daha 

fazla araştırma yapma imkânı sağlayabileceklerdir.   

Çalışma sonuçları, literatürde devlet destek ve teşviklerinin KOBİ’ler için önemine ve bu desteklerin 

KOBİ’lerin yenilik ile Ar-Ge faaliyetlerini olumlu yönde etkilediğine yönelik yapılan çalışmaların (North, 

Smallbone ve Vickers, 2001; Kaufmann ve Tödtling, 2002; Gülmez ve Yalman, 2010; Türkoğlu ve Çelikkaya, 
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2011; Kang ve Park, 2012; Kolisnichenko, 2017; Seo, J. H., ve Cho, 2020) sonuçları ile örtüşmektedir Dolayısıyla 

sonuçlar aynı zamanda literatürü desteklemektedir.  

6. Kısıtlar 

Çalışmanın gelecekteki araştırmalar için bazı sınırlamaları vardır. Bu çalışma Ankara ve İstanbul illerinde 

bulunan medikal KOBİ’lerin yenilik faaliyetlerinde devlet desteklerinin etkisi üzerine olduğundan, ilk kısıt, 

bulguların büyük ölçekli işletmelere uygulanamaz olmasıdır. Bir diğer kısıt ise çalışmanın medikal sektörde 

faaliyet gösteren işletmeler üzerine yapılmış olmasıdır. İleride yapılacak çalışmaların farklı iller ve/veya 

bölgelerde yapılması ile farklı sonuçlar elde edilebilir veya çalışmanın sonuçlarına benzer sonuçlar elde 

edilerek hem çalışma hem de literatür desteklenebilir. Dolayısıyla çalışmada ulaşılan sonuçların ileride 

yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Özetle, çalışma bulguları tüm büyüklükteki işletmeler 

ve farklı sektörler için oluşturulabilir ve uygulanabilir değildir, oysa bulgular benzer bağlamlarda ve 

görüşülen işletme türlerine yönelik daha fazla araştırma için bir temel olarak kabul edilebilir. 

Kaynakça 

Almus, M. and Czarnitzki, D. (2003). The effects of public R&D subsidies on firms' innovation activities: The 

case of Eastern Germany. Journal of Business & Economic Statistics, 21(2), 226-236. 

https://doi.org/10.1198/073500103288618918 

Antonia,J. and Zamora,C.(2000). Investment in health and Economic Growth: A Perpective From Latin 

America and the Caribbean. XXXV.Meeting of the Advisory Committe on health Research, Havana, 

Cuba. 

Auer, A. and Jarmai, K. (2018). Implementing responsible research and innovation practices in SMEs: Insights 

into drivers and barriers from the Austrian medical device sector. Sustainability, 10(17), 1-18. 

https://doi.org/10.3390/su10010017 

Baldwin, J. R. and Johnson, J. (1995). Human capital development and innovation the case of training in small 

and medium sized firms. Statistics Canada Working Paper, 74. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3138 

Bergsland, J., Elle, O. J. and Fosse, E. (2014). Barriers to Medical Device Innovation. Medical Devices: Evidence 

and Research, 7, 205-209. https://doi.org/10.2147/MDER.S43369 

Bérubé, C. and Mohnen, P. (2009). Are firms that receive R&D subsidies more innovative?. The Canadian Journal 

of Economics, 42(1), 206-225. https://doi.org/10.1111/j.1540-5982.2008.01505.x 

Bronzini, R. and Piselli, P. (2016). The impact of R&D subsidies on firm innovation. Research Policy, 45(2), 442-

457. https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.10.008 

Claire, R.B. (2004). Thanks to new technology, the medical instruments industry produces a wealth of 

products. The Daily Record, February, 1. 

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. M. Bütün and SB Demir, Çev.(Eds.). İstanbul: Siyasal Kitapevi. 

Daiberl, C. F., Oks, S. J., Roth, A., Möslein, K. M. and Alter, S. (2019). Design principles for establishing a multi-

sided open innovation platform: Lessons learned from an action research study in the medical 

technology industry. Electronic Markets, 29(4), 1-18. https://doi.org/10.1007/s12525-018-0325-2 

Davey, S.M., Brennan M., Meenan B.J. and McAdam,R. (2011). Innovation in the medical device sector: An 

open business model approach for high-tech small firms. Technology Analysis & Strategic Management, 

23(8), 807-824.  https://doi.org/10.1080/09537325.2011.604152 

De Jong, J. P. and Marsili, O. (2006). The fruit flies of innovations: A taxonomy of innovative small firms. 

Research Policy, 35(2), 213-229. https://doi.org/10.1177/0266242606069268 

Deloitte (2021). Digital R&D: Transforming The Future of Clinical Development. 

https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/digital-research-and-

development-clinical-strategy.html Acces Date: 30.04.2021 

Dosi, G. (1988). Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation. Journal of Economic Literature, 

26(3), 1120–1171. 

https://doi.org/10.1198/073500103288618918
https://doi.org/10.3390/su10010017
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3138
https://doi.org/10.2147/MDER.S43369
https://doi.org/10.1111/j.1540-5982.2008.01505.x
https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.10.008
https://doi.org/10.1007/s12525-018-0325-2
https://doi.org/10.1080/09537325.2011.604152
https://doi.org/10.1177/0266242606069268


A. Yalçın – B. Çetin 13/3 (2021) 2607-2622 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2620 

Efrat, K., Gilboa, S. and Yonatany, M. (2017). When marketing and innovation interact: The case of born-global 

firms. International Business Review, 26(2), 380-390. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.09.006 

Eisenhardt, K.M. and Martin, J.A. (2000). Dynamic Capabilities: What Are They?. Strategic Management Journal, 

21(10-11), 1105-1121. https://doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11<1105::AID-

SMJ133>3.0.CO;2-E 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD)(2002). Frascati Kılavuzu: Araştırma ve Deneysel Geliştirme 

Taramaları İçin Önerilen Standart Uygulama.  

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf Erişim Tarihi: 

30.04.2021 

Garcia-Quevedo, J., Mas-Verdu, F. and Montolio,D. (2013). What types of firms acquire knowledge intensive 

services and from which suppliers?. Technology Analysis& Strategic Management, 25(4), 473-486.  

http://dx.doi.org/10.1080/09537325.2013.774348 

Güler, E. Ö. ve Kanber, S. (2011). İnovasyon aktivitelerinin inovasyon performansı üzerine etkileri: İmalat 

sanayii uygulaması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 61-76. 

Gülmez, M. ve Yalman, İ. N. (2010). Yatırım teşviklerinin bölgesel kalkınmaya etkileri: Sivas ili örneği. Atatürk 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2), 235-257. 

Gültekin, A. ve Onuk, M. (2020). Bursa Otomotiv Sanayisinde İnovasyonun Şirket Performansı Üzerine 

Etkisini İnceleyen Bir Araştırma. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(13), 54-65. 

Hughes, M. and Morgan, R. E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation 

and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management, 

36(5), 651-661. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2006.04.003 

Hyytinen, A. and Toivanen, O. (2005). Do financial constraints hold back innovation and growth?Evidence on 

the role of public policy. Research Policy, 34(9), 1385-1403. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.06.004 

Kang, K. N. and Park, H. (2012). Influence of government R&D support and inter-firm collaborations on 

innovation in Korean biotechnology SMEs. Technovation, 32(1), 68-78. 

https://doi.org/10.1016/j.technovation.2011.08.004 

Karhunen, H. and Huovari, J. (2015). R&D subsidies and productivity in SMEs. Small Business Economics, 45(4), 

805-823. https://doi.org/10.1007/s11187-015-9658-9 

Kaufmann, A. and Tödtling, F. (2002). How effective is innovation support for SMEs? An analysis of the region 

of Upper Austria. Technovation, 22(3), 147-159. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(00)00081-X 

Kılıçarslan, M. ve Takkasız, B. (2019). Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektöründe Pazarlamanın Önemi. 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 966-971. https://doi.org/10.31590/ejosat.647581 

Kiper, M. (2018). Dünyada ve Türkiye’de tıbbi cihaz sektörü ve strateji önerisi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı. 

Ankara. 

Kleer, R. (2010). Government R&D subsidies as s signal for private investors. Research Policy, 39(10), 1361-1374.  

Klette, T. J. and Moen, J. (2011). R&D investment response to R&D subsidies: A theoretical analysis and a 

microeconometric study. World Review of Science Technology and Sustainable Development, 9(2/3/4), 1-35. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.1940407 

Knight, G.A. and Cavusgil, S.T. (2004). Innovation Organizational Capabilities, and Born Global Firm.  Journal 

of International Business Studies. 35, 124-141. 

Koga, T. (2005). R&D subsidy and self-financed R&D: The case ofJapanese high-technology start-ups. Small 

BusinessEconomics, 24(1), 53–62. https://doi.org/10.1007/s11187-005-3096-z 

Kolisnichenko, P. (2017). Government support for small and medium-sized business and innovative activities. 

Baltic Journal of Economic Studies, 3(4), 115-119. 

 Köker, A. R. ve Alan, H. (2021). COVID-19 Küresel Salgın Sürecinin İşletmelerin Teknik Yenilik Faaliyetlerine 

Yansımaları: Patent Başvuruları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 267-280. 

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1133 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.09.006
https://doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11%3c1105::AID-SMJ133%3e3.0.CO;2-E
https://doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11%3c1105::AID-SMJ133%3e3.0.CO;2-E
https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/09537325.2013.774348
http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2006.04.003
https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.06.004
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2011.08.004
https://doi.org/10.1007/s11187-015-9658-9
https://doi.org/10.1016/S0166-4972(00)00081-X
https://doi.org/10.31590/ejosat.647581
https://doi.org/10.2139/ssrn.1940407
https://doi.org/10.1007/s11187-005-3096-z
https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1133


A. Yalçın – B. Çetin 13/3 (2021) 2607-2622 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2621 

Köse, N. G. ve Çifter, A. S. (2018). Türkiye tıbbi cihazlar sektörüne yönelik bir inceleme: Ürün geliştirme 

süreçlerinin insan merkezli tasarım üzerinden değerlendirilmesi. Online Journal of Art and Design, 6(5), 

239-262. 

Larsen, P. and Lewis, A. ( 2007). How Award‐Winning SMEs Manage the Barriers to Innovation. Creavity and 

Innovation Management, 16(2), 142-151. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2007.00428.x 

Lukács, E. (2005). The economic role of SMEs in world economy, especially in Europe. European Integration 

Studies, 4(1), 3-12. 

Lumpkin, G. T. and Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to 

performance. Academy of management Review, 21(1), 135-172. 

https://doi.org/10.5465/amr.1996.9602161568 

Manez, J.A., Rochina-Barrachina, M. E., Sanchis-Llopis, J.A. and Vicente, O. (2014). Financial Constraitns and 

R&D and Exporting Strategies for Spanish Manufacturing Firms. Industrial and Corporate Change, 23(6), 

1563- 1594. 

Meuleman, M. and De Maeseneire, W. (2008). Do R&D Subsidies Affect SMES´Access To External Financing. 

Vlerick Leuven Gent Working Paper Series, 2008/12 

North, D., Smallbone, D., & Vickers, I. (2001). Public sector support for innovating SMEs. Small Business 

Economics, 16(4), 303-317. https://doi.org/10.1023/A:1011164801073 

Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for 

Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, 

Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. 

https://doi.org/10.1787/9789264304604-en 

Okamuro, H., Nishimura, J., Colombo, M. and Stam, E. (2019). Promoting SME R&D and Innovation. T20 

Japan 2019 Policy Brief. https://t20japan.org/wp-content/uploads/2019/03/t20-japan-tf9-2-promoting-

research-development-innovation-smes.pdf Erişim Tarihi: 25.05.2021 

Pullen, J. J. A., Weerd-Nederhof, P. C., Groen, A. J. and Olaf, F. A. M. (2012). Open innovation in practice: goal 

complementarity and closed NPD networks to explain differences in innovation performance for smes 

in the medical devices sector. Journal of Product Innovation Management, 29(6), 917-934. 

https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2012.00973.x 

Rammer, C., Czarnitzki, D. and Spielkamp, A. (2009). Innovation success of non-R&D-performers: substituting 

technology by management in SMEs. Small Business Economics, 33(1), 35-58. 

https://doi.org/10.1007/s11187-009-9185-7 

Resmi Gazete (2010). Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı (KOSGEB), 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon destek programı. Sayı: 27612 

Rialp, A., Rialp, J., Urbano, D. and Vaillant, Y. (2005). The born-global phenomenon: A comparative case study 

research. Journal of International Entrepreneurship, 3(2), 133-171. https://doi.org/10.1007/s10843-005-4202-

7 

Sass, M. (2011). Internationalisation of innovative SMEs in the Hungarian medical precision instruments 

industry. Post-Communist Economies, 24(3), 365-382. https://doi.org/10.1080/14631377.2012.705470 

Scherer, F.M. (1980). Industrial Market Structure and Economic Performance. Rand McNally, Chicago. 

Seo, J. H. and Cho, D. (2020). Analysis of the Effect of R&D Planning Support for SMEs Using Latent Growth 

Modeling. Sustainability, 12(3), 1018. https://doi.org/10.3390/su12031018 

Stone, A., Rose, S., Lal B. and Shipp, S. (2008). Measuring innovation and intangibles: A business perspective. 

Science and Technology Policy Institute, Washington. 

Taban, S. (2006). Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Sosyoekonomi, 4(4), 

31-46. 

Tarım, M. (2014). Sağlık Politikaları ve Ar-Ge. Sağlık Düşüncesi Platformu ve Tıp Kültürü Platformu. 

https://www.sdplatform.com/Dergi/810/Saglik-politikalari-ve-Ar-Ge.aspx Erişim Tarihi: 30.04.2021 

Ticaret bakanlığı (2021). Destekler. https://www.ticaret.gov.tr/destekler Erişim Tarihi: 04.05.2021 

https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2007.00428.x
https://doi.org/10.5465/amr.1996.9602161568
https://doi.org/10.1023/A:1011164801073
https://doi.org/10.1787/9789264304604-en
https://t20japan.org/wp-content/uploads/2019/03/t20-japan-tf9-2-promoting-research-development-innovation-smes.pdf
https://t20japan.org/wp-content/uploads/2019/03/t20-japan-tf9-2-promoting-research-development-innovation-smes.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2012.00973.x
https://doi.org/10.1007/s11187-009-9185-7
https://doi.org/10.1080/14631377.2012.705470
https://doi.org/10.3390/su12031018
https://www.ticaret.gov.tr/destekler


A. Yalçın – B. Çetin 13/3 (2021) 2607-2622 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2622 

Tur-Mas, A. and Soriano, R. D. (2014). The level of innovation among young innovative companies: The impact 

of knowledge-intensive services use, firm charactersitics and the entrepreneur attributes. Services 

Business, 8, 51-63.  https://doi.org/10.1007/s11628-013-0186-x 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK)(2021). Destekler. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari Erişim Tarihi:04.05.2021 

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı (2018). On Birinci Kalkınma Planı(2019-2023): Ar-Ge ve Yenilik 

Ekosisteminin Güçlendirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK)(2020). Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri,2019. 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kucuk-ve-Orta-Buyuklukteki-Girisim-Istatistikleri-2019-37548 

Erişim Tarihi:30.04.2021 

Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Araştırma- Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2019. 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Arastirma-Gelistirme-Faaliyetleri-Arastirmasi-2019-33676 

Erişim Tarihi: 30.04.2021 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (2015). Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı(2016-

2020). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100615-4.htm Erişim Tarihi: 03.05.2021 

Türkoğlu, M. ve Çelikkaya, S. (2011). Türkiye’de KOBİ’lere yönelik Ar-Ge destekleri. Uluslararası Alanya 

İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2), 56-71. 

Vrontis, D., Basile, G., Andreano M. S., Mazzitelli A. and Papasolomou I. (2020). The profile of innovation 

driven Italian smes and the relationship between the firms’ networking abilities and dynamic 

capabilities. Journal of Business Research, 114, 313-324. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.04.009 

Walters, A., Thomas, N., Brown, R. and Lewis, A. (2001). Barriers to effective product development within 

SMEs in the medical manufacturing sector. Manufacturing information systems proceedings of the Fourth 

SME International Conference. 

Xin, J. Y., Yeung, A. C.L. and Cheng, T.C.E. (2010). First to market: Is technological innovation in new product 

development profitable in health care industries?. International Journal Production Economics, 127, 129-

135. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.05.004 

Yülek, M. ve Daş, G.S.(2016). KOBİ’lerin Yenilikçilik Kapasitelerini Geliştirecek Desteklerin Tasarımına 

Yönelik Kavramsal Bir Model Önerisi: Yenilikçilik Profillerine Dayalı Bir Yaklaşım. Ege Akademik Bakış, 

16(3), 555-572. https://doi.org/10.21121/eab.2016319973 

Zeng, S.X., Xie, X.M. and Tam, C.M.(2010). Relationship between cooperation networks and innovation 

performance of SMEs. Technovation, 30(3), 181-194. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2009.08.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1007/s11628-013-0186-x
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kucuk-ve-Orta-Buyuklukteki-Girisim-Istatistikleri-2019-37548
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Arastirma-Gelistirme-Faaliyetleri-Arastirmasi-2019-33676
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100615-4.htm
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.04.009
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.05.004
https://doi.org/10.21121/eab.2016319973
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2009.08.003


Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Aslan, M. (2021). İş Yaşam Dengesi  Üzerine Bir Araştırma: Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 

2623-26. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 

2021, 13(3), 2623-2633 

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1281  

 
İş Yaşam Dengesi  Üzerine Bir Araştırma: Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi 

(A Research on Work-Life Balance: A Bibliometric Analysis of Postgraduate Thesis ) 
 

Mecbure ASLAN  a   
a Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye. mecbureaslan@ksu.edu.tr  
 

MAKALE BİLGİSİ  ÖZET 

Anahtar Kelimeler:  

İş Yaşam Dengesi 

Bibliyometrik Analiz 

Lisansüstü Tezler 

 

 
 

Gönderilme Tarihi 25 

Haziran  2021 

Revizyon Tarihi 20 

Ağustos 2021 

Kabul Tarihi 30 Ağustos 

2021 

 

 

Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – İş yaşamındaki değişimler, örgütsel yapılardaki farklılaşmalar, teknolojik değişimler, iş ve yaşamın 

diğer alanlarındaki etkileşimin iş yaşamına etkisi, dijitalleşme ve çalışma zamanlarına ilişkin farklı 

uygulamalar, çalışanların iş ve diğer yaşam alanları arasındaki dengeyi sağlamaları gerekliliğini giderek 

arttırmaktadır. Yoğun iş yaşamı ve işin yaşam alanı içerisinde geniş bir yer kaplaması, iş yaşam dengesinin 

özellikle  son yıllarda  birçok araştırmaya konu olmasını sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı iş yaşam 

dengesi odaklı Ulusal Tez Merkezi internet sitesinde  yayınlanan lisanüstü tezlerin bibliyometrik analizini 

yapmak ve iş yaşam dengesi konusunu yapılan tez çalışmaları perspektifinden incelemektir. 

Yöntem –  Araştırma kapsamında Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 2021 Mayıs 

ayında tarama terimi olarak iş yaşam dengesi terimi girilmiştir. Ulaşılan lisansüstü tezlerin bazı değişkenler 

açısından bibliyometrik analizleri yapılmıştır. 

Bulgular –  Ulusal Tez Merkezi veri tabanından iş yaşam dengesi terimiyle tarama yapılmış ve 70 adet teze 

ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında 70 adet tez; tez adı, yılı, türü, yayınlandığı yıl, dili, danışman ünvanı, 

üniversite, enstitü, anabilim dalı, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, anahtar kelimeler ve özet gibi 

değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırrma kapsamında tezlerin çoğunluğunun 2019 yılında ve yüksek 

lisans tezlerinden oluştuğu görülmektedir. 2007 yılından itibaren yapılmış tezlere ulaşılmıştır. Lisansüstü 

tezlerin daha çok işletme ana bilim dalında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Tartışma –  İş yaşam dengesi terimiyle Ulusal Tez Merkezi internet sayfasından taranan 70 adet lisansüstü 

tez  bibliyometrik analizle incelenmiştir. İş yaşamı, genel yaşam alanında geniş bir yer kaplamakta olup, iş 

yaşamının diğer yaşam alanlarını etkilediği, yaşamın diğer alanlarının da iş yaşamını etkilediği 

görülmektedir. İş ve diğer yaşam alanları arasındaki dengenin sağlanması giderek daha önemli hale 

gelmektedir. Bu bağlamda iş yaşam dengesinin daha fazla araştırmaya konu olmasının ve farklı değişkenlerle 

ele alınmasının literatüre, araştırmacılara, öğrencilere ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Purpose – Changes in business life, differentiations in organizational structures, technological changes, the 

effect of interaction in work and other areas of life on business life, digitalization and different practices 

related to working times increase the need for employees to maintain a balance between work and other life 

areas. The busy work life and the fact that the work occupies a large place in the living space makes the work-

life balance the subject of many researches, especially in recent years. The aim of this research is to make a 

bibliometric analysis of postgraduate theses published on the website of the National Thesis Center focused 

on work-life balance and to examine the issue of work-life balance from the perspective of the thesis studies. 

Design/methodology/approach – Within the scope of the research, the term work-life balance was entered 

as a search term in May 2021 from the Higher Education Institution National Thesis Center database. 

Bibliometric analyzes of the obtained postgraduate theses were made in terms of some variables. 

Findings – The database of the National Thesis Center was searched with the term work-life balance and 70 

theses were reached. Within the scope of the research, 70 theses; The thesis was examined in terms of variables 

such as name, year, type, year of publication, language, title of advisor, university, institute, department, 

research method, data collection tools, keywords and abstract. Within the scope of the research, it is seen that 

the majority of theses are in 2019 and consist of master's theses. Theses made since 2007 have been reached. 

It is seen that graduate theses are mostly concentrated in the Department of Business Administration. 

Discussion – 70 postgraduate theses scanned from the website of the National Thesis Center with the term 

work-life balance were analyzed by bibliometric analysis. Business life occupies a large place in the general 

living area, and it is seen that business life affects other living areas, and other areas of life affect business life. 

Maintaining a balance between work and other areas of life is becoming more and more important. In this 

context, it is thought that making work-life balance the subject of more research and dealing with different 

variables will contribute to the literature, researchers, students and practitioners. 
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1. GİRİŞ 

İş yaşamı bireylerin yaşamının çok büyük bir alanını kapsamaktadır. İş yaşamındaki değişiklikler, örgütsel 

yapıların değişmesi, teknolojik değişimler, hastalıklar, yaşamın genelindeki değişimler, artan ihtiyaçlar gibi 

nedenlerle iş yaşamı ve yaşamın diğer alanları arasında denge sağlamak daha önemli hale gelmektedir. İş 

yaşam dengesi, bireyin çalışma yaşamı, aile yaşamı ve yaşamın diğer alanlarındaki sorumlulukları, faaliyetleri 

yerine getirebilmesidir (Delecta, 2011:186). İş yaşam dengesi kavramı, iş yaşamı ile kişisel yaşamın birbirinin 

tamamlayıcısı olarak görülmesidir (Syed, 2015:288).  İş ve diğer yaşam alanları arasındaki çatışmaların 

azaltılarak uyumun yakalanması olarak ifade edilmektedir. Toplumda meydana gelen değişiklikler, hem işte 

hem de evde önemli sorumlulukları olan bireylerin sayısını arttırırken, iş ve ev hayatı arasındaki karşılıklı 

bağımlılıklar hakkında daha fazla araştırma yapılmasını da hızlandırmıştır (Clark, 2000:749).  

İş yaşam dengesi, batı bağlamında zamana bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Yönetimle ilgili ikilemler, ücretli iş, 

hayatın diğer bölümleri ve özellikle aile araştırmaların odak noktası olmuştur. Örneğin 1960’lardan itibaren 

işgücüne giren kadın sayısı artmıştır. Belirli bağlamlardaki araştırmalar çalışan anneler ve çift gelirli ailelere 

odaklanma eğilimindeydi. 1980 ve 1990’larda iş yerindeki değişiklikler stres ve tükenmişlikle ilgili endişeler 

ve iş aile çatışmaları araştırmalara yansımıştır (Lewis, 2007:360). İş yaşam dengesi günümüzde hala önemli 

bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. İş yaşam dengesi hem iş hem yaşamın diğer alanları 

arasındaki uyumun sağlanmasına odaklanırken birçok değişkenle etkileşim halinde bulunmaktadır. Farklı 

değişkenler ile ilişkisi ve etkileşimi olan iş yaşam dengesinin hem bireyler hem örgütler için önemli olduğu 

görülmektedir. 

Çalışanların iş yaşam dengelerini oluşturabilmesi, hem işlerinden tatmin olmasını hem de özel ve aile 

yaşamlarından tatmin olmasını sağlayabilecektir. İş yaşam dengesini sağlayan çalışanların, performansının 

yüksek olması ve çalıştıkları örgütlere bağlılıklarının da yüksek olması beklenebilir. Bu denge örgütlerin de 

performaslarına olumlu katkı sağlayacaktır. İş yaşam dengesi çalışanlar, örgütler ve diğer bireyler açısından 

oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı iş yaşam dengesine ilişkin 

Türkiye’de belirli dönemde yapılan lisansüstü tezlerin bibliyometri yöntemiyle incelenmesidir. Yapılan 

araştırmanın literatüre, araştırmacılara, öğrencilere ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yaşam alanı içerisinde bireyin farklı rolleri bulunmaktadır. İş yaşamı bireyin genel yaşamı içerisinde çok 

büyük bir alanı oluşturmaktadır. Örgütlerin yapısındaki değişimler, iş yaşamının hareketliliği, teknolojik 

gelişmeler, değişen dengeler, hastalıklar bireyin iş ve diğer yaşam alanları arasında uyum sağlamasını daha 

da önemli hale getirmektedir.  

Denge kavramı ağırlık ve miktar olarak eşit dağılma anlamına gelmekle birlikte dengenin fiziksel ve psikolojik 

bir anlam taşıdığı, hem nesnel hem öznel anlam ve ölçümü olabileceği, koşullara ve bireylere göre 

değişebileceğini kabul etme ihtiyacını doğurmaktadır (Guest, 2002:261). İş yaşam dengesi bireyin iş ve bireysel 

yaşam talepleri arasında dengenin sağlanmasıdır (Lockwood, 2003:2). Dengeyi sağlamanın amacı öznel ve 

nesnel olarak yaşam kalitesini korumak ve arttırmaktır.  İş yaşam dengesinin öznel boyutu iş ve yaşam 

memnuniyetini, nesnel boyutu ise sağlık, kariyer ve özel yaşamdaki başarıyı ifade etmektedir (Hildebrandt, 

2006:255-256). İş yaşam dengesi, iş ve aile yaşamındaki rollere ilişkin beklentilerin karşılanmasıdır (Grzywacz 

ve Carlson, 2007:458; Brough vd., 2020:3). Ayrıca bireyin enerjisini, sorumluluklarını ve zamanını yaşam alanı 

içerisinde eşit olarak dağıtması iş yaşam dengesi (Kirchmeyer 2000; Brough vd., 2020:2) olarak ifade 

edilmektedir. İş ve diğer yaşam alanları arasındaki enerji, zaman ve sorumlulukların dağılımı,  bireylere ve 

koşullara göre değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla iş ve diğer yaşam alanları arasında enerji, zaman ve 

sorumlulukların eşit ve etkin  dağılımını sağlamak için iş yaşam programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

İş yaşam dengesi 1980’lerin ikinci yarısında ortaya çıkan bir terim olmakla birlikte iş yaşam programları 

1930’lara kadar uzanmaktadır (Lockwood, 2003:2). İş yaşam programları, bir işveren tarafından oluşturulan 

programlar (genellikle finansal veya zamanla ilgili) çalışanların iş ve kişisel sorumluluklarını ele alma 

seçenekleridir. Bu programlar önceleri çocuklu kadınları desteklemek amacıyla uygulanmaya başlanmış, daha 

sonraları bireylerin tüm yaşam alanlarına göre hazırlanmıştır. Günümüzde çalışanlar, işletmelerin  kontrollü 

olmakla birlikte esneklik sağlamasını da beklemektedirler (Dhas ve Karthikeyan, 2015:11). İş yaşam 

programları, çalışanların moralini yükseltmek, devamsızlığı azaltmak, örgütsel bilgiyi korumak ve özellikle 

zor ekonomik zamanlarda önemli potansiyele sahiptir. Çalışanlar, iş arkadaşları, aileler, çift kariyerli eşler, 
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örgütler için iş yaşam programları gerekmektedir (Lockwood, 2003:9). İş yaşam programlarının etkinliğini 

arttırabilmek için iş yaşam dengesini etkileyen unsurları bilmek gerekmektedir. 

İş yaşam dengesini etkileyen etmenler, bireysel ve örgütsel etmenler olarak sınıflandırılabilir. Bireysel 

etmenler arasında  işe yönelim, kişilik, kişisel kontrol, cinsiyet, yaş, yaşam ve kariyer sıralanabilir. Örgütsel 

etmenler arasında ise iş talepleri, iş kültürü, iş dışındaki yaşam talepleri, iş dışı kültür yer almaktadır (Guest, 

2002:265). Bireysel ve örgütsel etmenler, iş yaşam dengesini olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyebilir. 

Farklı bireyler, örgütler ve koşullarda bu faktörlerin etki oranı değişiklik gösterebilir. Ayrıca iş yaşam 

dengesinin sağlanabilmesi veya sağlanamaması farklı bireysel ve örgütsel sonuçlar doğurmaktadır. Bu 

sonuçlar arasında iş doyumu, yaşam doyumu, zihinsel sağlık, iyi oluş, stres, hastalık, iş davranışı ve 

performansı, iş dışı yaşam davranışı ve performansı, işyerindeki diğer insanlarla etkileşim ve iş dışı yaşamda 

diğer insanlarla etkileşim  yer almaktadır (Guest, 2002:265).  

İş ve iş dışındaki  yaşam arasındaki etkileşim farklı kuramlarla incelenebilir (O,Driscoll, 1996). Ancak iş yaşam 

dengesini en iyi açıklayan kuramlardan biri Taşma (Yayılma) Kuramıdır. Taşma (Yayılma) Kuramı’na göre 

yaşamın bir alanındaki olumlu ve olumsuz deneyimler yaşamın diğer alanlarını etkilemektedir. Farklı yaşam 

alanları geçirgen özelliğe sahiptir. Yaşamın herhangi bir alanındaki yaşananlar diğer yaşam alanlarına 

yayılmaktadır. Bireyin iş yaşamındaki tutum ve davranışları diğer yaşam alanlarını, diğer yaşam 

alanlarındaki tutum ve davranışları iş yaşamını etkilemektedir (Dolan ve Gosselin, 1998:1). Yaşam alanları 

arasındaki bu yayılma olumlu ya da olumsuz olabilir. Negatif yayılma, iş ve ev yaşamının birinde yaşanan 

olumsuz deneyimlerin diğer alanı da olumsuz yönde etkilemesidir. Pozitif yayılma ise iş ve ev yaşamı 

arasında olumlu deneyimlerin taşmasıdır. Bir yaşam alanındaki becerilerin, yeteneklerin, değerlerin ve 

duyguların  olumlu olarak diğer yaşam alanına aktarılmasıdır. Negatif yayılma düşük iş tatmini, düşük 

örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti, gecikme ve devamsızlık, performansın düşmesi, fiziksel ve psikolojik 

iyi oluşun azalması gibi sonuçları beraberinde getirmektedir. Pozitif yayılma iş tatminini, bağlılığı, fiziksel ve 

zihinsel sağlığı olumlu etkilemektedir (Sok vd., 2014:459). Yayılma kuramı, bireyin yaşamının bir alanındaki 

tatminin diğer alanlara da yayıldığını öne sürer. Bu, yaşamdan iş doyumuna ya da işten yaşam doyumuna 

olabilir (Iverson ve Maguire, 2000:4). Yaşamın bir alanında yaşanan olumsuzluklar  veya olumlu deneyimler 

diğer yaşam alanlarına taşmakta olup iş yaşamı diğer yaşam alanlarını etkilemektedir. Yaşamın diğer 

alanlarındaki deneyimler de iş yaşamını etkilemektedir. Yaşam alanları  arasında olumlu deneyim, bilgi, 

beceri, yetenek ve duyguların aktarılması iş yaşamı ve diğer yaşam alanlarını olumlu etkileyerek iş yaşam 

dengesini daha kolay sağlayabilecektir. 

İş yaşamı, özel yaşam, aile yaşamı, boş zaman bireyin yaşam alanları içerisinde yer alırken bunlar arasında 

uyum sağlanması bireyin işinden ve genel yaşamından memnuniyetini arttırabilecektir. İş yaşam dengesinin 

sağlanmasında bireylerin planlı çalışması, zamanlarını doğru değerlendirmesi, iş arkadaşları ve aile 

bireyleriyle iş bölümü yapması, yapılacak işlerini ertelememesi önemli görülmektedir. Ayrıca örgütlerin 

doğru işe doğru işgören almaları, iş yükünü adil dağıtmaları, esnek çalışma, kısmi çalışma ya da uzaktan 

çalışma uygulamaları, süreki eğitim, motive edici etkinlikler ve yönetici davranışlarının iş yaşam dengesinin 

sağlanmasında önemli olduğu söylenebilir. 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama süreci ve veri analiz süreci hakkında bilgi 

sunulmuştur. 

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın temel amacı, iş yaşam dengesi kavramına ilişkin 

yapılan lisansüstü tezlerin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Tarama modelleri, araştırmaya dahil 

edilen deneklerin belirli konulardaki özellik ve tutumlarının tespit edidiği araştırmalardır (Gürbüz ve Şahin, 

2014:103). 

3.2. Araştırmanın Evreni ve  Örneklemi 

Çalışmaya araştırma döneminde ulaşılan tüm tezler dahil edilmiştir. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı esas 

alınarak 2021 Mayıs ayında iş yaşam dengesi terimi ile tarama yapılmıştır. Bu tarihe kadar yayınlanan 70 adet 

lisansüstü teze ulaşılmıştır.  Araştırmada 58 adet yüksek lisans ve 12 adet doktora tezine ulaşılmıştır.  
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3.3. Veri Kaynakları ve Veri Toplama Aracı 

Ulaşılan tez çalışmalarının bibliyometrik analizlerinin yapılması için tez künyelerinden yararlanılmıştır. 

Tezler, tez künyelerindeki “yayınlandığı yıl”, “tezin dili”, “danışman ünvanı”, “yayınlandığı üniversite”, 

”yayınlandığı enstitü”, yayınlandığı ana bilim dalı”, “araştırma yöntemi”, “araştırmada kullanılan veri 

toplama araçları”, “anahtar kelimeler” ve “tez özeti” değişkenleri açısından incelenmiştir. Tezlere ilişkin 

veriler  sınıflandırılarak sistematik bir form oluşturulmuştur.  

3.4. Verilerin Analizi 

Tezlerin incelenmesinde MAXQDA 2020 programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, frekans, çapraz 

tablolar ve nicel içerik analizi yapılarak, bibliyometrik analiz yöntemiyle tüm tezler değerlendirilmiştir. 

Pritchard bibliyometriyi, yazılı iletişim süreçlerine, bir disiplinin gelişiminin doğasına ve seyrine ışık tutmak, 

yazılı iletişimin çeşitli yönlerini saymak, analiz etmek yoluyla matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin 

uygulanması olarak tanımlamaktadır (Lawani, 1981:294). Bibliyometrik analiz, bir araştırma konusunda nitel 

ve nicel değişiklikleri belirlemek, bir araştırma konusuyla ilgili yayınların profilini oluşturmak ve belirli bir 

bilimsel alandaki eğilimleri tespit etmek amacıyla istatistiksel yöntemlerin uygulanması ile ortaya konulan 

analiz çeşididir (De Bakker vd., 2005; Marti vd., 2016:1652). Bibliyometrik analizin kitaplar, makaleler, tezler 

ve araştırma konularına yönelik olarak matematiksel ve istatistiksel yöntemlerden yararlanarak yapılan bir 

analiz olduğu görülmektedir. Böyle bir analiz yöntemi incelenen yayınlara ilişkin araştırmacılara veya 

uygulayıcılara faydalı çıktılar sağlamaktadır. 

4. BULGULAR 

Araştırma bulguları kapsamında tezler, tez künyelerindeki “yayınlandığı yıl”, “tezin dili”, “danışman 

ünvanı”, “yayınlandığı üniversite”, ”yayınlandığı enstitü”, “yayınlandığı ana bilim dalı”, “araştırma 

yöntemi”, “araştırmada kullanılan veri toplama araçları”, “anahtar kelimeler” ve “tez özeti” değişkenleri 

açısından analiz edilerek elde edilen veriler tablolar, şekiller ve grafiklerden yararlanılarak sunulmuştur. 

Yapılan araştırmada 70 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Tezlerin  58 adetinin (% 82,9) yüksek lisans ve 12 

adetinin (% 12,1) doktora tezi olduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerin hangi enstitüye bağlı olarak 

yapıldığı incelendiğinde, 70 adet tezin 58 adetinin (% 82,9) sosyal bilimler enstitülerinde yapıldığı  tespit 

edilmiştir. Ayrıca taranan tezlerden sadece 1 adeti İngilizce olup, 69 adeti Türkçedir. 

Tablo 1’de tezlerin üniversitelere göre dağılımı yer almaktadır. Tablo 1’ de tezin yapıldığı üniversiteler sayı 

ve yüzde olarak verilmiştir.  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 6 adet tez ile ilk sırada yer almaktadır. İlk 

sıradaki  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni Bahçeşehir, İstanbul, Marmara, Akdeniz, Dokuz Eylül  ve 

Kütahya izlemektedir. 

Tablo 1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

Tezin yayınlandığı üniversite Frekans 

(Sıklık) 

Yüzde Tezin yayınlandığı üniversite Frekans 

(Sıklık) 

Yüzde 

Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi 

6 8,57 Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi 

1 1,43 

Bahçeşehir Üniversitesi 5 7,14 Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 1,43 

İstanbul Üniversitesi 4 5,71 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 1 1,43 

Marmara Üniversitesi 4 5,71 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1 1,43 

Akdeniz Üniversitesi 3 4,29 Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi 

1 1,43 

Dokuz Eylül Üniversitesi 3 4,29 İstanbul Okan Üniversitesi 1 1,43 

Kütahya Dumlupınar 

Üniversitesi 

3 4,29 Yıldız Teknik Üniversitesi 1 1,43 

İstanbul Aydın Üniversitesi 2 2,86 Bayburt Üniversitesi 1 1,43 

Kocaeli Üniversitesi 2 2,86 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 1,43 

Hacettepe Üniversitesi 2 2,86 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 1 1,43 

Bursa Uludağ Üniversitesi 2 2,86 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 1,43 
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Sakarya Üniversitesi 2 2,86 Mersin Üniversitesi 1 1,43 

İstanbul Arel Üniversitesi 2 2,86 Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi 

1 1,43 

Selçuk Üniversitesi 2 2,86 Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 1,43 

Kırklareli Üniversitesi 2 2,86 Kastamonu Üniversitesi 1 1,43 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2 2,86 Yalova Üniversitesi 1 1,43 

KTO Karatay Üniversitesi 1 1,43 Türk Hava Kurumu Üniversitesi 1 1,43 

Kırıkkale Üniversitesi 1 1,43 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 1 1,43 

Sakarya Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi 

1 1,43 Ankara Üniversitesi 1 1,43 

Ege Üniversitesi 1 1,43 Çukurova Üniversitesi 1 1,43 

   TOPLAM 70 100,00 

Yukarıda Tablo 1’de görüldüğü üzere iş yaşam dengesi konusuna ilişkin tezlerin çeşitli üniversitelerde 

yapılmış olması  konunun yaygınlığını, önemini ve araştırmacıların ilgisini çektiğini göstermektedir. 

Tablo 2. Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemleri 

Tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri Frekans (Sıklık) Yüzde 

Nicel 60 85,7 

Nitel 4 5.7 

Karma 1 1,4 

Derleme 5 7,1 

TOPLAM 70 100 

Tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri nicel, nitel, karma ve derleme olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma 

yöntemi bu kategoriler içerisinde doğrudan belirtilmeyen tezlerde, sadece anket uygulanan tezler, anket ya 

da ölçek kullanıldığı belirtilen tezler nicel kategoride değerlendirilirken, ikincil veriler taranarak yapılan tezler 

derleme kategorisinde değerlendirilmiştir. Ayrıca nitel ve nicel yöntem beraber kullanılan tezlerde yöntem 

karma yöntem olarak kategorize edilmiştir. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere tezlerde kullanılan araştırma yöntemeleri incelendiğinde 70 adet tezin 60 (% 85,7) 

adetinde nicel araştırma yöntemi kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Tezlerde kullanılan veri toplama araçları Frekans (Sıklık) Yüzde 

Anket 59 84,3 

Görüşme 4 5,7 

Görüşme - Anket 1 1,4 

İkincil veriler 6 8,6 

TOPLAM 70 100 

İş yaşam dengesi terimiyle taranan lisansüstü tezlerin çoğunluğunun nicel araştırma yöntemiyle yapıldığı 

görülmektedir. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı tezlerde veri toplama aracı olarak anket kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Demografik bilgiler ve ölçekler kullanıldığı belirtilen tezlerde veri toplma aracı anket 

kategorisinde sınıflandırılarak değerlendirme yapılmıştır. Karma yöntemin kullanıldığı araştırmalarda birden 

çok veri toplama aracı kullanıldığı görülmekte olup görüşme ve anket olarak karşımıza çıkmaktadır. Derleme 

kategorisinde sınıflandırılan tezlerde ikincil verilerden faydalanıldığı görülmekte olup veri toplama aracı 

olarak ikincil veriler kategorisinde değerlendirme yapılmıştır. Bu sınıflandırma ve değerlendirmeler 

sonucunda 59 (% 84,3) adet tezde anket kullanıldığı, 4 (% 5,7) adet tezde görüşme, 1 (%1,4) adet tezde görüşme 

ve anket bir arada kullanılırken 6 (% 8,6) adet tezde ikincil veriler, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 
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Tablo 4. Tezlerin Ana Bilim Dallarına Göre Dağılımı 

Tezlerin yayınlandığı ana bilim dalları Frekans Yüzde 

İşletme Ana Bilim Dalı 25 35,71 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı 13 18,57 

Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı 5 7,14 

İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı 4 5,71 

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 4 5,71 

Psikoloji Ana Bilim Dalı 2 2,86 

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı 2 2,86 

Toplam Kalite Yönetimi Ana Bilim Dalı 1 1,43 

Sosyal Araştırma Yöntemleri 1 1,43 

Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalı 1 1,43 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı 1 1,43 

Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı 1 1,43 

Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı 1 1,43 

Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı 1 1,43 

İşletme Yüksek lisans Programı 1 1,43 

MBA Yüksek lisans Programı 1 1,43 

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Ana Bilim Dalı 1 1,43 

Hizmet Tasarımı ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı 1 1,43 

Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ana Bilim Dalı 1 1,43 

Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı 1 1,43 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı 1 1,43 

Eğitim Yönetimi ve Politikası Ana Bilim Dalı 1 1,43 

TOPLAM 70 100 

Tablo 4’de iş yaşam dengesi terimiyle taranarak ulaşılan lisansütü tezlerin ana bilim dallarına göre dağılımı 

incelendiğinde işletme ana bilim dalı  25 adet (% 35,71) ile ilk sırada yer almaktadır. Çalışma ekonomisi ve 

endüstri ilişkileri ana bilim dalı 13 adet (% 18,57) ikinci sırada, turizm işletmeciliği ana bilim dalı 5 adet tez (% 

7,14   ) ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu ana bilim dallarını insan kaynakları yönetimi ana bilim dalı, eğitim 

bilimleri ana bilim dalı, psikoloji ana bilim dalı, beden eğitimi ve spor ana bilim dalı takip etmektedir. Bu ana 

bilim dalları dışındaki diğer ana bilim dalları ise  1 er  adet tez ile sıralamada yer almaktadır. 

Ayrıca tezlerde danışman ünvanlarına göre yapılan incelemede ilk sırada  27 adet lisansüstü tezde  (% 38,6) 

Doç.Dr ünvanı ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Dr.Öğr.Üyesi 21 adet tezde (% 30)  ve üçüncü sırada Prof.Dr. 

ünvanı 20 adet tezde  (% 28,6) yer almaktadır. Bu noktadan hareketle farklı ünvanlara sahip, farklı ana bilim 

dallarındaki danışmanların ve öğrencilerin iş yaşam dengesi konusuna ilgi duyduğu söylenebilir. 

Aşağıda iş yaşam dengesi terimi ile Ulusal Tez Merkezi internet sitesinde taranan lisansüstü tezlerin yıllara 

ve türlerine göre dağılımı çapraz tablolar ile analiz edilmiş olup Grafik 1’de sunulmuştur. 
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Grafik 1. Tezlerin  Yıl ve Türlerine Göre Dağılımı 

Grafik 1’de görüldüğü üzere 70 adet tezin 58 (% 82,9) adeti yüksek lisans tezi olup 12 (% 12,1) adeti ise doktora 

tezidir. En çok 2019 yılında tez yayınlanmış olup 28 (% 40) adet tezin 27 (% 38,6)’si yüksek lisans tezi, 1 (% 1,4) 

adeti ise doktora tezidir.  2007 yılında sadece 1 (% 1,4) adet tez yayınlanmış olup doktora tezidir. 

 

Grafik 2. Tezlerin  Yıl ve Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Lisansüstü tezlerin yıllara ve araştırma yöntemlerine göre dağılımı çapraz tablolar ile analiz edilmiştir.  

Araştırma yöntemleri nicel, nitel, karma ve derleme olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma yöntemi bu 

kategoriler içerisinde doğrudan belirtilmeyen tezlerde sadece anket uygulanan, kişisel bilgi formu ve ölçek 

kullanıldığı belirtilen tezler nicel kategoride değerlendirilirken, ikincil veriler taranarak yapılan tezler derleme 

kategorisinde, hem nicel hem nitel yöntem kullanılan tezlerde araştırma yöntemi karma yöntem olarak 

değerlendirilmiştir. Lisansüstü tezlerin 58 adeti yüksek lisans ve 12 adeti doktora tezidir. Toplamda 70 adet 

incelenen tez içerisinde, 60 (% 85,7)  adetinde nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca 5 ( % 7,1) adet 

tezde derleme,  4 (% 5,7) adet tezde nitel araştırma yöntemi, 1 (% 1,4) adet tezde karma yöntem kullanılmıştır. 

2019 yılında en çok tez üretilmiş olup, 28 adet tezin 25 (% 35,7) adetinde nicel araştırma yöntemi, 2 (% 2.9) 

adetinde derleme, 1 (% 1,4) adetinde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Dökümanlar incelenirken öncelikle tez başlıkları, anahtar kelimeler ve tez özetleri incelenerek en sık kullanılan 

kelime ve kavramların vurgulanması amaçlanmıştır. MAXQDA 2020 programında yer alan kelime sayımı 

işlevi ile öncelikle tez başlıklarına ait kelime frekansları ortaya konulmuştur. Kelime kökleri aynı olan 

kelimeler ekleri hariç tutularak birleştirme yoluna gidilmiştir.  Bu bağlamda lisansüstü tezlerde  iş yaşam 
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dengesi konusu ile ilişkilendirilen diğer kavram ve ana konular da ortaya konulmuştur. Tez başlıkları 

değişkeni baz alınarak yapılan kelime frekansı analizi aşağıda Şekil 1’de yer almaktadır. 

 

                                                      

Şekil 1. Tez Başlıklarına Göre Kelime Frekansı 

Öncelikle Şekil 1’deki kelime bulutunda da görüldüğü gibi kelime kökleri aynı olan kelimeler ekleri hariç 

tutularak birleştirilmiş ve 70 adet lisansüstü tezin, tez başlıklarında en sık rastlanan ilk üç kelime “dengesi (69 

kere)”, iş (44 kere) ve iş yaşam (41 kere)”’dır. Bu kelimelere ilaveten “yaşam, araştırma, etkisi, örneği, çalışan, 

ilişkisi, örgütsel, rolü ve çalışma” kelimelerinin takip ettiği görülmektedir. 

Kelimelerin kullanım sıklığından da anlaşıldığı üzere iş yaşam dengesi farklı sektörlerde çalışanlar ve farklı 

örneklemler üzerinde ele alınırken, iş ve yaşam rolleri, örgütsel boyutu, farklı değişkenlerle ilişkisi ve etkileri 

üzerinde durulduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 2. Tezlerin Anahtar Kelimelerine Göre Kelime Frekansı 

Şekil 2’de tüm tezlerdeki anahtar kelimeler incelenmiş, kelime kökleri aynı olan kelimeler ekleri hariç 

tutularak birleştirilmiş ve 70 adet lisansüstü tezin, anahtar kelimelerinde en sık rastlanan ilk üç kelime 

“dengesi (44 kere)”, “iş (44 kere)” ve “iş yaşam (42 kere)” yer aldığı görülmektedir. Ayrıca diğer en sık 

rastlanan kelimeler arasında “yaşam, araştırma, dengesinin, etkisi, örneği, örgütsel, rolü, çalışan ve çalışma” 

kelimelerinin yer aldığı görülmektedir. 
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Şekil 3.  Tez Özetleri Kelime Frekansı 

Şekil 3’de tüm tezlerdeki özetler taranmış olup, kelime kökleri aynı olan kelimeler ekleri hariç tutularak 

birleştirilmiş ve 70 adet lisansüstü tezin, özetlerinde en sık rastlanan ilk üç kelime “dengesi (409 kere)”, “iş 

(392 kere)”  ve  “yaşam (383 kere)” olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca “çalışan (220 kere)”, “iş yaşam (207 

kere), “çalışma (188 kere)”, “araştırma (157 kere)”, örgütsel (113 kere)”, zaman (74 kere)” ve “ölçeği (69 kere)” 

kelimeleri kullanılmıştır. Yine “veriler, aile, anket, ilişkisi, psikolojik, tespit, özel ve analizi” kelimelerinin de 

sık geçtiği görülmektedir. 

Tezlerin başlıkları, anahtar kelimeler ve özetler incelediğinde “denge, iş, iş yaşam, çalışan, çalışma, araştırma, 

örgütsel, zaman ve ölçek” gibi kelimelerin sıklığına daha fazla rastlanılmıştır. Araştırmalarda değişkenler 

arasındaki ilişkiler, etki ve aracılık rolü üzerinde durulduğu da görülmektedir. Tezlerde mobbing (psikolojik 

taciz), stres, iş stresi, kadın çalışanlar, zaman, girişimcilik, esnek çalışma, farklı çalışma biçimleri, işkoliklik, 

çalışan memnuniyeti, örgütsel bağlılık, tükenmişlik, pozitif psikoloji, psikolojik sermaye, iş tatmini, X, Y, Z 

kuşağı, işte var olmama sorunu, işten ayrılma eğilimi, örgütsel adalet, çalışan verimliliği, algılanan örgütsel 

destek kullanılan bazı değişkenler arasında yer almaktadır. 

Araştırmaların özellikle farklı sektörlerde çalışanlar üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Örneklemler 

incelendiğinde kadınlar, kadın girişimciler, okul yöneticileri, öğretmenler, muhasebeciler, akademisyenler, X, 

Y, Z kuşağı çalışanları bazı örneklem çeşitleri arasında yer almaktadır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda iş yaşam dengesinin birçok değişken ile ilişkisi, iş yaşam dengesinin diğer değişkenler 

üzerindeki etkisi, farklı değişkenlerin iş yaşam dengesi üzerindeki etkisinin özellikle farklı sektörlerde ve 

farklı örneklemlerde önemli olduğu görülmektedir. Araştırmada Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez 

Merkezinin internet sayfasından sadece iş yaşam dengesi terimiyle tarama yapılarak lisansüstü tezlere 

ulaşılmıştır. Araştırmaya konu olan tezlerin 2019 yılında yoğunlaştığı görülmektedir. Örgütlerde çalışma 

biçimlerinin farklılaşması, esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi çalışma biçimlerinin daha fazla görülmesi iş 

yaşam profilinin değişmesine yol açmaktadır. Çalışanlar ve örgütler açısından iş yaşam dengesinin etkisinin 

ve sonuçlarının daha fazla araştırmalara konu olduğu düşünülmektedir. Ulaşılan lisansüstü tezlerin 2007’den 

itibaren daha fazla bu konuya yoğunlaşması yine son yıllarda çalışma yaşamının, farklı bir boyut kazanması 

ve yaşam içerisinde geniş bir alanı kaplamasından kaynaklandığı öngörülmektedir. Taranan tezlerin bir 

adetinin İngilizce, diğerlerinin Türkçe yazıldığı görülmektedir. Tezlerin daha çok işletme ana bilim dalında 

yazıldığı tespit edilmiştir. 

Yurt içi ve yurt dışı literatürde makaleler, tezler ve çeşitli araştırma konularına yönelik benzer çalışmalar 

olduğu görülmektedir. Yurt içi literatüre (Kozak, 2000; Al ve Coştur, 2007; Tekindal vd., 2018; Ayaz ve 

Türkmen, 2018) ve yurt dışı literatüre (Angammana ve Jayatissa, 2016; Laudano vd., 2018; Donthu vd., 2020) 

yapılan çalışmalar örnek verilebilir. Örneğin Kozak (2000)’de yaptığı araştırmada, Türkiye’de akademik 

turizm literatürünün gelişimi ile ilgili, Türkiye’de bu alanda ulaşılan noktanın yadsınamayacak bir düzeyde 

olduğu, pek çok alanda en azından niceliksel olarak önemli mesafelerin kaydedildiğini tespit etmiştir. Al ve 
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Coştur (2007)’un Türk Psikoloji Dergisi ve Türk Psikoloji Dergisi’ndeki makaleleri bibliyografik özellikleri 

açısından ele aldıkları araştırmada makalelerin neredeyse tamamının Türkçe olduğu ve dergide makale 

yayımlayan kişilerin en çok Hacettepe, Ankara ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan 

oluştuğu sonucu elde edilmiştir. Tekindal vd. (2018) yaptıkları araştırmada sosyal hizmet alanında yapılan 

lisansüstü çalışmaları incelemişler, tezlerin çoğunda nicel araştırma yöntemi kullanıldığı, tezlerin “aile, çocuk 

ve kadın” alanlarında yoğunlaşıldığı tespit etmişlerdir. Donthu vd. (2020) Journal of Bussiness Research 

dergisini bibliyometrik teknikleri kullanarak incelemiştir. Derginin etkisini, öne çıkan konularını, bağlı 

kuruluşları ve ülkeleri de dahil olmak üzere en üretken yazarlarını analiz etmişlerdir. Derginin pazarlama ve 

iş alanında saygın bir yere sahip olduğunu, akademik açıdan önemli konuları içerdiğini, birden fazla alanı 

kapsadığını ve sıklıkla takip edilen bir dergi olduğunu yaptıkları çalışma ile ortaya koymuşlardır. 

İş yaşam dengesi ve iş yaşam dengesizliğinin, çalışanların hem iş yaşamı hem de diğer yaşam alanlarına olan 

artan etkisi bilinmektedir. İş yaşam dengesinin sağlanması çalışanları pozitif yönde etkilerken çalıştıkları 

örgütleri ve diğer yaşam alanlarını da (aile, özel, boş zaman gibi) pozitif olarak etkileyecektir. İş yaşam 

dengesinin geniş etkisi göz önüne alındığında birçok disiplinlerde araştırmaya konu olduğu ve olmaya devam 

edeceği görülmektedir. İş yaşam dengesinin birçok değişken ile çalışılması (verimlilik, iş tatmini, psikolojik 

taciz, stres, bağlılık, çalışma biçimleri, işkoliklik, kuşaklar gibi) hem literatüre hem araştırmacı ve 

uygulayıcılara katkı sağlamaktadır. Farklı değişkenlerle farklı örneklem ve kültürlerde çalışılmasının daha 

fazla katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada tezlerde daha çok nicel yöntem kullanıldığı 

görülmüştür. Yapılacak tezlerde ileri düzey ve farklı nicel yöntemlerin, nitel ve karma yöntemin daha fazla 

kullanılması önerilmektedir. İş yaşam dengesi konusunun daha çok yüksek lisans tezlerinde ele alındığı 

görülmekte olup doktora tezlerine de yoğunlaşılmasının, daha farklı disiplinlerde çalışılmasının konunun 

öneminin daha çok anlaşılması ve etkisinin artması anlamında daha fazla katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Konunun farklı değişkenlerle ele alınarak yeni tezler üretilmesi literatürdeki eksiklikleri giderecek ve 

sonuçları araştırmacılara, uygulayıcılara katkı sağlayacaktır. Ayrıca farklı konularda yapılan tezlerin, 

makalelerin bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesi çalışmalar hakkında bilgi verirken alandaki 

çalışılmayan konular ve değişkenlerin ortaya konulmasını da sağlayabilecektir. 
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Purpose –  The aim of this research is to investigate the impact of Online Consumer Reviews (OCRs) on 

consumers’ online hotel booking intention in the hospitality sector in Turkey. 

Design / Methodology / Approach -  This study utilizes quantitative research techniques. A self-

administrated, 5 point Likert scale type online questionnaire was conducted in order to collect data. A total 

of 204 volunteer participants who were interested in online shopping, have participated in the survey. The 

research model consists of 7 independent and 2 dependent variables. While Review Source, Review Quality, 

Review Consistency, Review Volume, Review Recency, Negative Reviews and Positive Reviews are 

independent variables; Perceived Credibility of Online Consumer Reviews and Online Hotel Booking 

Intention are dependent variables. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equational Model 

(SEM) were utilized while analyzing the research model of the study. 

Findings –  According to findings of the research, both positive and negative OCRs affect the perceived 

credibility of OCRs. However, there is no statistically significant impact found that review source, review 

recency, review consistency and review quality affect perceived credibility of OCRs. In addition, as per 

findings of the research, review volume and perceived credibility of OCRs have statistically significant 

impact on consumers’ online hotel booking intention. 

Discussion –  People take into account other individuals’ opinions and comments when shopping online. 

This is particularly prominent in service sectors such as hotels that do not sell a tangible product. This study 

has investigated that the characteristics of OCRs influencing perceived credibility of OCRs and consumers’ 

online hotel booking intention. Perceived credibility was found to have a mediator role between 

characteristics of the OCR and online hotel booking intention. Findings of the study can be implemented by 

hotel brands in order to enhance customers’ online booking experience. 

 

1. INTRODUCTION 

In today’s world, where we can do almost everything on the Internet, online consumer reviews (OCRs) have 

become an indispensable element for many various online platforms. Many online business establishments 

provides a functionality on their online platforms to leave comments and reviews about the products/services. 

Unlike traditional communication channels, online platforms do not allow consumers to look directly at the 

product or service. Instead, customers obtain information about a product or service either from information 

provided by vendors or service providers, or from the experiences and opinions of other consumers (Dhakak 

& Huseynov, 2020). These platforms enable individuals to share and express their ideas and experiences about 

the products/services through virtual environment (Dash, Zhang, & Zhou, 2021).  

In the tourism industry, consumption takes place differently in terms of time and space. In addition, tourism 

products show abstract features. OCRs on hotels are considered an important source of travel information for 

customers, because OCRs increase potential customers’ knowledge and improve their perceptions of travel 

products and they are considered and seen as an essential source of information (Memarzadeh & Chang, 2015). 

People tend to rely on information provided by OCRs in service sectors like hotels and restaurants, since it is 

not possible to visit and try these kind of products beforehand (Fang, Ye, Kucukusta, & Law, 2016). In order 

to reduce the risk, people need the opinions of others. In this context, the information they can obtain from 

their surroundings is insufficient and they try to make the right decision with more information that can be 

obtained through a more detailed search. Since OCRs give people more confidence than commercial websites, 
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more and more people are reading these review websites and considering the information there in their 

decisions. Due to this intangibility of tourism products, the importance of OCRs are of great importance in 

consumers' decisions (Kim & Hollingshead, 2015).  

The main objective of this paper is to analyze the impacts of OCRs characteristics (Review source, review 

quality, review consistency, review volume, review recency, positivity, and negativity of reviews) on 

perceived credibility and validate the relationship between the credibility of OCRs and the online hotel 

booking intention. While there are few studies in the literature that have addressed and analyzed the 

credibility of online consumer reviews and its effects on consumers’ decisions, it was implemented in this 

study as an influencing factor on consumers. 

If the impact were largely determined, it would be helpful to hotel businesses in Turkey, to re-evaluate their 

strategies, marketing activities and to improve their service quality, especially for those that have not yet 

discovered the importance of OCRs. OCRs might help hotel brands create a more professional and effective 

marketing plan by increasing consumers' contribution to the business development process. 

It might also be beneficial for consumers to better understand OCRs and facilitate their decision-making about 

a hotel.  

The research questions of this paper are formulated based on the discussion above and generated as below: 

Do online consumer reviews (OCRs) have any impact on online booking intention of online consumers? If yes, 

which characteristics of OCRs have a significant impact on booking intention? 

2. LITERATURE REVIEW 

Traditionally, word of mouth (WOM) has been the main source for consumers to share their opinions about a 

product or service with others. With the inclusion of the Internet and social media in all areas of life, the 

traditional WOM has been replaced by electronic word of mouth (EWOM). It is an expansion of WOM, which 

is no longer just a verbal, mutual and simultaneous form of communication between the sender and the 

receiver (Lopez & Sicilia, 2014; Chan & Ngai, 2011). EWOM is a positive or negative opinion of potential, 

current or former customers about a product, service or company, which enables available to many people 

and organizations to perform information exchange online. (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 

2004; Wu & Wang, 2011). The widespread use of EWOM communication among consumers has paved the 

way for the formation of electronic word of mouth communication systems (EWOMs). EWOMs are those 

places on the internet where electronic sellers provide interactive services to consumers, which based on 

technological channels. EWOMs enable interpersonal EWOM communications (Hashmi & Khan, 2016). 

Reviews in EWOMs usually consist of both personal experiences, opinions and a formalized rating scale. In 

this way, readers have ability to measure quality and reliability of the reviews in conjunction with their ratings 

(Hennig-Thurau & Walsh, 2003). 

Online consumer reviews (OCRs), are one type of EWOM, enables consumers to propagate an idea that 

includes their experiences, evaluations and opinions (Yen & Tang, 2019). People facilitate from OCRs, while 

making their purchasing decisions of various categories like, hotels, restaurants, movies and online games 

(Sharifi, 2019). 74% percent of the consumers consider others’ opinions and are influenced by them in terms 

of trust and credibility (De Pelsmacker, Van Tilburg, & Holthorf, 2018; Lo & Yao, 2019).  

Online advice is an important determinant in purchasing decisions in almost every sector, from tourism to 

travel, entertainment, technological devices, electrical devices and other consumer products (Gavilan, Avello, 

& Martinez-Navarro, 2018). Researchers have noted that an important reason consumer use online reviews is 

to find quality information to reduce risk, since perceived risk negatively affects the purchasing decision of 

consumers (Xie, Zhang, & Zhang, 2014). Yogesh and Yesha (2014) stated that social media and internet are the 

most widely used sources of information for perceived convenience, effectiveness, and perceived credibility. 

Torun (2017), in his research investigated how consumers benefit from the internet in the purchasing decision 

process, and concluded that the first place where the consumers are searching to reach information about a 

product is, internet. 

People looking for information on any subject on the internet are bombarded with the thoughts and 

experiences of other individuals. Redundancy in review resources makes it difficult for people to seek 

information about a product or service (Hlee, Lee, Yang, & Koo, 2018). For this reason, people examine the 
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source of information in terms of reliability and expertise in order to reach the targeted information (Cheung 

& Thadani, 2012; Shan, 2016). Lo and Yao (2019), found that the source of the review, greatly influences the 

perceived credibility of the review. Another trust building aspect of a review, its quality (Dedeoğlu, 2019). 

According to Chakraborty (2019), consumers are looking for reviews, which are based on logical justifications 

and rational thoughts and find those more credible. In addition, opinions consistent with the others will be 

considered as more accurate in terms of objectivity and credible (Zhao, Stylianou, & Zheng, 2018; Chakraborty, 

2019). Karen, Xie, Chihchien, and Shinyi (2016), concluded that consumers are likely to be influenced by the 

recently posted reviews since they get more attention and they are found to be more useful. Also high volume 

of OCRs either positive or negative, are more likely to attract potential customers and increase awareness 

(Davis & Khazanchi, 2008). Kwon, Bae, & Phelan (2011), found that consumers are affected by both positive 

and negative comments while making a purchasing decision. Positive OCRs can help the user to have a 

positive attitude and thus have a positive effect on the sale of the product (Clare, 2009). Özbay (2013) 

concluded that negative comments are significantly effective as positive comments in consumers' purchasing 

decisions.  When consumers book a hotel online, they consider the reviews that provide reliable information 

about the hotel, and this affects their booking intention (Kim, Kim, & Heo, 2016; Chakraborty, 2019). 

3. RESEARCH MODEL AND HYPOTHESES  

The research model of the study is illustrated in Figure 1. The model visually defines the structure of the 

variables to be examined. Characteristics of OCRs are as follows: Review source, review quality, review 

consistency, review volume, review recency positive reviews and negative reviews; and the other variables, 

which are perceived credibility of OCRs and online hotel booking intention. The relationship between the 

variables will be tested in order to understand how much they affect each other. 

 In this model, characteristics of OCRs are independent variable, while the rest of the variables are dependent. 

 

Figure 1: Research Model 

A. Review Source 

Review source is a factor that affects the originality and competence of the source of the message. Consumers 

are more likely to trust the information that they get from credible review sources. Expertise and 

trustworthiness are generally found to be remarkable, which are significant indicators of the communicator’s 

credibility (Shan, 2016). Expertise refers to the review provider’s perceived knowledge, experience, skills and 

the ability to provide accurate information to people seeking for information (Ohanian, 1990). An information 

originated by a credible review source usually has an impact on the decision-making process of the consumers, 

that influences consumer’s actions in the end (Hayes & Carr, 2015). The more knowledge and reliability of the 

source from which the message is received, the greater the impact it has on other people (Reimer & 
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Benkenstein, 2016). As a consequence of the above-mentioned discussion following hypothesis has been 

proposed: 

Hypothesis 1: Review source has a positive impact on the perceived credibility of online consumer reviews 

(OCRs). 

B. Review Quality 

Review quality has frequently been described as a persuasive aspect of OCRs and mostly measured from the 

point of its relevance, accuracy, information content and comprehensiveness (Cheung & Thadani, 2012). 

Consumers generally do not consider the subjective judgments in reviews. They interrogates the logical factors 

that have driven the reviewer to write that statement. When consumers believe that the reviews have logical 

reasons behind the writings, then they mark such reviews as credible and act in a positive manner towards 

them (Huang, Chen, Yen, & Tran, 2015). 

According to Park, Lee, & Han (2007), OCRs with the high-quality characteristics, have greater impact on 

consumers’ purchase intention than the OCRs, which pose low-quality aspect. When the review quality is 

greater, consumers’ confidence level increases when purchasing the product (Ratnasingham, 1998). Because 

previous positive statement written by former reviewers soothes the uncertainty risks and decreases, the 

potential risks related with the purchase, and empowers the decision-making process, just as the decisions 

former reviewers have made (Xie et al., 2014). 

Therefore, based on the discussion above, the following hypothesis has been proposed: 

Hypothesis 2: Review quality has a positive impact on the perceived credibility of online consumer reviews 

(OCRs). 

C. Review Consistency 

Review consistency refers up to what extent a reviewer’s recommendation is in line with other reviewers’ 

opinions, associated with the same product/service (Cheung & Thadani, 2012). In an online context, wide 

range of OCRs do exist. For this reason, it is impossible for an individual consumer to pursue one specific 

review and determine the true quality of the product/service. Therefore, consumers seek for more frequent, 

highly voted and similar recommendations that supports one another for the sake of lowering the uncertainty 

risk. The series of OCRs that have high variation among itself carries great risk, while the series of OCRs with 

low variation provides certainty (Zhu & Zhang, 2010). Consumers pay attention to consistency in OCRs and 

perceive any online review as credible if it is in harmony with others (Zhao et al., 2018). 

Based on the discussion above, the following hypothesis has been proposed: 

Hypothesis 3: Review consistency has a positive impact on the perceived credibility of online consumer 

reviews (OCRs). 

D. Review Volume 

 Review volume is related to the number of posted OCRs (Liu, 2006). The volume of OCRs can be considered 

as a pointer, which indicates the performance of a product or service in the market (Chevalier & Mayzlin, 

2006). From this point of view, consumers can make inferences about the quality of the product (Lopez & 

Sicilia, 2014). The volume of OCRs has an informative role, since it increases product awareness. In the online 

communities, higher review volumes regardless of their negative or positive characteristics, more likely to lure 

information seeking consumers and afterward enhance the product awareness (Davis & Khazanchi, 2008). 

Since more people have experienced a product and shared their opinions, it is probable that high review 

volume can give the consumer a more credible signal about that product (Van Birgelen, Robben, & Henseler, 

2010). Also, higher volume can provide consumers more information, reducing their uncertainty, and 

strengthening their purchase intention towards a product or service. 

 When consumers see higher volume of OCRs about a product, they think that many people have purchased 

that product, and they would like to realize their purchase intentions on this conviction (Park et al., 2007). 

Also, higher volume can provide consumers with more information, reducing their uncertainty, and 

strengthening their purchase intention towards a product or service (Brynjolfsson & Smith, 2000). 
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Based on the above-mentioned discussion, following hypotheses has been proposed: 

Hypothesis 4a:  Review volume has a positive impact on the perceived credibility of online consumer reviews 

(OCRs). 

Hypothesis 4b: Review volume will positively influence the online hotel booking intention. 

E. Review Recency 

Many platforms on the Internet (social media platforms, shopping platforms etc.) has a system that lists OCRs 

by time. Recency of the OCRs indicate that whether the OCRs are recent, timely and newsworthy (Cheung, 

Lee, & Rabjohn, 2008). In accordance with the serial position effect, consumers are inclined to recall or mostly 

consider the last unit in a list or sequence preferably to previous ones (Colman, 2015). As time goes on, the 

benefits, which consumers obtain from OCRs, decrease at the same rate (Liu, 2006). Specially, the order of 

emergence of OCRs has been found to influence consumers' purchasing decisions and perceived usefulness 

(Hu & Li, 2011). Additionally, Jindal and Liu (2008) concluded that more recent online reviews about a 

product/service would attract more attention. Therefore, another hypothesis has been proposed: 

Hypothesis 5: Review recency has a positive impact on the perceived credibility of online consumer reviews 

(OCRs). 

F. Positive and Negative Reviews 

OCRs differ from each other not only in content, but also in the valence they carry. Review valence refers to 

the aspect of the statements in the message, in terms of positivity or negativity (Buttle, 1998). Generally, the 

given information in OCRs can be graded as positive or negative (Lee, Rodgers, & Kim, 2009). While the 

positive OCRs contain delightful, pleasant and satisfied experiences and sometimes recommendations to 

others, negative OCRs are in the shape of complaint that consumers express their unpleasant experiences, 

grievances and troubles related to a product/service (Anderson, 1998). Some researches in the literature argue 

that positive comments are more effective than negative comments, while others claim the opposite. From this 

point of view, it would be more reasonable to examine the effects of positive and negative OCRs, respectively, 

by mentioning the literature. 

Consumers’ positive opinions and recommendations can be more impactful than negative ones in terms of 

persuasiveness (Zhao, Wang, Guo, & Law, 2015). According to Sparks and Browning (2011), positive OCRs 

increase the consumers’ trust toward a hotel. Kwon et al. (2011) found in his research that positive comments 

are effective in terms of the sales process in hotel management. 

On the other hand, if we talk about the impressions of negative OCRs we should also mention the negativity 

effect. According to negativity effect consumers place more emphasis on negative information than positive 

information when making evaluative decisions (Herr, Kardes, & Kim, 1991). Consumers take more into 

consideration the negative information than positive, since they find negative one is more diagnostic and 

informative in the decision-making process (Fiske, 1980; Maheswaran & Meyers-Levy, 1990). According to 

Eslami, Ghasemaghaei, and Hassanein (2018), consumers consider negative reviews to be reliable because they 

believe that the manufacturer or seller of products or services cannot spread such information, therefore 

negative reviews can be acknowledged as actual thoughts of the sender (Folse, Porter III, Godbole, & Reynolds, 

2016). Drawing on the negativity effect, we propose that OCRs with negative valence will be perceived as 

more useful and credible compared to OCRs with positive valence. According to Weinberger and Dillion 

(1980), negative OCRs are more influential than the same amount of positive OCRs on the online purchasing 

intention of consumers. 

Based on the discussion and the findings mentioned above the following hypotheses have been proposed: 

Hypothesis 6: Positive online consumer reviews have a positive impact on the perceived credibility of online 

consumer reviews (OCRs). 

Hypothesis 7: Negative online consumer reviews have a positive impact on the perceived credibility of online 

consumer reviews (OCRs). 
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G. Perceived Credibility of Online Consumer Reviews 

The perceived credibility of OCRs can be describable as an assessment of the authenticity of reviews based on 

the consumer's perception (Zha, Li, & Yan, 2015). It refers to extent to which the review is perceived as true, 

reliable, rational and trustworthy (Cheung, Luo, Sia, & Chen, 2009; Lee & Shin, 2014). When consumers need 

opinions of others, they are more likely to consider reviews which contain credible, informative notions 

(Wathen & Burkell, 2002). When individuals sense that the OCRs are reflecting the truth and credible source 

of hotel related information, they are more likely to make their hotel booking decisions based on them (Kim 

et al., 2016). Since OCRs are treated as one of the crucial factors that influences consumers’ purchase decision, 

particularly in the hospitality industry, based on the prior studies and findings another hypothesis has been 

proposed: 

Hypothesis 8: Perceived credibility of online consumer reviews has positive impact on the online hotel booking 

intention. 

4. RESEARCH METHOD 

A. Research Design and Instrument Development 

The research model of the study was formulated based on the previous empirical researches from the relevant 

literature. This study utilizes quantitative research techniques. Quantitative research focuses on collecting 

numerical data and generalizing them among groups of people or explaining a particular phenomenon. The 

online questionnaire used in this research consists of multiple-choice questions, open-ended questions and 

category questions in order to collect data for demographic information. To measure the validity of the 

proposed hypotheses 5-point Likert scale ranging from strongly disagree to strongly agree was used which 

was adapted from previous studies. The scale items for Review Source were adapted from Mahapatra and 

Mishra (2017), Dou et al. (2012), Todd and Melancon (2018) and Cheung and Thadani, (2012). The scale items 

for Review Quality were taken from Lee (2018), Xu and Yao (2015) and Zhang, Zhao, Cheung, & Lee, (2014). 

Review Consistency items were derived from Cheung et al. (2009), Luo, Luo, Xu, Warkentin, and Sia, (2015) 

and Viglia, Minazzi, & Muhalis, (2016). Review Volume items were adapted from Duan, Gu, & Whinston, 

(2008). The scale items for Review Recency were derived from Bailey and Pearson (1983). Positive Review and 

Negative Review items were taken from Chiou, Hsiao, & Chiu, (2018), Zhao et al. (2015), Sparks and Browning 

(2011) and Vermeulen and Seegers (2009). The scale items for Perceived Credibility of Online Consumer 

Reviews were adapted from Zha et al. (2015) and Luo et al. (2015). Lastly, the scale items of Online Hotel 

Booking Intention were derived from Li et al. (2017), Viglia et al. (2016), Zhao et al. (2015) and Zhang et al. 

(2014). 

B. Data Collection and Sample Size 

This research was conducted in the form of fieldwork by applying a self-administrated online questionnaire 

empowered by Google forms. The study questionnaires were made available to the participants in English 

and Turkish language as 2 different versions. The surveys were distributed via WhatsApp, Discord, Instagram, 

and Facebook. The online questionnaire was preferred for reasons such as providing convenience in terms of 

cost, time, and being easily accessible to the participants. In addition, due to the Covid-19 pandemic, this data 

collection tool was preferred since it would be healthier way. 

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. As per Smith and Albaum (2005), this method is based on the 

researcher’s judgments and does not involve any probabilities techniques. For the multiple regression 

techniques which require a large sample size for generalization purposes Pallant (2011) has recommended 

using the following formula generated by Tabachnick and Fidell (2007): N > 50 + 8m. Where: N = sample size, 

m = the number of independent variables. According to this formula, the sample size required for this research 

should be N > 106 (Number of independent variables equals seven). Besides, as indicated by Hoelter’s index, 

the SEM method should exceed 200 for a sufficient size because it represents the data inadequate way (Byrne, 

2010). Thus, this study tried to reach a minimum of 200 responses to meet the above-mentioned requirements. 

A total of 204 participants filled out the questionnaires. Data were collected from people at various ages and 

different nationalities for the sake of generalization. 
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C. Statistical Techniques 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equational Model (SEM) were applied to current research 

as statistical techniques. With the help of CFA, relationships between factors and their observed variables can 

be measured (Byrne, 2010). In the meantime, 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 that CFA focuses on the relationship between latent and 

observed variables, while SEM covers the structural path between focused (latent) variables. As per 

Harrington (2009), CFA can stand out as a unique analysis and can be considered as part of SEM. In the 

analysis of this study, IBM SPSS version 25 and IBM SPSS AMOS version 21 have been used as statistical 

software. 

5. FINDINGS 

A. Demographics of the Participants 

The sample size of the current paper consists of 204 fully answered questionnaires. Before distributing the 

study questionnaire, necessary permissions were obtained from Istanbul Aydin University ethics committee 

(25.11.2020 – 2020/10). %50.98 of respondents were female and %49.02 of respondents were male. The age of 

survey participants ranged between 18 and 55 years. Most of the participants were single and the majority of 

them earn 3000 TL or below monthly. The majority of the responders were students and employed people (in 

private or public sector). Although the education levels were varied, they were mostly people with a master's 

degree, and they were people of various nationalities. (Turkish 57.84%, Azerbaijani 9.80%, Afghan 8.82%, and 

other nationalities 23.54%). The time that respondents spend daily on the Internet was mostly more than 5 

hours or more. The participants have stated that they make use of many different online booking sites such 

as: Trivago, Agoda, Booking, Hotels, Priceline, and TripAdvisor etc. The huge portion (96.5%) of participants 

have answered ‘’Yes’’ to paying attention OCRs while booking a hotel online. Tabulated form of the 

demographic data is shown below (Table 1). 

Table 1: Demographic Profile of Respondents 

DEMOGRAPHICS 
ELEMENTS FREQUENCIES PERCENTAGE (%) 

PROFILE 

Gender 
Male 100 49,02 

Female 104 50,98 

Age Range 

18 to 25 111 54,41 

26 to 35 68 33,33 

36 to 45  23 11,27 

46 to 55 2 0,98 

Marital Status 

Single 157 76,96 

Married  40 19,61 

Widow 7 3,43 

Educational Background 

High School or Below 9 4,41 

Associate degree 23 11,27 

Bachelor's Degree 76 37,25 

Master's Degree 90 44,12 

Doctor's Degree 6 2,94 

Occupation 

Student 92 45,1 

Public Sector 

Employee 
8 3,92 
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Private Sector 

Employee 
71 34,8 

Self-Employment 17 8,33 

Retired 1 0,49 

Unemployed 15 7,35 

Monthly Income (TL) 

3000 or below 92 45,1 

3001 to 3500 34 16,67 

3501 to 4000 38 18,63 

4001 to 5000 29 14,22 

5001 or above 11 5,39 

Daily Internet Usage 

1 Hour or less 7 3,43 

2-3 Hours 64 31,37 

4-5 Hours 60 29,41 

5 Hours or more 73 35,78 

Number of Online 

Bookings 

Once 68 33,33 

Twice 41 20,1 

3 Times 28 13,73 

4 Times or more 67 32,84 

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

B. Normality Assessment 

One of the main assumptions of SEM analysis is multivariate normality. In this study, kurtosis and skewness 

were considered when analyzing the normality of the data. Skewness means lack of symmetry in statistics. It 

shows the shape of the distribution of data (Kline, 2011). Kurtosis, on the other part, expresses the pointedness 

of a peak in the distribution curve (Kline, 2011). When the distribution peaks higher than the normal 

distribution, it is called positive kurtosis (leptokurtic), while it peaks less than the normal distribution, it is 

called negative kurtosis (platykurtic) (Kline, 2011). Hair, Black, Babin, & Anderson, (2009) and Bryne (2010) 

argued that data is normal if kurtosis is between ‐7 to +7.  Since kurtosis values of all items were found to be 

within the recommended thresholds of (George & Mallery, 2016; Hair et al., 2009; Bryne, 2010), it can be 

concluded that normality assumption of this paper was not violated. 

C. Validity and Reliability Assessment 

Validity and reliability are among the important elements of a quantitative research. In addition, in order to 

conduct confirmatory factor analysis, it is significant to provide reliability and convergent validity. Validity 

checks whether variables are measured correctly. Reliability assessment refers to how consistently a method 

measure something. If the same result can be consistently achieved by using the same measure methods under 

the same circumstances, the measurement is considered reliable. Reliability, investigates the consistency of the 

same element, measured among respondents and stability of the features in each time (Smith & Albaum, 2005). 

Hair et al. (2009) proposed the thresholds of validity and reliability assessments as follows: To provide validity, 

Average Variance Extracted (AVE) should be greater than 0.5, and to procure reliability, Composite Reliability 

(CR) should be greater than 0.7. 

Table 2 below represents the outcome of validity and reliability assessments conducted for current research. 

The table were obtained based on Correlations and Standardized Regression Weights tables with the help of 

IBM SPSS AMOS software. Convergent validity has been established and found and proven by an average 

variance extracted (AVE) greater than 0.5 except for the Positive Reviews (PR). Since it has a value of 0.486, 

which is very close to 0.5 and it is acceptable. If a larger sample size were included in the study, it would 
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probably be within the normal range of value. Composite reliability has also been established and resulted to 

be greater than 0.7. 

Table 2: Validity and Reliability Assessments 

  CR AVE 

PC 0.905 0.656 

RS 0.891 0.622 

RQ 0.877 0.589 

RC 0.878 0.591 

RV 0.916 0.687 

RR 0.932 0.775 

PR 0.821 0.486 

NR 0.856 0.601 

INT 0.936 0.745 

The CR of all variables of the study are above the suggested threshold of 0.7. This concludes that CR of all the 

variables of the current study are admissible. 

Only the AVE of PR is slightly lower than the determined threshold value of 0.5. However, it is acceptable, 

since it has a value of 0.486 that is very close to 0.5 and it should not be considered as a major problem. 

Therefore, convergent validity of all variables of the current research is at acceptable levels. 

D. Confirmatory Factory Analysis (CFA) 

Confirmatory factor analysis (CFA) is a kind of factor analysis, which is mostly used in social researches (Kline, 

2011). It is used to test whether the measurements of a structure are consistent with a researcher's 

understanding of the nature of the factor. The aim of the CFA is to examine the data fit of the hypothesized 

model. The result of CFA analysis (Figure 2), showed that factor loading of all items were found to be highly 

significant (p<0.05). Only two items were removed from further analysis due to their negative standardized 

regression weight. These two items were RR5 (Review Recency) and NR3 (Negative Reviews). In order to 

assess multivariate assumption of CFA, kurtosis values were obtained from SPSS AMOS version 21 and 

analyzed. There are specific measures that can be calculated to determine goodness of fit. The measures with 

their acceptable thresholds are shown below (Table 3). 
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Figure 2 : Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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Table 3: Model Fit Analysis for CFA 

Measure 
Thresholds 

(Hu & Bentler, 1999; Schreiber et al., 2006; Hooper et al., 2008) 
Proposed Model Results 

 CMIN / DF < 3 good; < 5 permissible 2.413 

CFI 
> 0.95 great; > 0.90 traditional;  

> 0.80 sometimes permissible  
0.854 

RMSEA 

< 0.05 good;  

between 0.05 - 0.10 moderate; 

 > 0.10 bad  

0.083 

SRMR 
<0.08 good; 

<0.05 excellent 
0.062 

TLI < 0.95 excellent 0.839 

IFI < 0.90 excellent 0.856 

The results of the measurement, namely, minimum discrepancy per degree of freedom (CMIN / DF) =2.413, 

comparative fit index (CFI) = 0.854, root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.083, standardized 

root mean square residual (SRMR) = 0.062, Tucker-Lewis Index (TLI) = 0.839 and incremental fit index (IFI) = 

0.856. All results were within the acceptable level (Table 3) according to Hu and Bentler (1999), Schreiber, 

Nora, Stage, Barlow, and King (2006), and Hooper, Coughlan, and Mullen (2008), and refers to goodness of fit. 

Structural Equation Modelling (SEM) is the expansion of CFA, which is the measurement part of the SEM that 

focuses on relationships among latent variables and their indicators. The other part is the structural 

component, which shows how the latent variables of the proposed research are related. 

In order to examine hypotheses, path analysis has been conducted through Structural Equation Modelling 

(Figure 3). In this model, there are 7 independent variables (RS, RQ, RC, RV, RR, PR and NR) and 2 dependent 

variables (PC and INT). 

 

Figure 3: Structural Equation Model 



Y. C. Güler – F. Hüseynov13/3 (2021) 2634-2652 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2645 

 

As per Byrne (2010), Squared Multiple Correlations (SMC) or R-squared is an indicator of the degree of 

variance that represents the proportion of the variance for a predicted variable that is explained by a predictor 

variable. SMC values of the predicted variables of PC and INT were 0.832 and 0.754 respectively.  

The results of hypotheses testing are summarized below with unstandardized regression weights (ß), standard 

error (S.E.) and p-values. 

▪ Review Source (RS), was not found to have any statistically significant impact on the Perceived Credibility 

of OCRs (PC) (H1: ß= 0.084, S.E. = 0.082 and p-value = 0.307).  

H1: Review source has a positive impact on the perceived credibility of online consumer reviews. = Not 

Supported 

▪ Review Quality (RQ), was not found to have any statistically significant impact on the Perceived Credibility 

of OCRs (PC) (H2: ß= 0.151, S.E. = 0.099 and p-value = 0.126).   

H2: Review quality has a positive impact on the perceived credibility of online consumer reviews. = Not 

Supported 

▪ Review Consistency (RC), was not found to have any statistically significant impact on the Perceived 

Credibility of OCRs (PC) (H3: ß= 0.144, S.E. = 0.087 and p-value = 0.095). 

H3: Review consistency has a positive impact on the perceived credibility of online consumer reviews. = Not 

Supported 

▪ Review Volume (RV), was not found to have any statistically significant impact on the Perceived Credibility 

of OCRs (PC) (H4a: ß= -0.205, S.E. = 0.167 and p-value = 0.219). 

H4a: Review volume has a positive impact on the perceived credibility of online consumer reviews. = Not 

Supported 

▪ Review Volume (RV), was found to have statistically highly significant impact on the Online Hotel Booking 

Intention (INT) (H4b: ß= 0.546, S.E. = 0.070 and p-value = p<0.001).  

H4b: Review volume will positively influence the online hotel booking intention. = Supported 

▪ Review Recency (RR), was not found to have any statistically significant impact on the Perceived Credibility 

of OCRs (PC) (H5: ß= -0.046, S.E. = 0.110 and p-value = 0.676). 

H5: Review recency has a positive impact on the perceived credibility of online consumer reviews. = Not 

Supported 

▪ Positive Reviews (PR), was found to have statistically significant impact on the Perceived Credibility of OCRs 

(PC) (H6: ß= 0.494, S.E. = 0.154 and p-value = 0.001). 

H6: Positive online consumer reviews have a positive impact on the perceived credibility of online consumer 

reviews. = Supported  

▪ Negative Reviews (NR), was found to have statistically highly significant impact on the Perceived Credibility 

of OCRs (PC) (H7: ß= 0.481, S.E. = 0.095 and p-value= p<0.001). 

H7: Negative online consumer reviews have a positive impact on the perceived credibility of online consumer 

reviews. = Supported  

▪ Perceived Credibility of OCRs (PC), was found to have statistically highly significant impact on the Online 

Hotel Booking Intention (INT) (H8: ß= 0,412, S.E. = 0.078 and p-value = p<0.001).  

H8: Perceived credibility of online consumer reviews has positive impact on the online hotel booking 

intention. = Supported 

The summary of the hypotheses testing is provided in Table 4 below. 
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Table 4: Results of Hypotheses Testing 

Hypotheses Relationships Estimate S.E. C.R. P Status 

H1 PC ← RS . 084 .082 1.023 .307 Not Supported 

H2 PC ← RQ .151 .099 1.528 .126 Not Supported 

H3 PC ← RC .144 .087 1.667 .095 Not Supported 

H4a PC ← RV -.205 .167 -.1228 .219 Not Supported 

H4b INT ← RV .546 .070 7.769 *** Supported 

H5 PC ← RR -.046 .110 -.418 .676 Not Supported 

H6 PC ← PR .494 .154 3.215 .001 Supported 

H7 PC ← NR .481 .095 5.063 *** Supported 

H8 INT ← PC .412 .078 5.244 *** Supported 

Note: *** p<0.001 

6. DISCUSSION and CONCLUSION 

A. Theoretical Contributions 

Theoretical implications part compares and contrast findings of this study with the findings of other 

researchers. The results of the study concluded that positive reviews (PR) had a significant positive impact on 

the perceived credibility (PC). PR can break down the prejudices of consumers and increase the consumers’ 

trust toward a hotel (Ladhari & Michaud, 2015; Sparks & Browning, 2011).  Negative reviews (NR) had a 

significant positive impact the on the PC. Consumers consider negative reviews reliable because they believe 

that the manufacturer or seller of products or services cannot spread such information, therefore negative 

reviews can be acknowledged as actual thoughts of the reviewer (Folse et al., 2016; Eslami et al., 2018). The 

results reached; show that people in Turkey consider both NR and PR in terms of credibility. People take into 

consideration not only the positive information but also the negative information while booking a hotel online, 

since they find NR diagnostic and informative in the decision-making process (Fiske, 1980; Maheswaran & 

Meyers-Levy, 1990; Herr et al., 1991; Özbay, 2013; Erdil, 2014).  

Contrary to the hypothesis, it was concluded that the review source (RS) had no statistically significant effect 

on PC. Therefore, people in Turkey do not consider RS as a factor of credibility. Nevertheless, this finding is 

consistent with the study of Cheung et al. (2008) and Chakraborty (2019). Nevertheless, the findings were 

inconsistent with Van Der Heide and Lim (2015), Filieri, Hofacker, and Alguezauri (2018) and Lo and Yao 

(2019). These studies concluded that RS has a significant positive impact on the PC. The reached conclusion 

may be due to the difference in the research designs used in the studies.  

Opposite to the hypothesis proposed no significant positive effects of the reviews quality (RQ) has found on 

the PC. Consumers in Turkey seems to do not care much about the justifications of the reviews. Park et al. 

(2007) concluded that consumers care more about non-subjective high-quality reviews. In addition, 

Chakraborty (2019) found that people in India do not look just for any review. However, the current study 

showed the opposite. People in Turkey do not perceive more credible, if OCRs include more realistic 

judgments than the subjective ones. The opposite conclusion may be due to cultural, sample size, or 

knowledge level related reasons. 

In contrast to the hypothesis formulated, review consistency (RC) found to be statistically insignificant in 

determining the PC. The result is inconsistent with the studies of Zhao et al. (2018), Zhu and Zhang (2010) and 
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Mannes (2009). One of the possible reasons might be the consumers in Turkey pay more attention to the 

reviews themselves, than to the consistency between them. 

Contrary to the hypothesis suggested, no statistically significant positive impact has found of review volume 

(RV) on PC. The result is inconsistent with the studies of Davis and Khazanchi (2008) and Van Birgelen et al. 

(2010).One of the possible reasons might be consumers in Turkey believe that the reviews themselves are more 

important than the overall volume of the reviews in terms of credibility. However, RV also had a positive 

impact on the INT. This implies that consumers in Turkey thinks that higher RV can provide more information, 

reduce the uncertainty, and strengthen the purchase intention (Brynjolfsson & Smith, 2000). In addition, they 

believe that RV is a pointer, which indicates the performance of a product or service in the market (Chevalier 

& Mayzlin, 2006). 

Opposite to the studies of Hu and Li (2011) and Xie et al. (2016), review recency (RR) also had found to be 

statistically insignificant in determining the PC. The opposite conclusion may be due to sample size or 

consumers in Turkey simply do not find a connection between the RR and PC. One of the possible reasons 

might be consumers in Turkey believe that the reviews themselves are more important than the recency of the 

reviews in terms of credibility. 

Further, the current study has found that PC had statistically significant positive impact on INT. Proving this 

hypothesis was the targeted aim of the research, and it is concluded to be consistent with the findings of 

Chakraborty (2019). When consumers sense that the OCRs are reflecting the truth and credible source of hotel 

related information, they are more likely to make their hotel booking decisions based on them (Kim et al., 

2016). The result implies that consumers in Turkey look for credible reviews while making their online hotel 

booking decisions. 

B. Practical Implications 

Current research contributes to the literature by addressing OCRs on hotels in terms of credibility, which have 

a strong impact on consumers’ INT.  The findings in the study could provide guidance to the hotel brands in 

reviewing and changing their online strategies and promoting themselves as a more reliable brand. Peer-rating 

system can be implemented in order to evaluate the PC. Marketers and hotel brands should pay special 

attention to both PR and NR. These variables had found to have a significant influence in determining the PC. 

Therefore, it would be better for hotel brands and marketers to consider OCRs regardless of the positive or 

negative value they carry. In this way, they can plan more effectively in responding to customers ' requests. 

In addition, marketers and hotel brands could provide a better structured review format, that can facilitate 

customers  to express opinions in a more understandable and categorizable manner (such as cleanliness, food 

quality, internet, staff etc.). 

Further, current research indicates that RV has a significant positive influence on INT. When consumers are 

exposed more OCRs on a hotel, their decision-making processes are affected in this direction. Therefore, hotel 

brands and marketers could devote more efforts to increase RV. It might be achieved by providing new 

campaigns, special offers or providing unique information to consumers to foster them spread the word via 

Internet. Thus, the number of OCRs will increase, and the impact of RV will be higher. 

C. Limitations and Future Research 

This study tried to depict an understanding of the effects of OCR features on perceived credibility (PC) and 

online hotel booking intention (INT). Firstly, current study considers OCRs on hotels. In addition, the data 

that was used for analysis has been obtained by online survey from the people who lives in Turkey. Therefore, 

the generalizability of the study is limited. Same theoretical framework can be implemented to determine the 

factors that affects consumers’ PC and INT in the other marketing areas such as restaurant, fashion and 

electronics. It will be beneficial for concerning companies to better understand their consumer group and help 

them improving their lacks. Secondly, only seven of the characteristics of OCRs have been considered and 

analyzed in the current study. There might be other important characteristics of OCRs that affects PC and INT 

of the consumers in Turkey. Since cultural aspects and purchase behaviors differ amongst countries, it would 

be better to implement same theoretical framework in other countries. Thirdly, although detailed objectives 

and information were given to the participants in the questionnaires prior to the filling process, they carried 

self-reporting nature. Fourthly, further researchers could add or change some elements in theoretical 
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framework with different theoretical context. Fifthly, due to Covid-19 pandemic, the researcher had difficulty 

finding enough samples and the sample size was limited. If a larger sample size could be reached, perhaps 

different results would have been obtained. Finally, the limited research time was another challenging factor 

for the researcher. It would be better to do further analysis to see different outcomes that will include 

consumers and hotel brands in business perspectives. In this way, the existing gaps in the literature can be 

filled in a more efficient manner. The importance of OCRs amongst consumers is increasing whether to look 

for information or purchase decision process.  Companies that do not support consumers to share their ideas 

will fall behind the companies that provide this in terms of competition, regardless of the sector they entity. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Araştırmanın amacı, beş faktör kişilik özellikleri ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik 

sermayenin aracılık rolü üstlenip üstlenmediğinin Kırşehir İlinde çalışmakta olan kamu çalışanları üzerinde 

araştırılmasıdır.  

Yöntem – Araştırma modeli oluşturulurken ilgili literatür ışığında kişilik özelliklerinin iş tatminine etkisinde 

psikolojik sermaye aracı değişken olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Kırşehir ilinde çalışmakta 

olan kamu çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır.  

Kırşehir İlinde görev yapmakta olan 391 kamu çalışanına anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler uygun 

istatistiksel analiz programı aracılığıyla analiz edilmiş, korelasyon ve çoklu regresyon analizlerine yer 

verilmiştir.   

Bulgular – Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik sermaye üzerinde beş faktör kişilik 

özelliklerinin alt boyutlarından duygusal denge negatif ve anlamlı etkiye sahipken, dışadönüklük boyutu 

ise pozitif ve anlamlı etkiye sahiptir. Psikolojik sermayenin ise içsel ve dışsal iş tatmini boyutları üzerinde 

pozitif etkileri olduğu görülmüştür. Aracılık etkisi bakımından ise, psikolojik sermayenin beş faktör kişilik 

özellikleri alt boyutları olan duygusal denge ve dışadönüklük ile içsel iş tatmini arasında tam aracılık etkisi 

bulunurken, bir diğer kişilik özelliği alt boyutu olan uyumluluk boyutunda ise psikolojik sermayenin kısmi 

aracılık etkisine sahip olduğu gözlenmiştir. Yine uyumluluk boyutuna ilişkin olarak, bu boyutun dışsal iş 

tatmini ile olan ilişkisinde psikolojik sermaye kısmi aracılık etkisi göstermektedir. Genel iş tatmini açısından 

bakıldığında ise, psikolojik sermaye kişilik alt boyutlarından dışadönüklük alt boyutunda tam aracı etkiye 

sahipken, uyumluluk alt boyutunda ise kısmi aracılık etkisine sahip bulunmuştur.  

Tartışma –  Kişilik özelliklerinin iş tatminine etkisinde psikolojik sermayenin aracılık etkisi araştırma 

neticesinde ortaya konulmuştur. Bu bağlamda çalışanların psikolojik sermayelerini artıracak uygulamalrın 

hayata geçirilmesi iş tatmim düzeylerini artıracaktır. Yöneticilerin bu uygulamalrı hayata geçirmeleri 

önerilmektedir.  
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Purpose – The aim of the study is to investigate whether psychological capital plays an mediator role in the 

relationship between five factor personality traits and job satisfaction on public employees working in 

Kırşehir.  

Design/methodology/approach – While creating the research model, in the light of the relevant literature, 

the psychological capital tool was determined as a variable in the effect of personality traits on job 

satisfaction. The sample of the research consists of public employees working in Kırşehir. Questionnaire 

technique was used as a data collection tool in the research. A questionnaire was applied to 391 public 

employees working in Kırşehir Province. Obtained data were analyzed through a suitable statistical analysis 

program, and correlation and multiple regression analyzes were included. 

Findings – According to the results of the regression analysis,  the agreeableness dimension, which is a sub-

dimension of the five factor personality traits, has a positive and significant effect on the external job 

satisfaction dimension. In addition, emotional balance, which is one of the sub-dimensions of five-factor 

personality traits, has a negative and significant effect on psychological capital, while the dimension of 

extraversion has a positive and significant effect. Psychological capital has positive effects on internal and 

external job satisfaction dimensions. In terms of the mediation effect, it was observed that there was a full 

mediation effect of psychological capital between the five factor personality traits, emotional stability and 
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 extraversion, and internal job satisfaction, while the psychological capital had a partial mediation effect in 

the compatibility dimension, which is another personality trait sub-dimension. Again, regarding the 

compatibility dimension, psychological capital has a partial mediation effect in the relationship of this 

dimension with external job satisfaction. In terms of general job satisfaction, psychological capital has a full 

mediating effect in the extraversion sub-dimension, while it has a partial mediation effect in the compatibility 

sub-dimension. 

Discussion – The mediating effect of psychological capital in the effect of personality traits on job satisfaction 

has been revealed as a result of the research. In this context, the implementation of practices that will increase 

the psychological capital of employees will increase their level of job satisfaction. It is recommended that 

managers implement these practices. 

1. Giriş 

Örgütlerin başarısında çalışanların duygu ve düşünceleri önemli rol oynamaktadır. Çalışanlarını iyi tanıyan 

ve onların problemlerine ortak olan örgütler verecekleri destek ile performanslarının artmasına yardımcı 

olacaklardır. Kişilik kavramı çok geniş açıdan ele alınan, kişilerin sahip olduğu özelliklerin toplamı olarak ele 

alınan bir kavramdır. İş tatmininin kişilik özellikleriyle de yakından ilgisi bulunmaktadır ve iş tatmini 

seviyesinin artırabileceği de düşünülebilir. Örneğin Maslow’a göre işinizde mutsuzsanız, kendinizi 

gerçekleştirmek için, çok önemli fırsatlardan birinin kaybedildiği anlamına gelmektedir. Yine Maslow’a (1971) 

göre, meslekler kişisel gelişim ve yüksek gereksinimler için tatmin olanakları sağlamalıdır. Yaptığı çalışmada 

bir örgütün çalışanlarının üst düzey ihtiyaçlarını karşılamak adına yeniden düzenlenmesini önermiştir. Bir 

işveren, örgütteki işleri çalışanların kendilerine duyduğu değeri arttıracak şekilde yapılandırabilir veya 

çalışanların iş yerlerinde gördükleri sorunların çözümünde onlara yaratıcı çözümler bulma olanağı tanıyabilir. 

Kısacası kişinin mesleği, kişisel gelişim olanağı da sunabilir (Burger, 2016: 449).   

Psikolojik sermaye kavramı ise gelişime ve değişime olanak kılmasından ötürü önemli görülmektedir. Kişilik 

konusuna ilişkin literatürde çok farklı kavramlar yer alsa da çalışmanın çıkış yolu olarak kişiliğin bahsedildiği 

şekliyle genel olarak değişmeyen, katı özelliklerinin (kısa sürede değişmezliği) bulunması fakat psikolojik 

sermaye kavramının ise Luthans ve Youssef (2004) tarafından belirtilen stratejilerin kullanılarak 

geliştirilebileceği diğer bir ifadeyle değişime açık olduğunun vurgulanmasıdır. İş tatmininin çalışmada yer 

almasının sebebi ise, iş tatmininin bireyin öznel refahı ile güçlü ve tutarlı bir şekilde ilişkili göstermesidir. 

İncelenen tüm çalışmalarda iş tatmini ile yaşam tatmini arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan 

literatür araştırmasında, kişilik özellikleri ile psikolojik sermaye (Erdem, 2016; Bozgeyikli, 2017), kişilik 

özellikleri ile iş tatmini (Sarı, 2011; Demir, 2012), psikolojik sermaye ile iş tatmini (Luthans, 2007) arasında 

ilişki olduğu gözlenmiş ve bu ilişkilerden yola çıkarak psikolojik sermayenin kişilik özellikleri ile iş tatmini 

arasındaki etkileşimde aracılık etkisi olabileceği öngörülmüştür. Çalışmalarda genellikle iki değişken birlikte 

incelenmiştir. Bu çalışmada üç değişken bir arada kullanılarak literatür desteklenmeye çalışılmıştır.   

Çalışmanın temel amacı Kırşehir İlinde görev yapmakta olan kamu çalışanlarının kişilik özellikleri ile iş 

tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık etkisi barındırıp barındırmadığına yöneliktir. Bu 

kapsamda Kırşehir İli genelinde çalışan 391 kamu çalışanından anket yöntemiyle veriler elde edilmiştir. 

Bu çalışmada ilk bölümde kişilikle ilgili çalışmalar yapmış kuramcıların görüşlerine yer verilirken, beş faktör 

kişilik kuramı temel alınmıştır, daha sonra iş tatminine ilişkin literatür incelenmiş ve psikolojik sermaye 

kavramına yer verilmiştir. Son bölümde ise araştırma bulguları ve yapılan analizlerin yorumları yer 

almaktadır. 

Bu çalışmada beş faktör kişilik özelliklerinin iş tatmini alt boyutları ve genel iş tatmini üzerindeki etkisinde 

psikolojik sermayenin aracılık etkisinin var olup olmadığını Kırşehir İli kamu çalışanları örneklemi üzerinde 

saptamaya yönelik yapılan araştırmaya yer verilmektedir. Problem cümlesi “kişilik özelliklerinin ve alt 

boyutlarının iş tatmini üzerinde etkisi vardır. Bu ilişkide psikolojik sermaye aracı rol oynar” şeklinde 

oluşturulmuştur. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Kişilik            

Kişiliğe ilişkin yapılan araştırmalarda birçok açıklamalar belirtmekteyse de tanımı konusunda zorluklar ve 

farklılıklar barındırmaktadır. Kişiliğin, kişinin sahip olduğu özellik olduğunu söyleyenler, başka insanların 

kişiliklerini, “arkadaş canlısı”, “hoş”, “güçlü” ya da “saldırgan” gibi kelimelerle anlatmaya çalışırlar. 
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Psikologlara göre kişilik, bireyin özel (characteristic) ve ayırıcı (distinctive) davranışlarını kapsamaktadır. 

Özel olmasının anlamı bireyin sıklıkla yaptığı en tipik davranışlarını içerir, ayıredicidir çünkü bu davranışlar 

o bireyi başkalarından ayırır (Morgan, 2015: 286). Psikologlar kişilik hakkında söz ettiklerinde bireyin tüm 

psikolojik sisteminin gelişimini anlatan dinamik bir yapıdan bahsetmektedirler (Robbins ve Judge, 2015: 134).  

Kişilik, çevresine olan kendine özgü düzenlemeleri belirleyen psikofiziksel sistemin birey içindeki dinamik 

organizasyonudur (Allport, 1937: 48). Tüm kişilik psikologları, kişilik terimini, bireyin kalıcı ve kendine özgü 

duygu, düşünce ve davranış biçimlerine katkıda bulunan psikolojik niteliklere atıfta bulunmak için kullanır 

(Cervone vd., 2013: 8). Raymond CATTELL tarafından 1950 yılında yapılan tanımlamaya göre de kişilik “bir 

kişinin belirli bir durumda ne yapacağını tahmin etmesine izin veren” olarak tanımlanmış ve daha sonra aynı 

araştırmacı tarafından 1979 yılında bir kişinin tanımlanmış bir durumla karşılaştığında ne yapacağını 

belirleyen bir kişilik özelliği olarak tanımlanmıştır (Corr vd., 2009: 5). Yapılmış olan tanımlardan hareketle; 

kişilik, kalıtımsal, fiziksel, zihinsel ve çevresel özelliklerle etkileşimli bir bakıma da bu özelliklerinin de bir 

sonucu olan, belli ölçüde bireye özgü ve tutarlı duygu, düşünce ve davranış kalıbı şeklinde tanımlanabilir 

(Özsoy ve Yıldız, 2013: 3). Kişilik, bir kişinin sahip olduğu nispeten istikrarlı duyguları, düşünceleri ve 

davranış modellerini kapsar. Kişilik, bizi diğer insanlardan farklılaştırır ve birinin kişiliğini anlamak bize o 

kişinin çeşitli durumlarda nasıl hareket edebileceği ve nasıl hissedebileceği hakkında ipucu verir (Bauer ve 

Erdoğan, 2010: 111). Bir kişinin kişiliğini oluşturan karmaşık faktörler, kişinin farklı ortamlara nasıl uyum 

sağladığını etkiler. Kişilik, karmaşık insan davranışının çoklu belirleyicileri olarak hareket eden dinamik 

olarak birbirine bağlı parçalar olarak düşünülür (Champoux, 2013: 108). Salvatore Maddi tarafından yapılan 

tanımlamaya göre kişilik, zaman içinde devamlılığı olan ve o andaki sosyal ve biyolojik baskıların sonucu 

olarak kolayca anlaşılamayan insanların psikolojik davranışlarındaki bu ortaklıkları ve farklılıkları belirleyen 

kararlı bir özellik ve eğilimdir (Berens ve Nardi, 1999: 1). 

Kişilik ile ilgili belirleyicilere bakıldığında biyolojik, ailesel, bireysel ve kültürel faktörlerin kişiliği etkilediği 

görülmektedir. Biyolojik Faktörler, Eysenck'in kişiliğin biyolojik temeline yaklaşımı, günümüzde biyolojik 

kişilik psikolojisinin kavramsallaştırılmasında hala yankı bulmaktadır. Bu modelde, Eysenck, kişilik 

özelliklerinin temelinde kalıtsal ve genellikle spesifik beyin fonksiyonları ve yapılarıyla ilişkilendirilen 

fizyolojik sistemler olduğunu önermiştir. Bu fizyolojik sistemler daha sonra kişilik özellikleri oluşturan 

davranışlara neden olur ve bu da suç gibi sosyal olaylara neden olur. DNA, Eysenck'in modelindeki fizyolojik 

sistemlerin köküdür ve genellikle ömür boyu değişmez bir etki olarak kabul edilir. Birçok teori, genetik 

özellikler değişmediği için, DNA'nın davranış üzerindeki etkisinin değişmemesi gerektiğini varsaymaktadır 

(Roberts ve Jackson, 2008: 2-10). Ailesel Faktörler, aile ile ilgili son araştırmalar, aile kavramının kişilik 

oluşumunun ayrıcalıklı bir ortamı olarak tanımlamaktadır. Ailenin küçük çocuklar ve ergenlerin gelişiminde 

temel bir rolü vardır. Aile kavramı ve toplumsal yapılar önemli bir evrim geçirmektedir. Zaman geçtikçe, 

çocuk aile hayatında merkez olmuştur. Belirli bir dinamizm olarak her aile, çocuğa belirli bir özerklik ve 

bireysellik kazandırır. Bu nedenle, ebeveynler çocuklarını ve çocukları da ebeveynlerinin davranışlarını ve 

eğitim uygulamalarını etkiler. Bazı araştırmacılar ailelerin en önemli rolünün sosyal bir benlik iletmek 

olduğuna dikkat çekmektedir (Figueiredo ve Dias, 2012: 703-704). Sosyal Faktörler, Sosyalleşme, anne ile yeni 

bebeği arasındaki ilk temasla başlar. Bebeklikten sonra ailenin diğer üyeleri (baba, erkek kardeşler ve kız 

kardeşler), yakın akrabalar ve aile dostları ve ardından sosyal grup (akranlar, okul arkadaşları ve çalışma 

grubu üyeleri) etkili rol oynar. Bireyin kişiliğini büyük ölçüde etkileyen diğer ilgili kişilerin, grupların ve 

özellikle de kuruluşların rolüne verilen önem artmaktadır. Sosyal çevreden gelen bu sürekli etkiye genellikle 

sosyalleşme süreci denir. Luthans’ın da örgütleri sosyalleşme sürecine dahil ettiğini belirtebiliriz. Yöneticiler 

örgütsel sosyalleşmenin gücünü analiz ve kontrol etmeyi öğrenmezse, Luthans’a göre öncelikli yönetim 

sorumluluklarından birini kaçırmış olacaklardır (Luthans, 2011: 130). Kültürel Faktörler, Bohannan tarafından 

1963/1971 yıllarında sosyal antropoloji kitabında da ifade edilen kişilik ve kültür arasındaki ilişki şu şekildedir; 

çocuklar, doğdukları zaman kültürsüzdür ve dolayısıyla kişiliksizdir ve neredeyse sosyal ilişkiler yoktur. 

Doğum gerçeği, biyofiziksel ilişkinin sona ermesi ve olayların olağan seyrinde sosyal bir ilişki ile yer 

değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Öyleyse sosyal ilişkiler olgunlaşma ile genişler, ilişkilerin mümkün olması 

için diğer insanlara cevap verebilecek yeni kültürler talep edilir. Bu kültürün kazanılması, kişiliğin oluşması 

için önemlidir. Kişilik gelişir ve uyaranlara cevap vermek yoluyla (cevapların bazıları evrensel, bazıları 

kültürel olarak normal ve bazıları normal dışı olabilir), daha da gelişmiş ve daha da karmaşık hale gelir. 

Kişiliğin kültüre dahil olma süreciyle yaratıldığı görüşü bazı çağdaş psikolojik antropoloji fikirlerine de benzer 

(Hofstede ve McCrae, 2004: 54). 
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Kişilik kuramları, insan doğasına ait temel konuları açıklarken birbirlerinden farklılaşmaktadır. Her bir 

kuram, temsilcisinin insan doğasına ilişkin varsayımlarını içermektedir. Her bir kişilik kuramı onu geliştiren 

kuramcının bireysel kimliğini taşımaktadır. Bu farklılıklar felsefi içeriğe sahip olmakla birlikte köklü yapıya 

da sahiptir. Her bir kuramcının erken çocukluk yaşantısı, doğum sırası, cinsiyet ve insan ilişkilerine dayanan 

örüntülerinden etkilenmiş olan kendine has felsefi yönelimi vardır. İşte tüm bu durumlar kuramcının kişilik 

üzerinde kalıtsallık mı yoksa çevre mi, belirlenimcilik mi özgür irade mi ya da iyimserlik-kötümserlik arasında 

bir seçim yapmasına neden olduğu söylenebilir (Yalçın, 2017: 38-40). Araştırmamıza temel olması açısından 

bu kuramlardan bazıları ele alınmıştır. Psikanalitik Kuram: Sıgmund Freud,        içgüdüsel, bilinçsiz ve irrasyonel 

güçlerin diktatörlüğü altında insan doğasını tasvir eden canlı bir portre çizmiştir. Ona göre, insan organizması 

dış ve iç kargaşa halinde var olan bencil bir yapıya sahiptir. Muhtemelen en önemli kitabı olan Düşlerin 

Yorumlanması, büyük ölçüde kendi hayallerinin analizine dayanmaktadır. Eserlerinde psikolojik 

determinizmin etkisine bürünmüş, insan davranışlarıyla ilgili hiçbir şeyin kaza veya tesadüflerle 

oluşmadığına dair bir inanç vardır (Allen, 2016: 21-23). Freud’a göre ego ve id özdeş olarak görülmektedir, 

ona göre sadece aynı şeyin farklı özellikteki parçalarıdır. Ego ve id arasında gerçekten bir uyumsuzluk 

oluştuğundaysa o zaman egonun acizliği ortaya çıkmaktadır. Ancak ego, id ile ondan ayırt edilemeyen bir 

şekilde ona bağlı kalırsa o zaman potansiyeli görülebilir. Egonun süperego ile olan ilişkisi de benzerlik 

gösterir, birçok durumda onları da birlikte algılarız, ancak aralarında bir gerilim oluştuysa bu ayrımın farkına 

varabiliriz (Freud, 2010: 22). Bireysel Psikoloji- Alfred Adler, insanın tüm davranışlarının bir amaç tarafından 

belirlendiği ve bu amacın da diğer bireylerden üstün olma, başkalarına söz geçirebilme şeklinde kendini 

ortaya çıkardığı belirlenebilir. Söz konusu amacın bireyin dünya görüşü, hal ve gidişi, yaşam modeli gibi 

şeyleri etkiler, duygularının dışavurumunda yararlandığı davranışları yönetmektedir (Adler, 2010: 332-341). 

Analitik Psikoloji-Carl Gustav Jung, Jung’a göre ruhsal yapının işleyişinde üç temel ilke söz konusudur. Bunlar; 

karşıtlar ilkesi, eşdeğerlik ilkesi ve entropi (eş-yayılım) ilkeleridir. Karşıtlar ilkesine göre, bilinçte var olan 

özellik veya duygu zıt yönde varlığını bilinçdışında da sürdürmektedir. İkinci ilke olan eşdeğerlik ilkesine 

göre, sistem içerisinde enerji asla yok olmaz, örneğin bilinçli egodan kişisel bilinçdışına veya kollektif 

bilinçdışına aktarılabilir. Üçüncü ilke olan entropi ilkesine göre de, enerjinin aktarılma yönü tarif edilmektedir. 

Entropi ilkesine göre, ruhsal yapı içerisinde yer alan enerji dağılımı ayarlanır ve dengeli bir sistem 

oluşturulmaya çalışılır (İnanç ve Yerlikaya, 2016: 69). Psikososyal Kuram: E. Erikson, Erik Erikson, bebeklikten 

yetişkinliğe sekiz aşamadan oluşan psikanalitik bir psikososyal gelişim teorisi önermiştir. Her aşamada kişi, 

kişilik gelişimi için olumlu veya olumsuz bir sonucu olabilecek bir psikososyal kriz yaşar. Erikson'a göre, ego, 

doğada belirgin bir şekilde sosyal olan krizleri başarıyla çözdüğü için gelişir. Bunlar, başkalarına güven 

duygusu oluşturmayı, toplumda bir kimlik duygusu geliştirmeyi ve gelecek nesillerin geleceğe 

hazırlanmasına yardımcı olmayı içerir (Mcleod, 2008: 1). Davranışçı Kuram-B. F. Skinner, psikolojiye bilimsel 

nitelikler kazandırmaya çalışan ilk davranışçılar fizikten büyük ölçüde etkilendiler ve hatta onları taklit ettiler 

(Bacanlı, 2016: 20-21). Çok katı bir pozitivist olan Skinner, deneysel verilere büyük önem vermiştir. Pavlov 

doğal davranışlarda koşullandırma ile ilgilenirken, Skinner doğal olmayan davranışlarda koşullandırma ile 

ilgilenmeye başladı. Edimsel koşullama da hiçbir uyaran yoktur. Skinner, insan davranışlarının çoğunun 

edimsel davranışlar olduğuna inanıyordu ve davranış bilimi için yapılacak en iyi şeyin edimsel bir davranışın 

nasıl koşullandırılabileceğini ve soluklanabileceğini bulmak olduğunu iddia etti.  

Beş Faktör (Büyük Beşli) Kişilik Kuramı- Robert R. Mccrae ve Paul T. Costa, Beş faktörlü kişilik modeli, genellikle 

“Büyük Beş” olarak adlandırılan beş geniş özellik boyutundan veya alandan oluşan bir gruptur ve 

Dışadönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Nevrotiklik (bazen kutupsal zıttı, Duygusal Denge olarak 

adlandırılır) ve Deneyime açıklık (bazen akıl olarak adlandırılır) bileşenlerinden oluşmaktadır (Soto ve 

Jackson, 2013: 1).  

Aşağıda tanımlanan beş faktör, farklı yöntemler kullanılarak yürütülen çalışmalarda tekrar tekrar ortaya 

çıktıkları için, araştırma yapan kişiler tarafından bu faktörlere Büyük beşli adı verilmiştir (Burger, 2016: 251). 

Sorumluluk: Bu özelliğe sahip bireylerin yaşamlarında sorumlu, bağımlı, dikkatli ve disiplinli kişiliğe sahip 

oldukları ifade edilebilir. Bazı araştırmacılara göre de bu özelliğe sahip bireylerin başarıya ulaşma yolunda 

istekli olan birey tipi olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu özelliğin diğer ucunda ise dikkatsiz, organize 

olamamış, sorumsuz, disiplinsizlik özelliklerine sahip olan bireyler bulunmaktadır. 

Nevrotiklik (Duygusal Denge): Bu tip bireyler yaşamlarında, güvenli, sakin, endişeli olmayan kişilik 

özelliklerini taşırlar. Bu özelliğin karşıtında olan bireyler ise, içe dönük, kararsız, endişeli ve mutsuz kişilerdir 
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(Özkalp ve Kırel, 2003: 50). Bu özellik bir bireyin gerilimli durumlara dayanma gücü ile ilişkilidir. Bu 

bireylerde daha az seviyede aşırı tetikte bulunma hali gözlenir. Daha az seviyede olumsuz düşünme ve daha 

az sayıda olumsuz duyguları mevcuttur (Robbins ve Judge, 2015: 138-139). 

Dışa dönüklük: Bu boyutun bir tarafında aşırı dışa dönük bireyler, diğer tarafında ise içe dönük bireyler yer 

alır. Dışa dönük bireyler fazlasıyla sosyal kişilerdir ve bununla birlikte enerjik, iyimser, sıcakkanlı, 

girişkendirler. Tahmin edilebileceği gibi araştırmalar, dışa dönük bireylerin içe dönüklere göre daha çok 

arkadaş edindikleri ve sosyal ortamlarda daha fazla zaman harcadıkları söylenebilir. 

Deneyime açıklık: Bu boyutu oluşturan özellikler olarak; güçlü bir hayal gücü, yeni görüşleri kabullenme, 

çok yönlü düşünebilme kabiliyeti ve yeni şeyleri zihinsel olarak keşif vardır. Bu boyutta yüksek puan alan 

bireylerin, geleneklerin dışında bağımsız düşünceleri bulunmaktadır. Düşük puan alan bireyler ise yeni bir 

şey öğrenmektense bilineni tercih ederler. Bazı araştırmacıların bu boyuta “akıl” adı verdikleri görülmektedir 

fakat bu zeka kavramından farklıdır. 

Uyumluluk: Yardımseverlik, güvenilir olmak ve şefkat gösterebilmek bu boyutta yüksek puan alanlara 

özgüdür. Diğer ucunda yer alan birey profili ise düşmanlık ve kuşkuculuk üzerine kuruludur. Uyumlu 

bireylerin iş birliğini rekabete tercih ettikleri söylenebilir. Uyumluluğu düşük insanlar, çıkarları için her yolu 

denerler (Burger, 2016: 254). 

2.2 İş Tatmini 

İş tatmininin tanımı, 1931 yılında Fisher ve Hanna'nın çalışmalarına kadar uzanabilir. Vaka çalışmalarının 

miktarlarına dayanarak, iş tatminini, düzenleyici olmayan ruh hali eğiliminin bir ürünü olarak 

tanımlamışlardır. 1974 yılında Churchill ve arkadaşları “Endüstriyel Satıcıların İş Doyumunu Ölçme” başlıklı 

bir makale yayınlamışlar ve anayasal bir kavram olarak iş tatminini, işin özelliklerini ve işle ilgili ortamın 

özelliklerini içerir (Zhu, 2013: 293) şeklinde tanımlamışlardır. Mishra tarafından belirtilen tanıma göre de iş 

tatmini, üç alanda birçok özel tutumun (i) özel iş faktörleri; (ii) bireysel özellikler ve (iii) iş dışındaki grup 

ilişkileri gibi birbirlerinden izole edilemeyecek olan faktörleri içermektedir (Mishra, 2013: 45). Örgütsel 

araştırmalarda iş tatmininin en çok kullanılan tanımı, iş tatminini işinin veya iş deneyimlerinin takdirinden 

kaynaklanan zevkli veya olumlu duygusal bir durum olarak tanımlayan Locke tarafından 1976 yılında yapılan 

tanımlamadır (Judge ve Klinger, 2008: 394). Saari ve Judge’a göre biliş ve duygu psikolojimizde ve hatta 

biyolojimizde ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Böylece, işlerimizi değerlendirirken, bizim için önemli olan 

her şeyi değerlendirdiğimiz gibi hem düşünme hem de duygu söz konusudur (Saari ve Judge, 2004: 396). İş 

tatmini “kişinin iş ya da iş deneyiminin değerlendirilmesinden kaynaklanan zevkli ya da pozitif duygusal bir 

durum” olarak tanımlanır. İş tatmini, bir kişinin yaşamlarına verdiği tepki, mutluluk ve yaşam memnuniyeti 

ile sonuçlanan bir parçası olarak görülmektedir (Scandura, 2016: 90). 

İş tatmininin önemi, sadakat eksikliği, artan soyutlama, kaza sayısını artırma vb. gibi olumsuz sonuçların 

akılda tutulması durumunda özellikle ortaya çıkmaktadır (Aziri, 2011: 79). Lawler ve Porter’a göre ise iş 

tatmininin öneminde birincisi ve kuşkusuz en açık neden, devamsızlık ve memnuniyet ile işten ayrılma ve 

memnuniyet arasında güçlü ilişkilerin önceki çalışmalarda ortaya konulmasına dayanmaktadır. Buna göre, iş 

tatmini devamsızlığı ve işten ayrılmayı azaltmak isteyen kuruluşların önemli bir odağı gibi görünmektedir 

(Lawler ve Porter, 1955: 22). İş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında yüksek derecede ilişki vardır çünkü bizi 

işimizden memnun eden şeyler bizi de şirkete daha fazla bağlı kılar. Şirketler, bu tutumların izlenmeye değer 

olduğuna inanmaktadır çünkü bunlar genellikle performans, başkalarına yardım etme, devamsızlık ve işten 

ayrılma gibi önemli sonuçlarla ilişkilidir (Bauer ve Erdoğan, 2012: 158). Bazı araştırmalar, iş tatmini ile 

kurumdan ayrılma niyetleri arasında tutarlı bir negatif ilişki olduğunu göstermektedir (Champoux, 2011: 106).  

İş tatminini etkileyen faktörlere bakıldığında araştırmalar, insanların çalışma ortamlarının nasıl ele alındığı, 

meslektaşları ve yöneticileri ile kurdukları ilişkiler ve gerçekleştirdikleri fiili çalışmalar da dahil olmak üzere, 

çalışma ortamlarının çeşitli yönlerine dikkat ettiğini göstermektedir (Bauer ve Erdoğan, 2012: 160-165).  

Kişilik: Bazı insanların çevresel faktörlerden bağımsız olarak hayatta ve işte mutlu olma eğilimi vardır. 

Olumlu bir duygusal eğilimi olan insanlar (olumsuz ruh hallerinden daha sık olumlu ruh halleri yaşama 

eğilimi olan kişiler) işlerinden daha memnun olma ve şirketlerine daha fazla bağlı olma eğilimi gösterirken, 

olumsuz eğilimi olanlar daha az memnun ve daha az işyerlerine bağlı olurlar. 
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Birey-Çevre Uyumu: Yeteneklerimiz iş taleplerini ve değerlerimiz şirket değerlerini karşıladığında, işimizden 

daha memnun olma ve çalıştığımız şirkete daha fazla bağlı olma eğilimindeyiz. 

İş Özellikleri: Çeşitli becerileri kullanmak, işte özerkliğe sahip olmak, iş hakkında geri bildirim almak ve 

önemli bir görevi yerine getirmek, memnuniyet ve bağlılık ile ilgili bazı iş özellikleridir. 

Psikolojik Sözleşme: Psikolojik bir sözleşme, çalışanın çalışma ortamına ne getireceği ve şirketin karşılığında 

ne sağlayacağı hakkında yazılı olmayan bir anlayıştır. 

Örgütsel Adalet: Memnuniyet seviyemiz üzerinde güçlü bir etki, ne kadar adil davranıldığımızdır. 

İlişkiler: İşteki mutluluğumuzun ve şirkete olan bağlılığımızın iki güçlü yordayıcısı, iş arkadaşları ve 

yöneticilerle ilişkilerimizdir. Etkileşimde bulunduğumuz insanlar, şefkat dereceleri, çalışma grubumuzdaki 

sosyal kabul düzeyimiz ve saygı ile davranılıp davranılmayacağımız, işteki mutluluğumuzu çevreleyen 

önemli faktörlerdir. 

Stres: Beklendiği gibi, işimizde mevcut olan stres miktarı memnuniyetimiz ve bağlılığımızla ilgilidir. Örneğin, 

rol belirsizliği, rol çatışması ve işimizin güvenliği hakkında endişe duymak, insanların memnuniyetsizliği 

hakkındaki stres faktörleridir. 

İş-Yaşam Dengesi: Daha fazla çalışan dengeli yaşamlar sürdürmeyi, hobiler peşinde koşmayı ve çocuklarıyla 

daha fazla zaman geçirmeyi beklerken aynı zamanda işte de başarılı olmayı sürdürüyor. İş-aile çatışması 

kavramı iş memnuniyetsizliğinin bir nedenidir. 

Kişilik ve iş tatmini arasındaki ilişkiye bakıldığında, bireyin kişiliği, bireyin bir iş hakkında olumlu ya da 

olumsuz olarak nasıl düşüneceğini ve hissedeceğini etkiler. Büyük beş kişilik özelliğinin dışadönüklük boyutu 

yüksek olan, olumlu duygular, olumlu iletişim ve sıcaklık gösteren bir kişinin, aynı özellikte düşük olan bir 

kişiye kıyasla daha yüksek bir iş memnuniyeti seviyesine sahip olması muhtemeldir. Birçok psikolog ve 

örgütsel davranışçı, bir kişinin eğiliminin iş tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini ve bunun 

da iş tatminini olumlu veya olumsuz olarak yansıtacağını kaydetmiştir. Eğilim/genetik faktör şunun üzerine 

kuruludur; iş tatmini veya tatminsizliği kısmen doğal kişilik özellikleri ve genetik bileşenlerinin bir faktörü 

olarak, iş tatmini, genel yaşam memnuniyeti ve refahını önemli ölçüde yordamaktadır. Bu belirleyici, kişilik 

ve duygusal özellikler arasındaki ilişkiyi ve bunun iş tatmini üzerindeki etkisini anlatmaya çalışırken, bazı 

bireylerin neden her zaman memnun göründüğünü aynı zamanda diğer bireylerin her zaman memnun 

olmadıklarını açıklamaya çalışmaktadır. Jones tarafından 2006 yılında açıklandığı şekliyle, “insanları genel 

olarak hayatları ile mutlu ederek kuruluşların da çalışanlarının iş tatminlerini artırdıklarını ve sonuç olarak 

yüksek iş tatmini olan çalışanlara sahip olmanın faydalarını elde edebilecekleri” sonucuna varmıştır 

(Ghazzawi, 2008: 5). Araştırmalar, kariyer başarımızın ve iş tatmininin ilerideki yaşamının bir kısmının 

çocukluk kişiliğimiz tarafından açıklanabileceğini göstermektedir. İlginç bir şekilde, dışadönüklerin de 

işlerinde daha mutlu olduğu görülmüş, bu da etraflarındaki insanlarla kurdukları ilişkiler ve yeni bir işe uyum 

sağlamadaki nispeten kolaylıkları nedeniyle olabileceği varsayılmaktadır. Nevrotik kişiliği olanlarda ise 

durum, işlerinde alışılmış olarak mutsuz olma eğilimindedirler ve ayrılma niyetlerini bildirirler, ancak aslında 

işlerini terk etmeleri gerekmez (Bauer ve Erdoğan, 2012: 113-117). Dormann ve Zapf tarafından 2001 yılında 

belirtilen ise, iş tatmininin duygusal zevke bağlı olduğunu düşünebileceğimizdir, çünkü iş tatmini kısmen 

hazza bağlıdır. Bireylerin içsel psikolojik durumlarının yanı sıra kişilik, nesnel çalışma koşullarını değiştirerek 

iş memnuniyetini etkileyebilir (Balkan vd., 2014: 213).  

2.3. Psikolojik Sermaye 

Yeni yüzyıl psikolojiyi, entelektüel enerjisinin daha fazlasını insan deneyiminin olumlu yönlerini incelemeye 

kaydırmaya zorlamaktadır. Olumlu öznel deneyim, olumlu bireysel özellikler ve pozitif davranış bilimi, 

yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve aynı zamanda hayat kısır ve anlamsız olduğunda ortaya çıkan çeşitli 

patolojileri önlemeyi vaat etmektedir. Umut, bilgelik, yaratıcılık, gelecekteki fikirlilik, cesaret, maneviyat, 

sorumluluk ve azim ya daha gerçekçi otantik dürtülerin dönüşümü olarak göz ardı edilmekte ya da 

açıklanmamaktadır. Pozitif psikoloji alanı öznel düzeyde, değerli öznel deneyimle ilgilidir: refah, memnuniyet 

(geçmiş), umut ve iyimserlik (gelecek) ve akış ve mutluluk (mevcut). 2.Dünya Savaşı'ndan önce psikolojinin 

üç farklı görevi bulunmaktadır: akıl hastalığını iyileştirmek, tüm insanların hayatlarını daha üretken ve tatmin 

edici hale getirmek ve yüksek yetenekleri tanımlamak ve beslemek (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2002: 1-5). 



M. O. Ünsever – F. F. Çetinkaya 13/3 (2021) 2653-2677 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2659 

Esasen tanınmış psikolog Martin Seligman'ın önderliğinde, pozitif psikoloji hareketi, psikolojinin insan 

işleyişinin ve davranışlarının olumsuz, patolojik yönlerine verdiği neredeyse münhasır meşguliyete bir 

tepkiden ortaya çıkmıştır. Seligman ve diğerleri birkaç yıl önce yaşamı yaşamaya değer kılan insanların güçlü 

yönlerine ve diğer olumlu özelliklerine yeterince dikkat edilmediğinden endişe duymaktaydılar. Çok uzun ve 

zengin bir tarihe sahip olan pozitifliğin değerini keşfettiklerinde psikolojinin, hayattaki en kötü şeylerden en 

azından bazılarını hayattaki en iyi şeylerden bazılarına kaydırarak daha doğru bir zemine oturtmak 

istemişlerdir. Pozitif psikolojinin amacı, bireylerin, grupların, kuruluşların ve toplulukların gelişmesine izin 

veren faktörleri keşfetmek ve teşvik etmek için bilimsel metodolojiyi kullanmaktır. Patolojik insan işlevi yerine 

optimal insan işlevi ile ilgilidir (Luthans, 2011: 200). Psikolojik sermayeyi bir tür kaynak teorisi olarak kabul 

etmenin yanı sıra, psikolojik sermayenin temel bir yapı olarak anlaşılmasını sağlamanın bir başka yolu, teori 

geliştirmelerinde bunun yerleşik insan ve sosyal sermayenin ötesine geçmesinin önerilmesidir. Psikolojik 

sermaye, insan sermayesi, yani “ne bildiğiniz” ve sosyal sermayeyi, yani “kim bilir” hakkındaki mevcut teori 

ve araştırmayı tanır, üzerine inşa eder ve ötesine geçmektedir. Psikolojik sermaye “kim olduğunuzu” ve 

gelişimsel anlamda “kim olacağınız” üzerine kuruludur. Psikolojik sermaye bilgi, beceri, teknik yetenek ve 

deneyimi içerebilir, çünkü bu aynı zamanda “kimsiniz” dir. Aynı şey sosyal sermaye için de geçerlidir. 

Psikolojik sermaye, özellikle psikolojik stres zamanlarında “kim olduğunuzun” bir parçası olan sosyal destek 

ve ilişkiler ağı gibi grup düzeyinde meta yapıları içerebilir. Psikolojik sermaye şu anki durum 

değerlendirmesinden öte gelecekteki olası bireyin durumuna da vurgu yapmaktadır (Luthans vd., 2007: 20-

21). 

Tıpkı diğer sermaye biçimleri gibi geleneksel (finansal, yapısal / fiziksel, teknolojik), insan (açık ve örtük bilgi) 

ve sosyal (ağlar, normlar / değerler ve güven), pozitif psikolojik sermaye de temel kapasiteler içermektedir. 

Bunlar öz-yeterlilik, umut, iyimserlik ve esneklik gibi pozitif örgütsel davranışın kriterleri olan pozitiflik, 

ölçülebilirlik, geliştirilebilirlik ve performans gibi ölçütleri karşılamaktadır (Luthans ve Youssef, 2004: 16).             

Öz-yeterlilik: Luthans tarafından yapılan tanıma göre, öz-yeterlilik, kendine inanmak, yani belirli görevleri 

ve organizasyonel hedefleri gerçekleştirmek için kendi yeteneklerine güvenmek anlamına gelir (Salam, 2017: 

206). Özkalp tarafından yapılan tanımlamada ise; öz-yeterlilik, bireyin sahip olduğu becerilerinde ne kadar 

yetkin olduğu ile ilgili değil, kendi becerilerine olan güveni ile ilgilidir (Yeşil vd., 2016: 29).  Bandura’ya göre, 

yapılan kapsamlı araştırmalar öz-yeterliliğin eğitim, sağlık, spor ve iş gibi çeşitli ortamlarda insan başarısı 

üzerinde önemli bir etkisi olduğu iddiasını desteklemektedir (Saharan ve Jain, 2014: 20).  

Dayanıklılık: Pozitif psikolojide, dayanıklılık “önemli sıkıntı veya risk durumlarında olumlu adaptasyon 

örüntüleri ile karakterize edilen bir olgu” olarak tanımlanır. Olumlu bir örgütsel davranışın bir bileşeni olarak, 

esneklik “sıkıntı, çatışma, başarısızlık, hatta olumlu olaylar, ilerleme ve artan sorumluluktan geri tepme veya 

geri dönme kapasitesi” olarak görülmektedir. Pozitif psikolog Ann Masten ve Obradoviç’in araştırmalarına 

dayanarak, dayanıklılığın üç tür faktör tarafından etkilendiği ve geliştirildiği söylenebilir: varlıklar, riskler ve 

adaptasyon süreçleri. Dayanıklılık, bir kişinin sahip olduğu varlıkları geliştirerek, eğitim, öğretim ve sosyal 

ilişkileri besleyerek ve genel olarak kişinin yararlanabileceği kaynakların kalitesini iyileştirerek geliştirilebilir. 

Risk faktörleri uygun fiziksel ve psikolojik sağlık hizmetleri ile yönetilebilir. Adaptasyon süreçleri, öz-yeterlik, 

umut ve iyimserlik gibi diğer olumlu psikolojik kapasiteler geliştirilerek ve aynı zamanda insanlara etkili başa 

çıkma, stres yönetimi, problem çözme ve hedef belirleme stratejileri ve pratik tekniklerin nasıl kullanılacağını 

öğreterek geliştirilebilir (Luthans, 2011: 218-219). Esneklik, olumsuzluk bağlamında olumlu uyum kalıpları ile 

ilgili birçok kavramı kapsayan geniş bir kavramsal şemsiyedir (Masten, 2006: 14). Esneklik teorisinin ortaya 

çıkışı, patolojiye yapılan vurguda bir azalma ve güçlü yönlere yapılan vurguda bir artış ile ilişkilidir. Bununla 

birlikte, dayanıklılığın önemli bir bileşeni, bireysel kırılganlıkla sonuçlanan tehlikeli, olumsuz ve tehdit edici 

yaşam koşullarıdır. Bireyin her andaki esnekliği, koruyucu faktörlerin varlığı ile tehlikeli koşulların varlığı 

arasındaki oranla hesaplanır.  

Umut: Umut kavramına ilişkin, teorinin çeşitli yönleri şu şekilde açıklanabilir: Amaçlar: İnsan eylemlerinin 

hedefe yönelik olduğu varsayımı bulunmaktadır. Aynı şekilde, hedeflere ulaşılabilir olmalıdır, ancak bunlar 

aynı zamanda bir dereceye kadar belirsizlik de içerir. Düşünme Yolları: Hedeflerine ulaşmak için, insanlar 

kendilerini bu hedeflere ulaşılabilir yollar oluşturabilecek nitelikte olarak görmelidirler. Düşünme yolları diye 

adlandırdığımız bu süreç, kişinin istenen hedeflere uygulanabilir yollar üretme konusunda algılanan 

yeteneklerini gösterir. Ajans Düşüncesi: Umut teorisindeki motivasyon bileşeni ajanstır- kişinin arzu edilen 

hedeflere ulaşmak için yollarını kullanmada algılanan kapasitedir. Bu düşünme şekli, hem bir yol boyunca 
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hareket etmeye başlama hem de bu yol boyunca ilerlemeye devam etme hakkındaki öz referans düşüncelerini 

yansıtır. Bu düşünme şekli tüm hedefe yönelik düşüncede önemlidir, ancak insanlar engellerle karşılaştığında 

özel bir önem kazanır. Umut, “başarılı olma, hedefe yönelik enerji ve hedeflere ulaşmayı planlayan anlayışına 

dayanan olumlu bir motivasyon durumudur” şeklinde tanımlanabilir (Synder vd.,2002: 257-258).  

İyimserlik: Genel olarak, iyimser kişiler hoş şeylerin olmasını bekleyen bir kişiliğe sahipken, kötümser olan 

kişiler kötü şeylerin gerçekleşmesini bekleyen bir yapıya sahiptir. İyimser kişiler olumlu eylemlerin kendi 

eylemleri ve davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı hissine sahiptir (Durrah vd., 2016: 184). İyimserlik 

olumlu psikolojide önemli bir unsurdur ve hem psikologlar hem de genel olarak insanlar tarafından uzun 

zamandır bilinmektedir. İyimserliğin fiziksel ve psikolojik sağlık üzerindeki olumlu etkisi bilinmektedir 

(Luthans, 2011: 212). Seligman'ın teorisi ve araştırmasına göre, iyimserlik belki de genel pozitif psikoloji ile 

diğer yapılardan daha yakından ilişkilidir. Umut gibi, iyimserlik yaygın olarak kullanılan bir terimdir. 

İyimserler kötü olayları geçici olarak yorumlarken, kötümserler, kötü olayları kalıcı olarak yorumlamaktadır. 

İyi durumlar için ise tam tersi şeklinde yorumlama mevcuttur, örneğin iyimser iyi gerçekleşen bir olayı, kalıcı 

olarak yorumlarken, kötümser olan taraf iyi gerçekleştirilmiş durumu, geçici olarak yorumlamaktadır. Kötü 

olaylar için iyimser olan taraf problemi küçük bir hata olarak görürken, kötümser olan taraf durumu kendi 

kişiliği ile alakalı bir şekilde genelleştirebilen ifade tarzıyla ele alabilir (Luthans vd., 2004: 47).  

2.4. Kişilik, İş Tatmini ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiler  

Literatür incelendiğinde kişilik, iş tatmini ve psikolojik sermaye konusunda farklı çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir. Burada değişkenler arasındaki ilişkileri ele alan bazı çalışma bulgularına yer verilerek 

araştırmanın alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Polatcı vd. (2017) çalışmalarında, kişilik özellikleri ile psikolojik dayanıklılık, iş tatmini ve yaşam tatmini 

arasında anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir. Kişiliğin duygusal denge boyutunun tüm değişkenlerle negatif 

yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Araştırmalarının bir diğer sonucu ise, kişilik özelliklerinden duygusal 

dengenin iş tatmini üzerinde olan etkisinde psikolojik dayanıklılık kısmi aracılık rolü oynamıştır. Psikolojik 

dayanıklılık yüksek olduğu durumda duygusal dengesizliğin negatif etkisinin azaldığı tespit edilmiştir. 

Yaşin (2016) çalışmasında, psikolojik sermaye boyutlarının özellikle iş tatmini ile tamamen aynı yönde ilişkili 

olduğu sonucuna varılmıştır. Kişilik özellikleri ile iş tatmini arasındaki ilişki incelendiğinde, duygusal denge, 

dışadönüklük ve sorumluluğun, iş tatminine etki ettiği tespit edilmiştir.  

Sudak ve Zehir tarafından 2013 yılında yapılan “Kişilik tipleri, duygusal zeka,iş tatmini ilişkisi üzerine yapılan 

bir araştırma” başlıklı çalışmada, kişilik özelliklerinin boyutları ile iş tatmini arasındaki ilişkiler yüksek oranda 

anlamlı bulunmuştur.  

Güvel tarafından 2019 yılında yapılan “Kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerine etkileri: Adana Seyhan 

Belediyesi örneği” başlıklı çalışmada ulaşılan sonuçlara göre, toplam tatmin, içsel tatmin, dışsal tatmin, 

sorumluluk, uyumluluk ve dışa dönüklük puan ortalamalarının kadınlarda erkeklere göre daha yüksek 

olduğunun saptanmış olmasından dolayı, iş tatmini açısından, cinsiyet göz önünde bulundurulmalıdır önerisi 

sunulmuştur. Yaptıkları analiz sonucunda da toplam tatmini etkileyen boyutların uyumluluk ve dışa 

dönüklük olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Demir tarafından 2012 yılında yapılan “Kişilik Özellikleri ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye 

Yönelik Bir Uygulama” başlıklı çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: dışa dönüklük kişilik özelliği ile 

çalışanların iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, uyumluluk kişilik özelliği ile çalışanların iş 

tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, sorumluluk kişilik özelliği ile çalışanların iş tatmini arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki, duygusal denge kişilik özelliği ile çalışanların iş tatmini arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki, deneyime açıklık kişilik özelliği ile çalışanların iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. 

Perera tarafından 2016 yılında yapılan “The Impact of Personality on Job Satisfaction: A Study of Executive 

Employees in Selected Private Hospitals in Colombo East, Sri Lanka” başlıklı çalışmada, yönetici düzeyindeki 

çalışanlar arasında dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklığın iş tatmini üzerinde olumlu, 

duygusal dengenin iş tatmini üzerinde olumsuz etkisi olduğu bulunmuştur. Yönetici çalışanların iş 

tatminlerini arttırmak için kişilik gelişimi programları başarıyla uygulanmalıdır önerisinde bulunulmuştur. 
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Judge vd. tarafından 2002 yılında yapılan “Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-

Analysis” başlıklı çalışmada; duygusal denge, dışadönüklük ve sorumluluğun iş tatmini ile kayda değer 

korelasyonlar sergilediğini ve beş faktörlü modelin iş tatmininin eğilimsel kaynağını incelemek için verimli 

bir temel olduğunu göstermekte olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bu sonuçlar ışığında, gelecekteki çalışmalar, 

kişisel özelliklerin iş tatmini ile ilişkilerini açıklayabilecek psikolojik süreçleri modellemeye çalışmalıdır 

şeklinde öneride bulunmuşlardır. 

Steel vd. tarafından 2018 yılında yapılan “The effects of personality on job satisfaction and life satisfaction: A 

meta-analytic investigation accounting for bandwidth–fidelity and commensurability” başlıklı çalışmada, 

kuruluşların kişilik yönlerine odaklanarak daha memnun çalışan istihdam etme yeteneklerini 

geliştirebileceklerini gösterdiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, arzu edilen kişilik özelliklerinin seçimi ile daha 

büyük sosyal soruna da işaret ederek, zayıf öznel iyi oluşa eğilimli olan daha az arzu edilen kişilik özelliklerine 

sahip olanlara ne olacağı sorununu dile getirmişlerdir.  

Erkuş ve Fındıklı (2013) çalışmalarında, psikolojik sermaye ile iş tatmini ve iş performansı arasında pozitif ve 

anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir. 

Yeşil, Yetiş ve Telli tarafından 2016 yılında yapılan “Psikolojik Sermaye ve Çalışanlar Üzerine Etkisi: Banka 

Sektöründe Bir Alan Çalışması” başlıklı çalışmada, sadece dayanıklılık alt boyutunun iş tatmini ile anlamlı ve 

pozitif ilişkiye sahip olduğu ortaya konmuş ancak diğer boyutlar ile (Öz-yeterlilik, umut, iyimserlik) anlamlı 

ilişki saptanmamıştır. 

Ocak, Güler ve Basım (2015) çalışmalarında, “İyimserlik” düzeyi arttıkça iş tatmin düzeylerinin arttığı 

saptanmış ancak literatürden farklı olarak psikolojik sermayelerinin umut, öz-yeterlilik ve psikolojik 

dayanıklılık boyutlarının iş tatmini düzeyleri arasında anlamlı bir etkisi görülmemiştir. 

Durrah vd. tarafından 2016 yılında yapılan çalışmada, psikolojik sermayenin boyutları için eğitmenlerin algısı 

yüksek bulunmuştur. Ayrıca psikolojik sermayenin boyutlarından biri olan umut’un, iş performansının tüm 

boyutları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Öz yeterlilik boyutu, davranışsal performans boyutuna önemli 

ölçüde etki etmektedir. Son olarak esnekliğin iş performansına etki ettiği tespit edilmiştir.  

Kong vd. tarafından 2018 yılında yapılan çalışmada, lider-üye arasındaki etkileşimin, özellikle lider otantik 

bir liderlik becerisine sahipse, çalışanların psikolojik sermayesini mümkün olan her şekilde büyük ölçüde 

etkileyeceği sonucuna varmışlardır.  

Abbas vd. tarafından 2012 yılında yapılan çalışmada, psikolojik sermayenin algılanan örgütsel politikaların 

çıktıları ile ilişkisindeki düzenleyici etkisine iyi derecede destek bulmuşlardır. İlginç bir şekilde de ve 

beklentilerin aksine, algılanan politika ile bırakma niyetleri arasındaki negatif ilişki, psikolojik sermayenin 

yüksek olduğu zaman daha güçlü tespit edilmiştir. Geçmiş araştırmalara bakıldığında, psikolojik sermayesi 

yüksek daha becerikli ve kendine güvenen bireylerin, yüksek politika algıladıklarında işlerini bırakmayı 

düşünmelerinin mümkün olduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak, algılanan örgütsel politikanın düşük 

psikolojik sermayesi olanlar için daha büyük bir endişe kaynağı olacağını belirtmişlerdir. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, kişilik, iş tatmini ve psikolojik sermayenin birbirleri olan ilişkilerini ele alan 

sonuçların olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ilgili literatür bulguları ışığında, kişilik özelliklerinin iş 

tatminine etkisinde psikolojik sermayenin aracılık etkisinin olup olmadığının araştırılmasının literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülerek aracılık etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

3. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli ve hipotezleri, araştırmanın evren ve örneklemi, veri toplama araçlerı ve 

verilerin analizi kısmına yer verilmiştir.   Ayrıca araştırmanın bilimsel etik kurallarına uygunluğu için, 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’nun 

01.07.2000 tarihli ve 2020/2 karar nolu etik kurul izni alınarak ekte sunulmuştur. 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri  

Araştırmanın desenini oluşturan kişilik özellikleri bağımsız değişken, iş tatmini bağımlı değişken ve psikolojik 

sermaye ise aracı değişken olarak yer alacaktır. Araştırma deseninde yer alan anlatıma göre; kişilik özellikleri 

ile iş tatmini arasındaki, psikolojik sermaye ile iş tatmini arasındaki, kişilik ile psikolojik sermaye arasındaki 
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ilişkiler incelenerek, kişilik özellikleri ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracı etkisi 

değerlendirilecektir. Bu doğrultuda ilgili kuramsal çerçeve ve yapılan literatür taraması doğrultusunda 

araştırma modeli aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

KİŞİLİK  

  

                                                                                                          İŞ TATMİNİ 

 

  

  

  

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli             

Şekil 1.’deki araştırma modelide dikkate alınarak araştırmanın hipotezleri oluşturulmuştur. Araştırma konusu 

olarak belirlenen “Kişilik özellikleri ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık etkisi” 

başlıklı çalışmada geçen kavramların tek olarak veya aralarındaki ilişkiye yönelik çalışmalar yapılmış olsa da 

bu kavramların üçünü bir arada ele alan çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. 

Alanyazın incelendiğinde kişilik özellikleri ile psikolojik sermaye (Erdem, 2016; Bozgeyikli, 2017), kişilik 

özellikleri ile iş tatmini (Sarı, 2011; Demir, 2012), psikolojik sermaye ile iş tatmini (Luthans, 2007) arasında 

ilişki olduğu gözlenmiş ve bu ilişkilerden yola çıkarak psikolojik sermayenin kişilik özellikleri ile iş tatmini 

arasındaki etkileşimde aracılık etkisi olabileceği öngörülmüştür. Çalışmalarda genellikle iki değişken birlikte 

incelenmiştir. 

Beş faktör kişilik özelliklerinin (dışadönüklük, uyumluluk, duygusal denge, sorumluluk ve deneyime açıklık) 

iş tatmini (içsel ve dışsal) üzerindeki etkisinde psikolojik sermayenin (öz-yeterlilik, umut, iyimserlik ve 

dayanıklılık) aracılık rolünün olup olmadığının Kırşehir ili kamu çalışanları özelinde incelendiği bu 

araştırmada araştırmanın amacına uygun sınanmak üzere geliştirilen hipotezler aşağıda verilmiştir. 

H1a: Kişilik özelliklerinden duygusal denge boyutu ile psikolojik sermaye arasında negatif yönlü ilişki vardır.   

H1b: Kişilik özelliklerinden uyumluluk ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönlü ilişki vardır.  

H1c: Kişilik özelliklerinden dışa dönüklük ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönlü ilişki vardır.  

H1d: Kişilik özelliklerinden sorumluluk ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönlü ilişki vardır.  

H1e: Kişilik özelliklerinden deneyime açıklık ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönlü ilişki vardır.  

H2a: Psikolojik sermaye ile içsel iş tatmini arasında pozitif yönlü ilişki vardır. 

H2b: Psikolojik sermaye ile dışsal iş tatmini arasında pozitif yönlü ilişki vardır. 

H3a: Kişilik özelliklerinden duygusal denge boyutu ile genel iş tatmini arasında negatif yönlü ilişki vardır.   

H3b: Kişilik özelliklerinden uyumluluk ile genel iş tatmini arasında pozitif yönlü ilişki vardır.  

H3c: Kişilik özelliklerinden dışa dönüklük ile genel iş tatmini arasında pozitif yönlü ilişki vardır.  

H3d: Kişilik özelliklerinden sorumluluk ile genel iş tatmini arasında pozitif yönlü ilişki vardır.  

PSİKOLOJİK 
SERMAYE 

UYUMLULUK 

DUYGUSAL 
DENGE 

SORUMLULUK 

DENEYİME AÇIKLIK 

İÇSEL İŞ TATMİNİ 

DIŞSAL İŞ TATMİNİ 

DIŞADÖNÜKLÜK 
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H3e: Kişilik özelliklerinden deneyime açıklık ile genel iş tatmini arasında pozitif yönlü ilişki vardır.  

H4: Psikolojik sermaye ile genel iş tatmini arasında pozitif yönlü ilişki vardır. 

H5a: Kişilik özelliklerinden duygusal denge boyutu ile genel iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermaye 

aracı etkiye sahiptir.    

H5b: Kişilik özelliklerinden uyumluluk ile genel iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermaye aracı etkiye 

sahiptir. 

H5c: Kişilik özelliklerinden dışa dönüklük ile genel iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermaye aracı etkiye 

sahiptir. 

H5d: Kişilik özelliklerinden sorumluluk ile genel iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermaye aracı etkiye 

sahiptir. 

H5e: Kişilik özelliklerinden deneyime açıklık ile genel iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermaye aracı 

etkiye sahiptir. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Kırşehir ilinde görev yapan kamu çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada evren 

büyüklüğü belli olduğunda yapılan hesaplamada bu araştırmanın 11.829 birimlik olan evreni temsil edecek 

minimum örneklem sayısının 373 olduğu sonucuna varılmıştır. Minimum örneklem sayısına ulaşmada 

aşağıdaki formülden yola çıkılmıştır. P belli bir özelliğe sahip olma, Q olmama oranını yansıtmaktadır. Evren 

için P tahmini yoksa P=Q=0,5 alınabilmektedir ve bu durumda varyans (PQ) en yüksek değeri (.25) alır ve bu 

şekilde en büyük örneklem büyüklüğüne ulaşılabilmektedir. Evren tahmini için sapma miktarı d=.05, güven 

düzeyi (1-α) = 0.95 alınmıştır. Güven düzeyine karşılık gelen t değeri 1,96’dır.   

n=n0/[1+(n0-1)/N] 

n0=(t2xpq)/d2 

Verilen formüllerde değerleri yerine koyduğumuzda; 

 n0= (1,962x0,25)/0,052=0,9604/0,0025=384,16 

          n=384,16/[1+(384,16-1)/11829]=384,16/1,03239158002=372,106 

Anketleri cevaplamayı kabul eden 391 çalışan araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Bu sayının da 

minimum ulaşılması gereken kişi sayısının üzerinde olmasından dolayı örneklemin evreni temsil ettiği 

söylenebilmektedir. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplamada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda beş faktör kişilik özellikleri, 

psikolojik sermaye ve iş tatminine ilişkin kuramlar ve temel boyutlar çerçevesinde anket formları 

kullanılmıştır. Kırşehir ili kamu çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen anket yapısı dört bölümden 

oluşmuştur, ilk olarak yer alan demografik özelliklerin elde edilmesine olanak sağlayan kısımda katılımcıların 

cinsiyet, eğitim durumu, mesleki deneyim süresi, pozisyonlarına v.b. ilişkin sorular yöneltilmiştir. Kişilik 

özelliklerinin ölçümü için Benet, Martinez ve John tarafından 1998 yılında geliştirilen, Sümer, Lajunen ve 

Özkan tarafından 2005 yılında Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır (Çoklar, 2014). Ölçek beşli Likert 

tipinde olup ifadeler 1=Hiç katılmıyorum, 2= Katılmıyorum 3= Kararsızım 4= Katılıyorum 5= Tamamen 

katılıyorum şeklindedir.  İş tatmini ölçümü için Weiss, Davis, England ve Lofguist (1967) tarafından 

geliştirilmiş ve Baycan (1985) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır (Karaalioğlu, 2015). Beşli 

likert tipindeki ölçek 1= Hiç Memnun Değilim 2= Biraz memnunum 3= Orta düzeyde memnunum 4= 

Memnunum 5 = Çok memnunum şeklinde cevaplardan oluşmaktadır. Psikolojik sermaye için ise Luthans, 

Avolio, Avey ve Norman (2007) tarafından geliştirilen, Çetin ve Basım (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

psikolojik sermaye ölçeği kullanılmıştır (Akçay, 2014). Likert tipi ölçekte katılımcılardan sorulara 1= Beni hiç 

tanımlamıyor 2= Beni biraz tanımlıyor 3= Kararsızım 4=Beni iyi tanımlıyor 5= Beni çok iyi tanımlıyor, şeklinde 

cevap vermeleri istenmiştir. 
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3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS (21.0) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İç tutarlılık 

kestiriminde Cronbach’ın Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Uygulama verisine yönelik gerçekleştirilen analizler, 

normallik testi, açımlayıcı faktör analizi, betimleyici istatistikler, korelasyon analizi, basit ve çoklu doğrusal 

regresyon analizi ve aracılık analizleri için ise Hayes process makro model 4 kullanılmıştır. 

Normallik testinde basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Büyük beşli envanteri, psikolojik sermaye 

ölçeği ve iş tatmini ölçeğinin barındırdığı ifadelerin kaç faktör altında toplandığını tespit ederek yapı 

geçerliliğini irdelemek amacı ile açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin 

saptanması amacıyla Pearson’un korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Korelasyon analizinde psikolojik 

sermaye toplam puanı dikkate alınarak analize dahil edilmiştir. 

Araştırmada bağımlı değişkeni tahmin etmede kullanılan bağımsız değişkenin birden fazla olması sebebiyle 

çoklu doğrusal regresyon analizleri de kullanılmıştır. Psikolojik sermayenin Hayes process makrosu ile 

aracılık etkisinin bulunması durumunda, bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına yönelik Sobel 

testinden faydalanılmıştır. 

4. Bulgular 

Araştırmadan elde edilen bulgular bu bölümde yer almakta olup, demografik bilgiler, ölçeklere ilişkin 

analizler ve hipotezlerin test edilmesiyle ilgili analizler bu bölümde verilmiştir.   

4.1.Demografik Bilgiler 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

  n Yüzde 

Cinsiyet Kadın 142 36,3 

Erkek 249 63,7 

Medeni Durum Evli 287 73,4 

Bekar 104 26,6 

Yaş 18-22 Yaş Arası 2 0,5 

23-27 Yaş 28 7,2 

28-32 Yaş 57 14,6 

33-37 Yaş 94 24 

38-42 Yaş 91 23,3 

43-47 Yaş 53 13,6 

48 ve Üstü 66 16,9 

Eğitim Durumu Ortaokul 3 0,8 

Lise 52 13,3 

Ön Lisans 53 13,6 

Lisans 215 55 

Yüksek Lisans 34 8,7 

Doktora 34 8,7 

Hizmet Süresi 0-5 Yıl 63 16,1 

6-10 Yıl 96 24,6 

11-15 Yıl 83 21,2 

16-20 Yıl 59 15,1 

21 Yıl ve Üstü 90 23 

Kurumdaki Görev Çalışan 333 85,2 

Yönetici 58 14,8 

391 katılımcının 142’si kadınlardan oluşmakta (%36,3), 249’u ise (%63,7) erkeklerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların 287’si (%73,4) evli, 104’ünü (%26,6) ise bekarlar oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımına 

bakıldığında ise, 18-22 yaş aralığında olanlar 2 kişiden (%0,5), 23-27 yaş arasında olanlar 28 kişiden (%7,2), 28-
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32 yaş aralığında olanlar 57 kişiden (%14,6), 33-37 yaş aralığında olanlar 94 kişiden (%24), 38-42 yaş aralığında 

olanlar 91 kişiden (%23,3), 43-47 yaş aralığında olanlar 53 kişiden (%13,6), 48 ve üstü yaş grubu ise 66 kişiden 

(%16,9) oluşmaktadır. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, ortaokul mezunu 3 kişi (%0,8), lise 

mezunu 52 kişi (%13,3), önlisans mezunu 53 kişi (%13,6), lisans mezunu 215 kişi (%55), 34’er kişi (%8,7) ise 

yüksek lisans ve doktora mezunundan oluşmaktadır. Katılımcıların hizmet süreleri incelendiğinde, 0-5 yıl 

süreyle çalışanlar 63 kişi (%16,1), 6-10 yıl süreyle çalışanlar 96 kişi (%24,6), 11-15 yıl arasında çalışanlar 83 kişi 

(%21,2), 16-20 yıl arasında çalışma süresi olanlar 59 kişi (%15,1), 21 yıl ve üstü çalışma süresine sahip olanlar 

ise 90 kişiden (%23) oluşmaktadır. Katılımcıların kurumlarındaki görevleri bazında dağılımları ise, çalışan 

olarak yer alanlar 333 kişiden (%85,2), yönetici pozisyonunda yer alanlar ise 58 kişiden (%14,8) oluşmaktadır. 

 4.2. Betimleyici İstatistikler 

Tablo 2. Betimleyici İstatistikler 

 n minimum maksimum ortalama ss. basıklık çarpıklık 

Psikolojik 

Sermaye 

391 2,17 5,00 3,9528 0,51504 0,379 -0,562 

5FKÖ 391 2,66 4,82 3,6934 0,39524 -0,129 0,092 

Duygusal 

Denge 

391 1,63 5,00 2,8958 0,45141 2,346 0,478 

Dışadönüklük 391 2,00 5,00 3,5253 0,45260 0,315 -0,046 

Deneyime 

açıklık 

391 1,80 5,00 3,6092 0,43461 1,223 -0,059 

Uyumluluk 391 1,89 4,89 3,1884 0,36475 2,704 0,461 

Sorumluluk 391 2,00 5,00 3,3822 0,36028 2,794 0,180 

İş Tatmini 391 1,40 5,00 3,5873 0,70287 0,176 -0,495 

İçsel İş T. 391 1,67 5,00 3,7798 0,68328 0,342 -0,574 

Dışsal İş T. 391 1,00 5,00 3,2986 0,88486 -0,294 -0,471 

Yukarıdaki tabloda üç ölçeğe ilişkin olarak betimleyici istatistik rakamları yer almaktadır. Verilerin normal 

dağılıp dağılmadığına ilişkin incelenebilecek olan çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakıldığında; psikolojik 

sermaye ölçeği için çarpıklık değeri -0,562 ve basıklık değeri 0,379 olarak görülmektedir. İş tatmini ölçeğine 

ilişkin çarpıklık değeri -0,495 ve basıklık değeri 0,176 olarak görülmektedir. Beş faktör kişilik ölçeğine ilişkin 

olarak ise çarpıklık değeri 0,092 ve basıklık değeri -0,129 olarak görülmektedir. Bu değerler olması gereken 

değerler olan +1,96 ve -1,96 değerleri arasında yer almaktadır. Bu değerler göz önünde bulundurulduğunda 

verilerin her üç ölçek için de normal dağılım varsayımını karşıladığı söylenebilir. Çarpıklık ve basıklık 

değerleri, bu değerlerin 0’a olan yakınlığıyla normallik konusu hakkında fikir vermektedir. Genel geçer bir 

kural olarak da, çarpıklık ve basıklık katsayılarını, sırasıyla çarpıklığın ve basıklığın standart hatasına 

bölündüğünde, çıkan değerler -1,96 ile +1,96 arasındaysa, dağılım normal kabul edilebilmektedir (Can, 2017: 

84-85). Kişilik alt boyutlarına ilişkin basıklık değerleri 0,315 ile 2,794 arasında değiştiği görülmektedir. Jondeau 

ve Rockinger’e (2003) göre alt boyutlara ilişkin çarpıklık ve basıklık katsayılarının -3 ve +3 değerleri arasında 

olması normallik varsayımının karşılandığı anlamına gelmektedir (Çuhadar vd., 2019: 155). 

4.3. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları aşağıda verilmiştir.  

Tablo 3. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler Madde Sayısı Cronbach Alfa 

Psikolojik Sermaye 17 0,913 

Kişilik 21 0,766 

İş Tatmini  17 0,910 

İçsel İş tatmini  10 0,886 

Dışsal İş Tatmini 7 0,867 
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Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ölçeklerin güvenilir olduğu ve Crobach Alfa değerlerinin 0,60’ın 

üzerinde olduğu görülmektedir. Ölçeğin cronbach alfa değerine ilişkin 0,60 ile 0,90 arası değer alıyor olması 

ölçeğin oldukça güvenilir olduğu anlamına gelmektedir (Can, 2017: 391).  

Psikolojik Sermaye Ölçeğine İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi Bulguları 

Tablo 4. Psikolojik Sermaye Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi 

 

 

 

Psikolojik Sermaye 

Boyutlar 

Öz-

Yeterlilik 

Dayanıklılık Umut İyimserlik 

Üstlerimle yaptığımız toplantılarda kendi alanımı çok iyi 

temsil ederim 

,784    

Çalıştığım alana ilişkin hedef ve amaçların belirlenmesine 

katkıda bulunma konusunda kendime güvenirim 

,750    

Birimim dışındaki insanlarla herhangi bir sorunu görüşmek 

için iletişim kurmada kendime güvenim tamdır. 

,648    

Çalışma arkadaşlarımı işle ilgili tatmin edici şekilde 

bilgilendiririm 

,642    

Birimimin izleyeceği stratejinin ne olacağı hususunda yapılan 

tartışmalara kendime güvenerek iştirak ederim 

,591    

Uzun vadeli bir probleme çözüm bulma konusunda kendime 

güvenirim 

,556    

Bu işte aynı anda birden fazla şeyin üstesinden gelebilirim  ,742   

Deneyimlerim sayesinde iş yerindeki zorlukların üstesinden 

gelebiliyorum 

 ,673   

Zorunluluk halinde, işte kendi başımın çaresine bakarım  ,663   

Stresli işleri kendime dert etmem, soğukkanlılıkla halletmeye 

bakarım 

 ,658   

İş ortamında meydana gelen güçlüklerin bir şekilde üstesinden 

gelirim 

 ,647   

İşle ilgili kendime koymuş olduğum hedefleri şu anda 

gerçekleştiriyorum 

  ,701  

Halihazırda iş hedeflerime enerjik bir şekilde ulaşmaya 

çalışıyorum 

  ,681  

Halihazırda işimde oldukça başarılı olduğuma inanıyorum   ,650  

Her sorun için birden fazla çözüm vardır   ,540  

İşimle ilgili konularda bardağa hep dolu tarafından bakarım    ,832 

İşimle ilgili gelecekte yaşayacaklarım konusunda iyimserim    ,776 

Psikolojik sermaye ölçeğine ilişkin KMO değeri 0,922 olarak elde edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde 

Cronbach Alfa değeri (Analizde tutulan 17 soruya ilişkin) 0,913 olarak elde edilmiştir. Psikolojik sermaye 

ölçeğinde 13., 20. ve 23. sorular ters kodlanarak analize dahil edilmiştir.  Psikolojik sermaye ölçeğine ilişkin 

yapılan faktör analizi sonucunda faktör yükleri 0.30’un altında olan ya da binişik ifade durumunda olan 

ifadeler analizden çıkarılmıştır ancak, binişik ifade olduğu halde ifadelerin yük farkı 0,10’dan fazla olması 

durumunda o ifadelerin binişik ifade sayılmayacağı bilgisinden hareketle ilgili ifadeler analizde tutulmuştur. 

Dayanıklılık boyutundan 13. soru, umut boyutundan 7. ve 11. sorular, iyimserlik boyutundan, 19,20,23 ve 24. 

sorular analize dahil edilmemiştir. Psikolojik sermaye ölçeğinin toplam açıklanan varyansının 4 boyutlu 

haliyle %63, 22 olduğu görülmüştür.  
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İş Tatmini Ölçeğine İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi Bulguları 

Tablo 5. İş Tatmini Ölçeğinin KMO Değeri ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları 

Genel Cronbach Alfa 0,910 

Açıklanan Toplam Varyans 54,076 

KMO Örneklem Yeterliliği Ölçümü 0,907 

Bartlett’in Küresellik Testi 3401,272 

Sd 136 

Anlamlılık 0,000 

İş tatmini ölçeğine ilişkin açıklanan toplam varyans %54,07 olarak elde edilmiş olup, ilgili ölçeğe ilişkin KMO 

değeri 0,907 olarak tespit edilmiştir.  

Tablo 6. İş Tatmini Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi 

 

 

İş Tatmini 

Boyutlar 

İçsel İş 

Tatmini  

Dışsal İş tatmini  

Çalışan olarak başkaları için bir şeyler yapabilme imkânı ,793  

Çalışan olarak sürekli bir işe sahip olma imkânı ,712  

Bir çalışan olarak zaman zaman farklı şeyler yapabilme imkânı ,708  

Çalışan olarak yeteneklerimi kullanabilme imkânı ,700  

Çalışan olarak sürekli bir şeylerle meşgul olabilme imkânı ,683  

Çalışan olarak toplumda bir yer edinme imkânı ,672  

Çalışan olarak başkalarına ne yapacaklarını söyleme imkânı ,640  

Çalışan olarak işimden elde ettiğim başarı duygusu ,625  

Çalışan olarak iş yaparken kendi yöntemlerimi deneme imkânı ,566  

Bir çalışan olarak tek başına çalışma imkânı ,535  

Üstümdekilerin birbirleriyle anlaşması  ,818 

Üstümdekilerin karar verme konusundaki yeterliliği  ,797 

Çalışan olarak yaptığım iyi bir iş karşılığında aldığım övgü  ,743 

Yöneticilerin bir çalışan olarak şahsıma davranış tarzı  ,734 

Çalışan olarak çalışma koşulları  ,707 

Çalışan olarak aldığım ücret  ,628 

Çalışan olarak en üst makama terfi edebilme imkânım  ,589 

İş tatmini ölçeğine ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda faktör yükleri 0.30’un altında olan ya da binişik 

madde durumunda olan ifadeler analizden çıkarılmıştır ancak, binişik ifade olduğu halde ifadelerin yük farkı 

0,10’dan fazla olması durumunda o ifadelerin binişik ifade sayılmayacağı bilgisinden hareketle ilgili ifadeler 

analizde tutulmuştur. İçsel iş tatmini boyutunda yer alan 7. ve 15. sorular ile dışsal iş tatmini boyutunda yer 

alan 12. soru analizden çıkarılmıştır. İş tatmini ölçeğinin genel Cronbach alfa değeri (Kalan 17 soruya ilişkin 

olarak) 0,910 olarak elde edilmiştir. Alt boyutlara ilişkin olarak yapılan iç tutarlılık analizinde ise, içsel iş 

tatmini boyutu için cronbach alfa değeri 0,886 olarak elde edilmiştir (Bu boyutu oluşturan 10 ifade için). Dışsal 

iş tatmini boyutu için ise cronbach alfa değeri (Bu boyutu oluşturan 7 ifade için) 0,867 olarak elde edilmiştir.  

Beş Faktör Kişilik Ölçeğine İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi Bulguları 

Tablo 7. Kişilik Ölçeğinin KMO Değeri ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları 

Genel Cronbach Alfa 0,766 

Açıklanan Toplam Varyans 54,14 

KMO Örneklem Yeterliliği Ölçümü 0,784 

Bartlett’in Küresellik Testi 2159,425 

Sd 210 

Anlamlılık 0,000 
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Beş Faktör Kişilik Ölçeğine (BFKÖ) ilişkin KMO değeri 0,784 olarak tespit edilmiştir. Açıklanan toplam 

varyansın 54,14 olduğu tespit edilmiştir. Tablo 8’de açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 8. Kişilik Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi 

 

 

 

Kişilik 

Boyutlar 

Sorumluluk Duygusal 

Denge 

Dışadönüklük Deneyime 

açıklık 

Uyumluluk 

Güvenilir bir çalışan ,733     

İşini tam yapan ,731     

İşleri verimli yapan ,707     

Görevi tamamlanıncaya kadar 

sebat edebilen 

,594     

Tembel olma eğiliminde olan ,545     

Biraz umursamaz ,417     

Gergin olabilen  ,736    

Kolayca sinirlenen  ,715    

Dakikası dakikasına uymayan  ,661    

Bunalımlı, melankolik  ,629    

Çok endişelenen  ,621    

Konuşkan   ,812   

Sosyal, girişken   ,756   

Sessiz bir yapıda   ,640   

Enerji dolu   ,524   

Sanat, müzik ve edebiyatta çok 

bilgili 

   ,798  

Sanata ve estetik değerlere önem 

veren 

   ,729  

Sanata ilgisi çok az olan    ,560  

Affedici bir yapıya sahip     ,695 

Genellikle başkalarına güvenen     ,650 

Başkalarıyla işbirliği yapmayı 

seven 

    ,621 

Kişilik ölçeğinin genel Cronbach alfa katsayısı 0,766 olarak elde edilmiştir. Ölçek ifadeleri orijinal halindeki 

gibi 5 boyut altında toplanmıştır. Kişilik ölçeğinde bazı ifadeler ters çevrilerek analize devam edilmiştir. Bu 

ifadeler; 2, 4, 8, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43. ifadeler oluşmaktadır. Faktör yükleri 0,30’un 

altında kalan ve binişik ifade özelliği gösteren ifadeler analizden çıkarılmıştır ancak binişik ifade olduğu halde 

faktör yükleri arasında 0,10’luk fark bulunan ifadeler analizde tutulmuştur. Kişilik ölçeğinde; uyumluluk 

boyutundan, 2,7,12,27,32,37. ifadeler (toplamda 6 ifade) analiz dışı bırakılmıştır. Duygusal denge boyutundan, 

9, 24, 34. İfadeler (toplamda 3 ifade) analiz dışı bırakılmıştır. Dışadönüklük boyutundan, 6, 16, 26 ve 31. 

ifadeler (toplamda 4 ifade) analiz dışı bırakılmıştır. Deneyime açıklık boyutunda ise 5, 10, 15, 20, 25, 35 ve 40. 

İfadeler (toplamda 7 ifade) analize dahil edilmemiştir. Sorumluluk boyutunda ise 18, 38, 43. İfadeler (toplamda 

3 ifade) analizden çıkarılmıştır. Geriye kalan 21 ifadeye ilişkin dağılım 5 boyutu oluşturmuştur.  
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4.4. Değişkenler Arası İlişkiler  

Tablo 9. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

 Sorumlul

uk 

Duygusal 

Denge 

Dışadönü

klük 

Deneyim

e Açıklık 

Uyumlul

uk 

Dışsal İT İçsel İT İş 

Tatmini 

Psikolojik 

Sermaye 

Sorumluluk 1         

Duygusal Denge ,095 1        

Dışadönüklük ,242** -,224** 1       

Deneyime 

Açıklık 

,236** ,121* ,220** 1      

Uyumluluk ,111* -,100* ,300** ,167** 1     

Dışsal İT -,071 -,082 ,106* -,048 ,156** 1    

İçsel İT ,099 -,169** ,282** ,101* ,277** ,600** 1   

İş Tatmini ,023 -,146** ,232** ,055 ,244** ,877** ,893** 1  

P. Sermaye ,185** -,243** ,517** ,164** ,192** ,218** ,424** ,387** 1 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre, dışadönüklük (r=,282, p<.01) ve uyumluluk (r=,277, p<.01) ile içsel iş 

tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu tespit edilirken, duygusal denge ile içsel iş tatmini 

arasında negatif ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=-,169, p<.05). Uyumluluk (r=,156, p<.01) ile dışsal 

iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sorumluluk (r=.185, p<.01), 

dışadönüklük (r=.517, p<.01), deneyime açıklık (r=.164, p<.01) ve uyumluluk (r=.192, p<.01) boyutları ile 

psikolojik sermaye arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler saptanırken, duygusal denge (r=-,243, p<.01) ile 

psikolojik sermaye arasında negatif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. İçsel iş tatmini (r=,424, p<.01) ve 

dışsal iş tatmini (r=,218, p<.01) ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

İş tatmini ile duygusal denge boyutu arasında (r=-,146, p<.01) negatif ve anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Dışadönüklük (r=,232, p<.01) ve uyumluluk (r=,244, p<.01) boyutlarıyla belirtilen düzeylerde pozitif ve 

anlamlı ilişkiler gözlenmektedir. Yine psikolojik sermaye ile genel iş tatmini arasındaki ilişki (r=,387, p<.01) 

pozitif ve anlamlıdır.  

4.5. Araştırmanın Hipotezlerinin Test Edilmesi  

Tablo 10. Psikolojik Sermaye ve Kişilik Alt Boyutları Arasındaki Regresyon Katsayıları 

Model Standardize olmayan katsayılar Standardize katsayılar  

 

t 

 

 

p 

 

 

R² 
B Std. Hata β 

 

(Sabit) 1,968 ,287  6,854 ,000  

Sorumluluk ,109 ,066 ,074 1,640 ,102  

Duygusal denge -,120 ,035 -,156 -3,462 ,001 0,296 

Dışadönüklük ,462 ,050 ,443 9,221 ,000  

Deneyime açıklık ,063 ,045 ,064 1,402 ,162  

Uyumluluk ,022 ,041 ,024 ,539 ,590  

*Bağımlı Değişken: Psikolojik Sermaye.  

Tablo 10’da görüldüğü üzere, psikolojik sermayenin (bağımlı değişken) kişilik alt boyutlarından duygusal 

denge (β=-0,15; p≤0,01) ile negatif yönlü ve anlamlı ilişki gösterirken, dışadönüklük (β=0,44; p≤0,01) boyutu 

ise pozitif ve anlamlı şekilde açıklayabilme düzeyine sahiptir. Psikolojik sermayeyi en çok etkileyen 

değişkenin dışadönüklük boyutu olduğu söylenebilir. Araştırmaya ait duygusal denge boyutuna ilişkin 

olarak oluşturulan H1a hipotezi ve dışadönüklük boyutuna ait H1c hipotezi kabul edilmiştir. Diğer boyutlara 

ilişkin olarak oluşturulan H1b, H1d ve H1e hipotezleri kabul edilmemiştir (p>0,01). Kişilik özelliklerinin 2 boyutu 

psikolojik sermaye üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.  
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Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Alt Boyutlarına Etkileri  

Tablo 11. Psikolojik Sermaye ve İçsel İş Tatmini Arasındaki Regresyon Katsayıları 

Model Standardize olmayan katsayılar Standardize katsayılar  

 

t 

 

 

p 

 

 

R² 
 

B 

 

Std. Hata 

 

β 

1 
(Sabit) 1,807 ,221  8,181 ,000  

Psikolojik Sermaye ,505 ,055 ,424 9,227 ,000 0,18 

*Bağımlı Değişken: İçsel İş Tatmini.  

Tablo 11’de görüldüğü üzere, içsel iş tatminini pozitif yönde etkileyen psikolojik sermayenin bu durumu 

açıklayabilme düzeyinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,01). Psikolojik sermayenin içsel iş tatminini %18 

oranında açıklama düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Bu durumda H2a hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 12. Psikolojik Sermaye ve Dışsal İş Tatmini Arasındaki Regresyon Katsayıları 

Model Standardize olmayan katsayılar Standardize 

katsayılar 

 

 

t 

 

 

p 

 

 

R² B Std. Hata β 

1 
(Sabit) 1,897 ,315  6,032 ,000  

Psikolojik Sermaye ,343 ,078 ,218 4,397 ,000 0,047 

*Bağımlı Değişken: Dışsal İş Tatmini.  

Tablo 12’de görüldüğü üzere dışsal iş tatminini pozitif yönde etkileyen psikolojik sermayenin bu durumu 

açıklayabilme düzeyinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,01). Psikolojik sermayenin dışsal iş tatminini %4 

oranında açıklama düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Bu açıklamalarla birlikte araştırmada H2b hipotezi 

kabul edilmiştir.  

Kişilik Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü   

Tablo 13. İş tatmini ve Psikolojik Sermaye Arasındaki Regresyon Katsayıları 

   *Bağımlı Değişken: İş tatmini 

Tablo 13’de görüldüğü üzere iş tatmini (bağımlı değişken) ve psikolojik sermaye (Bağımsız değişken) 

arasındaki regresyon katsayıları (β=0,387; p<0,01) pozitif ve anlamlıdır. Bu açıklama ile birlikte H4 hipotezi 

kabul edilmiştir. 

   *Bağımlı Değişken: İş tatmini 

Model Standardize Olmayan 

Katsayılar 

Standardize 

Katsayılar 

 

 

t 

 

 

p 

 

 

R² B Std. Hata β 

 
(Sabit) 1,719 ,228  7,541 ,000  

P.Sermaye ,468 ,056 ,387 8,286 ,000 0,150 

Tablo 14. İş tatmini ve Kişilik Alt Boyutları Arasındaki Regresyon Katsayıları  

Model Standardize Olmayan 

Katsayılar 

Standardize 

Katsayılar 

 

 

t 

 

 

p 

 

 

R² B Std. Hata β 

 

(Sabit) 2,458 ,393  6,259 ,000  

Sorumluluk -,053 ,091 -,030 -,590 ,555  

Duygdenge -,082 ,047 -,088 -1,729 ,085  

Dışadönüklük ,203 ,068 ,161 2,963 ,003 0,096 

Denaçıklık ,006 ,062 ,005 ,104 ,917  

Uyumluluk ,206 ,056 ,190 3,702 ,000  
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Bağımlı değişkenin iş tatmini olduğu durumda bağımsız değişken olan kişilik özellikleri alt boyutlarından 

sadece dışadönüklük (β=0,161; p<0,01) ve uyumluluk (β=0,190; p<0,01) arasındaki ilişkiler pozitif ve 

anlamlıdır, bu analizden yola çıkarak bu iki boyutla genel iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin 

aracılık etkilerine bakılacaktır. Bu açıklamalarla birlikte H3b ve H3c hipotezleri kabul edilirken, H3a ,H3d ve H3e  

hipotezleri kabul edilmemiştir. 

Tablo 15.  Psikolojik Sermaye ve Kişilik Alt Boyutları Arasındaki Regresyon Katsayıları  

Model Standardize Olmayan 

Katsayılar 

Standardize Katsayılar  

 

t 

 

 

p 

 

 

R² B Std. Hata β 

 

(Sabit) 1,968 ,287  6,854 ,000  

Sorumluluk ,109 ,066 ,074 1,640 ,102  

Duygusal denge -,120 ,035 -,156 -3,462 ,001 0,296 

Dışadönüklük ,462 ,050 ,443 9,221 ,000  

Deneyime açıklık ,063 ,045 ,064 1,402 ,162  

Uyumluluk ,022 ,041 ,024 ,539 ,590  

        *Bağımlı Değişken: Psikolojik Sermaye 

Bağımlı değişkenin psikolojik sermaye bağımsız değişkenin kişilik alt boyutları olduğu durumda da 

duygusal dengenin (β=-0,156; p<0,01) psikolojik sermaye ile olan ilişkisi negatif ve anlamlı iken, dışadönüklük 

boyutu (β=0,443; p<0,01) ile pozitif ve anlamlı ilişkiye sahiptir. Diğer alt boyutlar ile ilgili anlamlı ilişkiler 

olmadığı için (p>0,01) H5a , H5d ve H5e hipotezleri kabul edilmemiştir.  

Tablo 16. Değişkenlere İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları (Dışadönüklük- Psikolojik Sermaye- Genel İş 

Tatmini) 

 PSİK. SERMAYE (M) GENEL İŞ TATMİNİ (Y) 

β STANDART 

HATA 

β STANDART 

HATA 

DIŞADÖNÜKLÜK 

(X) 

a 

 

0,5392 

(p=0,000) 

0,0452 c’ 0,0538 

(p=0,4344) 

0,0688 

PSİK. SERMAYE (M) - - b 0,4409 

(p=0,000) 

0,0660 

SABİT 2,0507 0,1652 1,6312 0,2539 

 R²=0,2675 

F(1,389)=142,0675 P<0,001 

R²=0,1513 

F(2,388)=34,5979 P<0,001 

TOPLAM ETKİ= 0,2916           BOOTLLCI=0,1499      BOOTULCI=0,3341 

DİREKT ETKİ= 0,0538 

DOLAYLI ETKİ= 0,2377 

Kişilik alt boyutlarından dışadönüklük ve uyumluluk boyutlarının genel iş tatmini ile ilişkide olduğu Tablo 

16’daki verilerde görülmektedir. Bu yüzden aracılık analizleri bu iki boyuta ilişkin olarak yapılmıştır. Kişilik 

özelliklerinin bir alt boyutu olan dışadönüklük boyutu ile genel iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik 

sermayenin aracılık etkisi incelendiğinde, (β=0,2377, %95, BOOTLLCI=0,1499, ULCI= 0,3341) aracılık etkisi söz 

konusudur. Bu çıkarım alt ve üst eşik değerlerin “0” değerini içermemelidir bilgisinden hareketle 

söylenebilmektedir. Dışadönüklük boyutu (X) ve genel iş tatmini (Y) arasında β=0,0538; p=0,4344 katsayıları 

elde edilmiştir (c’). Dışadönüklük, psikolojik sermaye ile birlikte modele dahil edildiğinde, p değerinin 

anlamsız hale geldiği görülmektedir, oysaki c yolu olarak belirtilen toplam etki de bu yol anlamlıdır (β=0,2916; 

p<0,001). p değerinin psikolojik sermaye modele dahil edildiğinde anlamsızlaşması burada tam aracılık 

etkisinin varlığını göstermektedir, ancak söz konusu değerlere ilişkin sobel testi sonuçları da gözden 

geçirilerek tam aracılık etkisine karar verilecektir. Yapılan sobel testine göre z=5,82; p= 0.00 olarak elde 

edilmiştir. z değerinin  +1,96 veya -1,96 değerlerinden büyük olması göz önünde bulundurulursa tam aracılık 

etkisi bu test sonucunda da desteklenmiştir. Bu açıklamalarla birlikte H5c hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 17. Değişkenlere İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları (Uyumluluk- Psikolojik Sermaye- Genel İş 

Tatmini) 

 PSİK. SERMAYE (M) GENEL İŞ TATMİNİ (Y) 

β STANDART 

HATA 

β STANDART HATA 

UYUMLULUK 

(X) 

a 

 

0,1723 

(P=0.000) 

0,0448 c’ 0,1917 

(p=0,000) 

0,0509 

PSİK. SERMAYE 

(M) 

- - b 0,4268 

(P=0,000) 

0,0566 

SABİT 3,3464 0,1712 1,1591 0,2689 

 R²=0,0367 

F(1,389)=14,8144 P<0,001 

R²=0,18 

F(2,388)=42,5881 P<0,001 

TOPLAM ETKİ= 0,2652           BOOTLLCI=0,0291      BOOTULCI=0,1281 

DİREKT ETKİ= 0,1917 

DOLAYLI ETKİ= 0,0736 

Genel iş tatmini ile ilişkisi olan bir diğer kişilik alt boyutu ise uyumluluk boyutudur. Kişilik özelliklerinin bir 

alt boyutu olan uyumluluk boyutu ile genel iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık etkisi 

incelendiğinde, (β=0,0736, %95, BOOTLLCI=0,0291, ULCI= 0,1281) aracılık etkisi söz konusudur. Bu çıkarım 

alt ve üst eşik değerlerin “0” değerini içermemelidir bilgisinden hareketle söylenebilmektedir. Uyumluluk 

boyutu (X) ve genel iş tatmini (Y) arasında β=0,1917; p=0,000 katsayıları elde edilmiştir (c’). p değerinin 

anlamlılığında psikolojik sermayenin modelde yer alıp almamasına göre değişme olmamıştır fakat dolaylı 

etkinin varlığı aracılık etkisinin varlığını göstermektedir, ancak söz konusu değerlere ilişkin sobel testi 

sonuçları da gözden geçirilerek kısmi aracılık etkisine karar verilecektir. Yapılan sobel testine göre z=3,42; p= 

0.00 olarak elde edilmiştir. z değerinin +1,96 veya -1,96 değerlerinden büyük olması göz önünde 

bulundurulursa kısmi aracılık etkisi bu test sonucunda da desteklenmiştir. Bu açıklamalarla birlikte H5b 

hipotezi kabul edilmiştir. 

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Son yıllarda örgütsel etkinliği arttıracak stratejilerin geliştirilmesine yönelik çabalarda pozitif örgütsel bilimin 

kavramlarına sıkça rastlanmaktadır. Pozitif örgütsel bilim çalışma alanlarında insan davranışlarının örgütsel 

stratejilere olan etkisini inceleyerek bazı strateji ve yöntemlerin neden diğerlerinden daha faydalı olduğunu 

anlama fırsatı vermektedir. Amacı bireyin potansiyelini hayata geçirmek olan örgüt sistemi yaratan bu 

yaklaşım pozitif örgütsel davranış ve son dönemlerde ortaya çıkan psikolojik sermaye kavramlarıyla ifade 

edilmektedir. Kamu çalışanlarının pozitif gelişimine, güçlü yönlerine ve davranışlarını şekillendiren bireysel 

farklılıklarına odaklanılması, ayrıca psikolojik sermaye düzeylerinin arttırılarak iş tatminlerinin 

arttırılabilmesinin mümkün olması önemli olarak görülebilir. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan 

sonuçlarda da görüldüğü üzere bazı kişilik özelliklerine sahip olan bireylerde iş tatmini boyutlarına veya 

genel iş tatmini boyutuna ilişkin pozitif olan etki durumundan yola çıkılarak, psikolojik sermaye düzeyinin 

bu etkiyi daha da güçlendirecek olduğunun çıkarımının önem arz ettiği söylenebilir. Kişiliğin genel olarak 

durağanlığı göz önünde bulundurulduğunda çalışmamızda yer alan iş tatmini ile ilişkisinde psikolojik 

sermayenin geliştirilebilir ve değişime açık olması yönüyle bu iki kavram arasında bazı boyutlar bazında 

aracılık etkisi gösteriyor olması önem arz etmektedir. Çünkü kişilik alt boyutlarıyla ilişkisi gösterilen iş tatmini 

ve boyutları arasında, bu etkileşimin boyutları ve düzeyi psikolojik sermaye kavramının kullanılmasıyla 

arttırılabilmekte veya düzenlenebilmektedir. Alanyazın incelendiğinde, çalışmada ele alınan değişkenlerin 

arasındaki ilişkilerin test edilmesine yönelik bir model geliştirilmediği, çalışmada yer alan değişkenler 

arasındaki ilişkilerin ayrı ayrı ele alınıp incelendiği fakat çalışmamızda bu üç değişkenin bir arada inceleniyor 

olması önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada Kırşehir ili kamu çalışanları örnekleminde kişilik özellikleri ile iş tatmini alt boyutları ve genel 

iş tatmini boyutu arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracı rolü incelenmiştir. Araştırma sonuçları, 

duygusal denge boyutunun psikolojik sermayeyi negatif ve anlamlı etkilediği sonucundan yola çıkarsak, 

negatif bir kişilik özelliği olmasından dolayı kişinin psikolojik yaşamında olumsuz etkileri olabileceğini 
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görmek mümkündür. Ayrıca psikolojik sermayenin içerdiği alt boyutlarla da ortak yönler içermeyen bir kişilik 

boyutudur. Dışadönüklük boyutu ise, psikolojik sermayeyi pozitif ve anlamlı şekilde etkilemektedir. 

Dışadönük bireylerin sorunlarını daha kolay çözebilmeleri neticesinde, buna paralel olarak psikolojik sermaye 

düzeylerinin de yüksek olması beklenebilir. Psikolojik sermaye bileşenlerine olan yakınlığı nedeniyle de bu 

durum beklenebilmektedir.  

“Kamu çalışanlarının psikolojik sermaye düzeylerinin iş tatmini alt boyutlarına etkisi nedir? Psikolojik 

sermaye düzeyleri ne tür iş tatminini etkilemektedir?” 

Araştırma sonuçları, psikolojik sermayenin iş tatmininin alt boyutları olan içsel ve dışsal tatmin üzerinde 

pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. Psikolojik sermayenin içsel iş tatmini boyutunu 

açıklama gücünün diğer boyuta kıyasla daha fazla olduğu ulaşılan önemli bir sonuçtur. Diğer bir ifadeyle, 

psikolojik sermaye düzeyinin yüksek olması durumunda iş tatmininin artacağı söylenebilmektedir.   

“Kamu çalışanlarının kişilik özelliklerinin genel iş tatmini boyutu üzerindeki etkisinde psikolojik sermaye 

aracı değişken midir?” 

Kişilik özelliklerinden uyumluluk boyutunun genel iş tatmini ile olan ilişkisinde psikolojik sermaye kısmi 

aracılık etkisine sahip bulunmuştur, diğer bir kişilik özelliği alt boyutu olan dışadönüklük özelliğinin ise genel 

iş tatmini ile olan ilişkisinde psikolojik sermayenin tam aracılık etkisine sahip olduğu bulgulanmıştır. 

Uyumluluk özelliğinin bireyde fazla olması durumunda bu durum psikolojik sermaye ile güçlendirildiğinde 

genel iş tatmininin arttırılabileceği anlamına gelebilmektedir. Diğer taraftan dışadönük bireylerde de genel iş 

tatmininin daha üst seviyelere çıkarılabilmesi için psikolojik sermaye araç olarak kullanılabilecektir. 

Alanyazın incelendiğinde, çalışmada ele alınan değişkenlerin arasındaki ilişkilerin test edilmesine yönelik bir 

model geliştirilmediği, mevcut çalışmalarda modelin belirli bölümlerine katkı sağlandığı dikkat çekmektedir. 

Beş faktör kişilik özellikleri ile iş tatmini ilişkisi Kardaş ve Şencan (2018) tarafından yapılan çalışmada beş 

faktör kişilik ölçeğinin alt boyutlarının tümü ile iş tatmini arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu tespit 

etmişlerdir, Sarı (2011) tarafından yapılan çalışmada ise kişiliğin dört alt boyutu ile iş tatmini arasında birlikte 

değişim ilişkisi bulunmamışken, duygusal denge boyutu ile iş tatmini arasında birlikte değişim ilişkisine 

rastlanmıştır ve Demir (2012) tarafından yapılan çalışmada ise iş tatmini ile kişilik özellikleri arasında pozitif 

yönde düşük seviyede ilişkiler gözlenmiştir. Araştırmacıların özellikle son yıllarda dikkatini çeken psikolojik 

sermaye kavramı ise geliştirilebilir olması nedeniyle çalışmalara konu olmaktadır. Kişilik özellikleri ve 

psikolojik sermaye arasındaki etkileşim Erdem (2016) ve Bozgeyikli (2017) tarafından irdelenmiştir. Erdem vd. 

tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmada beş faktör kişilik özelliklerinden sorumluluk, deneyime 

açıklık ve dışadönüklük yapılarının psikolojik sermayeyi pozitif yönlü ve anlamlı olarak açıkladıkları 

görülmüştür. Aynı çalışmada diğer iki boyut olan uyumluluk ve duygusal denge ile psikolojik sermaye 

arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bozgeyikli tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmada ise 

dışadönüklük, sorumluluk, uyumluluk ve deneyime açıklık boyutları ile psikolojik sermaye alt boyutları 

arasında pozitif yönlü ve duygusal denge ile psikolojik sermaye arasında negatif yönlü ilişki tespit etmişlerdir. 

Psikolojik sermaye ve iş tatmini arasındaki ilişki ise Akçay (2011), Luthans v.d. (2007), Erkuş ve Fındıklı (2013), 

Akdemir ve Açan (2017) ve Yaşin (2016) tarafından ele alındığı gözlenmektedir. Akçay (2011) çalışmasında 

psikolojik sermaye ve iş tatmini arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Erkuş ve Fındıklı (2013) 

psikolojik sermaye ile iş tatmini arasında yine pozitif ilişkilerin olduğunu ortaya koymuşlardır. Akdemir ve 

Açan tarafından (2017) yaptıkları çalışmada psikolojik sermayenin alt boyutları olan iyimserlik, umut, öz-

yeterlilik ve psikolojik dayanıklılık ile iş tatmini (içsel iş tatmini- dışsal iş tatmini) arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaşin tarafından 2016 yılında 500 beyaz yakalı çalışan üzerinde 

yapılan çalışmada da psikolojik sermaye boyutlarının tamamının iş tatmini ile istatistiksel açıdan anlamlı 

ilişkisi tespit edilmiştir. Luthans v.d. tarafından (2007) yılında yapılan çalışmada da psikolojik sermaye 

boyutlarının tamamı ile iş tatmini arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Bu çalışmanın katkı sağlayacağı noktalar olarak; 

• Kırşehir ili kamu çalışanları özelinde, iş tatmini türlerine şekil veren kişilik özelliklerinin önemine, 

• Psikolojik sermayenin örgütsel verimliliğin yanında iş tatminine yönelik çıktılar üzerinde etkili olduğuna, 

• Durağan kabul edilen kişilik özelliklerinin gelişime açık olarak belirtilen psikolojik sermaye boyutlarının 

bir araya gelmesi ile etki oluşturabilen psikolojik sermaye üzerinde anlamlı etkiler doğurabildiğine, 
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• Psikolojik sermaye yapısının Kırşehir ili kamu çalışanları üzerinde geçerli olmasından yola çıkarak, 

psikolojik sermayenin uygulanabilirliğinin genişletilebileceği düşünülmektedir.  

Araştırma 391 kamu çalışanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Mevcut çalışmanın bulgularının 

genelleştirilebilmesi için daha büyük bir örneklem üzerinde çalışma yürütülebilir. 

Anket formunda yer alan madde sayısının fazla olması özellikle yüz yüze yapılan anket toplama süreci için 

bir kısıtlılık olarak ifade edilebilir. Anket toplama sürecinin e-posta yoluyla kamu çalışanlarıyla iletişim 

kurulabilme imkanı oluşturulması halinde çalışmanın daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından önemli olabilir. 

Katılımcıların psikolojik sermaye konusunda eğitime tabi tutulmaları halinde, eğitim öncesi ve eğitim 

sonrasını kapsayan iki farklı zamanda psikolojik sermayelerinin ölçümü gerçekleştirilerek karşılaştırma 

yapma imkanı bulunabilir. 

Çalışmada psikolojik sermaye bir bütün olarak ele alınmıştır, ancak başka çalışmalarda bu boyutlar ayrı ayrı 

ele alınıp incelenebilir. Aynı çalışmanın özel sektörde de uygulanabileceği söylenebilir. 

Kurulan hipotezlerden çıkan sonuçlara göre öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

H2a ve H2b hipotezlerinde belirtilen psikolojik sermaye ile içsel ve dışsal iş tatminleri arasında pozitif yönlü 

ilişkinin varlığı, bu kavramın iş tatmini üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu hipotezlere dair 

sonuçlarda işletmeler açısından önem arz etmektedir. Yeni bir kavram olan psikolojik sermayenin örgütler 

tarafından farkındalığı önemli gözükmektedir. H4 hipotezinde ise psikolojik sermaye ile genel iş tatmini 

arasında pozitif ve anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Çalışanlar işleri ile ilgili olumlu duygu ve deneyimlerini 

geliştirdikçe aynı şekilde çalışanların iş tatmini gibi çıktısı da önemli yönde değişecektir. Buradaki önemli 

noktanın ise psikolojik sermaye boyutları altında çalışanın psikolojik durumunun değişebilir ve gelişmeye 

açık olduğudur. H1a ve H1c hipotezlerini oluşturan kişilik özelliklerinden duygusal denge boyutuyla psikolojik 

sermaye arasında negatif ve anlamlı ilişki ve dışadönüklük boyutuyla psikolojik sermaye arasında pozitif ve 

anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Duygusal denge boyutuyla psikolojik sermaye arasında negatif yönlü ilişkinin 

varlığı beklenebilecek bir sonuçtur. Aynı şekilde dışadönüklük boyutuyla da psikolojik sermayenin pozitif ve 

anlamlı ilişki göstermesi yine beklenen sonuçlar arasındadır. Buradan çıkan sonuç olarak dışadönüklük 

özelliği yüksek olan bireylerde aynı zamanda psikolojik sermaye düzeylerinin de yüksek olduğu şeklindedir. 

Özellikle özel sektör için işe alımlarda psikolojik sermaye düzeylerinin ölçülmesi önemli olarak 

gözükmektedir, çünkü doğası gereği negatif bir özellik olan duygusal denge boyutu psikoljik sermayenin alt 

boyutlarıyla paralellik göstermemektedir. H3b ve H3c hipotezlerini oluşturan kişilik özelliklerinin alt boyutu 

uyumluluk ile genel iş tatmini arasında ve bir diğer alt boyut olan dışadönüklük alt boyutu ile genel iş tatmini 

arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır. H5b ve H5c hipotezlerinde ise kişilik özelliklerinden 

uyumluluk ve dışadönüklük boyutlarının genel iş tatmini ile ilişkisinde psikolojik sermayenin aracılık etkisine 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer ifadeyle psikolojik sermaye her iki boyut için de geçerli olarak 

çalışanların genel iş tatminlerini arttırmada araç olarak kullanılabilecektir. Tüm çalışma alanlarında kişilerin 

kendilerine has özellikleriyle uygun işlerde çalışmaları iş tatmininin yakalanmasına ve toplumumuzda daha 

kaliteli hizmet, aynı zamanda toplumsal ve bireysel refah sağlayabilecektir. Bu durumda örgüt yöneticilerinin 

yüksek iş tatmini ve beraberinde örgütsel başarı açısından kişi-iş uyumunu ön planda tutmaları 

gerekmektedir. İş doyumuyla ilgili en önemli kavramın, bu yapının dinamik bir süreç olduğudur. Yöneticiler 

için bir kez iş tatmini sağlandığında bile bu süreç devam etmektedir ve yöneticiler bu konudan uzak 

duramazlar. Örgütlerin amaçlarına ulaşabilmeleri için iş tatmini yüksek çalışanlara ihtiyacı vardır. 

Son olarak, psikolojik sermayenin önemli niteliği olarak gösterilebilecek, bileşenlerinin her birinin ölçülebilir 

ve verilecek eğitimlerle çalışanlara kazandırılabilecek olması ayrıca değişime ve gelişime açık olmasıdır. Bu 

durumda örgütlerinde olumlu bir hava yaratarak çalışanlarından en yüksek verimi bekleyen yöneticiler, 

çalışanlarının güçlü ve yetersiz yanlarını, kişiliklerine bağlı olarak pozitif ve negatif davranış değişkenlerini 

anlayabilmek, bunların işlerine olan etkisini inceleyerek daha fazla çıktı için neler yapılabileceğini 

değerlendirmek yani “psikolojik sermayelerine” yatırım yapmak zorundadırlar. Çalışmamızın örgütsel 

davranış alanında psikolojik sermaye konulu çalışma sayısının artmasına katkı sağladığı düşünülmektedir.  
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Amaç – Temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı arasındaki ilişkide proaktif davranışın 

aracılık rolünü inceleyen bu çalışma ile bireyler ve örgütler açısından önemli sonuçlara yol açabileceği 

birçok çalışmayla ortaya konmuş olan ilgili değişkenlere ait ilişkilere açıklık getirilerek, literatürdeki 

boşluğun doldurulmasına katkı sağlanması ve bireyler ve örgütler için yol gösterici olabilme 

amaçlanmıştır. 

Yöntem – Araştırma kapsamında, temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı ilişkisi ve bu 

ilişkide proaktif davranışın aracılık rolü incelenmiştir. Bu bağlamda, literatüre uygun olarak hazırlanan 

anket formu, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen, üç büyükşehirde (İstanbul, Ankara, İzmir) görev 

yapan, hizmet sektörü çalışanlarına internet ortamında gönderilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde 

istatistiki paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular –  Verilerin analizi sonucunda, temel benlik değerlendirmesi ile proaktif davranış, proaktif 

davranış ile öznel kariyer başarısı ve temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı arasında pozitif 

yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, temel benlik değerlendirmesi 

bağımsız değişkeninin proaktif davranış aracılığı üzerinden öznel kariyer başarısı bağımlı değişkenine 

dolaylı etkisi, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Tartışma –  Bu çalışmadan elde edilen sonuçların genelleştirilebilmesi için farklı veya genişletilmiş 

örneklemlerle yapılacak araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, çalışmada temel benlik 

değerlendirmesi kavramı, alt özellikleriyle birlikte bir bütün olarak ele alınmış, hangi alt özelliğin proaktif 

davranış veya öznel kariyer başarısı üzerinde ne kadar etkisi olduğuna dair bir araştırma yapılmamıştır. 

Bu konuda yapılacak araştırmalar, daha detaylı sonuçlara ulaşılması açısından katkı sağlayıcı olacaktır.  
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1. Giriş  

Psikoloji biliminin başlangıcından bu yana benlik kavramı, psikolojide sıklıkla ele alınan kavramlardan biri 

olmuştur. Benlik kavramı üzerine yapılan araştırmalar çeşitlilik gösterse de, bu araştırmalarda en çok yer alan 

konulardan birinin kişinin kendini onaylamasına odaklanan benlik saygısı olduğu söylenebilir. Son yirmi beş 

yıllık süreç içerisinde ise benlik saygısı kavramı ile birlikte ‘‘genelleştirilmiş öz-yeterlik, içsel kontrol odağı ve 

duygusal istikrar’’ kavramlarını da içine alan daha geniş bir kavram, kişinin değerini ortaya koymaya yönelik 

olarak yorumlanabilecek ‘temel benlik değerlendirmesi’ kavramı ele alınmaya başlanmıştır (Judge, 2009).  

Örgüt içi davranışı etkileyeceği düşünülen temel benlik değerlendirmesi ile ilgili Judge ve Bono (2001) 

tarafından yapılan meta-analiz çalışması sonuçları, tek bir gizli yapı olarak değerlendirilen dört özelliğin; 

“benlik saygısı, genelleştirilmiş öz-yeterlik, içsel kontrol odağı ve duygusal istikrar”ın iş tatmini ve iş 

performansının önemli yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Araştırmalar, temel benlik değerlendirmesi 

yüksek olan bireylerin başarısızlık karşısında iyimserliklerini sürdürdüğünü ve bunun da gelecekteki başarıyı 

ve tatmini daha muhtemel kıldığını göstermektedir (Judge ve Bono, 2001).  

Temel benlik değerlendirmesi ve alt özellikleri ile ilgili yapılan araştırmalar, temel benlik değerlendirmesi ile 

kariyer tatmini (öznel kariyer başarısı) arasında pozitif ilişkiyi ortaya koymuştur. Judge (2009), yüksek temel 

benlik değerlendirmesine sahip bireylerin işlerinde daha iyi performans gösterdiklerini, işlerinden ve 

yaşamlarından daha fazla tatmin olduklarını ve kariyerlerinde daha başarılı olduklarını belirtmiştir. Judge ve 

Hurst (2007), temel benlik değerlendirmesi yüksek olan kişilerin avantajlı yaşam koşullarını başarıya çevirme 

konusunda daha etkin oldukları sonucuna varmıştır.  

Kammeyer-Mueller, Judge ve Piccolo (2008), yaptıkları araştırma sonucunda, lise öğrencilerinde ölçülen 

yüksek benlik saygısının, yedi yıl sonra mesleki kazanımda etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Locke, McClear 

ve Knight (1996) tarafından yapılan çalışmaya göre, benlik saygısı yüksek olan bir kişi; zorlu bir işi, 

ustalaşabileceği ve yararlanabileceği bir fırsat, başarılı olma şansı olarak görebilecektir (Judge ve Bono, 2001).  

Spector (1982), iç kontrol odağına sahip bireylerin daha iyi performans gösterdikleri için kariyerlerinde daha 

başarılı olmalarının beklendiğini, Wallace (2001), iç kontrol odağına sahip bireylerin bunun için çok çalıştıkları 

ve yaptıkları planların işlerliğine güvendikleri için başarılı olacaklarını belirtmiştir. Kale (2019) ise yaptığı 

çalışma sonucunda iç kontrol odağının kariyer tatmini üzerinde pozitif etkisinin olduğunu ortaya koymuştur.  

Judge, Locke ve Durham (1997), genelleştirilmiş öz-yeterliğin, iş tatminini etkilemesinin pratik başarı ile 

ilişkilendirilmesinin gerektiğini savunmuştur. Ayrıca, Judge ve Bono (2001), çalışmalarında öz-yeterliliği 

yüksek olan bireylerin güçlüklerle daha etkin bir şekilde başa çıktıklarına ve başarısızlık karşısında devam 

ettiklerine vurgu yaparak onların değerli sonuçlara ulaşma ve böylece tatmin elde etme olasılıklarının daha 

yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  

Nevrotiklik ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde ise Elliot, Sheldon ve Church (1997), düşük nevrotiklik 

düzeyine sahip kişilerin kendileriyle uyumlu hedefleri daha fazla takip etme eğiliminde olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Eryılmaz ve Mutlu (2017) ise çalışmalarında, nevrotik olan bireylerin, kariyer gelişimleri 

süresince daha fazla güçlük çektiklerini, nevrotizm düzeyi arttıkça bireylerin kariyer kararı verme 

problemlerini yaşama düzeylerinin de arttığını tespit etmişlerdir.  

Bu çalışmada ele alınan diğer bir kavram olan proaktif davranışın, temel benlik değerlendirmesi ve kariyer 

tatmini ile ilişkisi ile ilgili literatürde var olan az sayıda çalışma incelendiğinde ise sonuçların pozitif ilişkiyi 

desteklediği görülmüştür. Kammeyer-Mueller, Judge ve Scott (2009), yüksek temel benlik değerlendirmesine 

sahip bireylerin daha fazla proaktif davranış gösterdiklerini (daha az stres faktörü algıladıklarını, stres 

faktörlerini kontrol etmede daha az zorlandıklarını ve kaçınma davranışını daha az gösterdiklerini) ortaya 

koymuştur. Simsek, Heavey ve Veiga (2010) ise firmaların üst yönetim ekibi üzerinde yaptıkları araştırmalar 

sonucunda, daha yüksek temel benlik değerlendirmesine sahip yöneticilerin firmaların girişimci yönelimleri 

üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olduklarını tespit etmişlerdir.  

Proaktif davranış ile kariyer tatmini arasındaki ilişkiye dair doğrudan yapılan herhangi bir çalışmaya 

rastlanılmamakla birlikte, proaktif kişiliğe sahip olan bireylerin proaktif davranışlarda bulunma olasılığının 

yüksek olduğu temel düşüncesinden yola çıkarak (Fuller ve Marler, 2009), proaktif kişilik ile ilgili yapılan 

çalışmalar incelenmiş, Kale (2019)’nin yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarının, Seibert, Crant ve Kramier 
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(1999), Fuller ve Marler (2009) ve Boyar ve Güngörmüş (2016)’ün araştırma sonuçlarıyla benzer olduğu 

görülmüştür. İlgili araştırmaların sonuçları, proaktif kişiliğin öznel kariyer başarısı ile pozitif yönde ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Ng ve Feldman (2014) ise çalışmalarında düşük proaktivite ile öznel kariyer 

başarısı arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koymuştur.  

Yapılan çalışmalarda; temel benlik değerlendirmesinin iş ve yaşam tatmininin pozitif, stres, gerginlik ve 

depresyonun negatif yordayıcısı olduğu (Judge vd., 2005), yüksek temel benlik değerlendirmesinin iş 

performansı ve iş motivasyonunun yükselmesi, stres ve tükenmişliğin azalması, geri bildirime daha yapıcı 

tepkiler verme, yeni görevlere daha iyi uyum sağlama gibi pozitif sonuçları olduğu görülmüş (Judge, 2009), 

bireysel tatmin seviyesini ifade eden öznel kariyer başarısının düşüklüğünün düşük motivasyon, düşük işe 

bağlılık ve iş güvensizliği algısı ile önemli ölçüde ilişkili olduğu saptanmış (Ng ve Feldman, 2014), proaktif 

davranışın ise iş katılımı ve iş performansı ile güçlü pozitif ilişki içerisinde olduğu ortaya konulmuştur 

(Haynie, Flynn ve Mauldin, 2017).  

Yapılan literatür incelemeleri sonucunda, temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı ilişkisinde 

proaktif davranışın aracılık rolüne ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile her birinin birey ve 

örgüt açısından önemli sonuçlara yol açabileceği belirtilen çalışmalarla ortaya konmuş olan ilgili değişkenlere 

ait ilişkilere açıklık getirilerek, literatürdeki boşluğun doldurulmasına katkı sağlanması, birey ve örgütler için 

ise yol gösterici olabilme amaçlanmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve  

Kavramsal olarak çalışmaya esas olmak üzere, benlik kavramı ve temel benlik değerlendirmesi, kariyer 

başarısı ve proaktif davranış kavramları ele alınacaktır.  

2.1. Benlik Kavramı ve Temel Benlik Değerlendirmesi 

Benlik kavramı, bireyin kendisi hakkındaki algısını ifade etmektedir. Bu algı bireyin kendi deneyimleri ve 

diğer kişilerden alınan geri bildirimler sonucu oluşmaktadır (Shavelson ve Bolus, 1982). Kendini algılayış 

biçiminin davranışları, davranışlarının da kendini algılama biçimini etkilediği düşünülmektedir (Shavelson, 

Hubner ve Stanton, 1976). Kırlıoğlu (2019)’na göre ise benlik kavramı, bireyin kendisiyle ilgili algısı, geçmiş 

yaşantısı, gelecekle ilgili hedefleri ve yaşamdaki sosyal rolünün zihnindeki temsilidir.  

Buchanan ve Huczynski (2004)’ye göre bireyin benlik kavramı, çeşitli faktörlerden etkilenerek oluşmaktadır. 

Yazarlara göre, bireyin benlik kavramının oluşumunda, bireyin kendisi ile ilgili izlenimleri ve beklentileri, 

bilgi, beceri ve deneyimlerine olan güven ve inancından oluşan kişisel dinamiklerin, bireyin başkalarının 

kendisini nasıl gördüğüne ve kendisinden beklentilerine ilişkin algısından oluşan çevresel dinamiklerin etkisi 

görülmektedir (Korkmaz ve Yener, 2019).  

Judge, Locke ve Durham (1997), bireylerin kendileri, diğer insanlar ve dünya hakkında ulaştıkları temel, 

bilinçaltı sonuçlara atıfta bulunan ‘temel değerlendirmeler’ kavramını önermişler ve insanların dış dünyaya 

ilişkin değerlendirmelerinin sadece nesnelerin niteliklerinden ve insanların bu nesnelere ilişkin arzularından 

değil, aynı zamanda insanların kendileri, diğer insanlar ve dünya hakkında sahip oldukları en derin 

varsayımlardan da etkilendiğini savunmuşlardır (Judge vd., 1998). Araştırmacılar, iş tatminini ve iş 

performansını etkilediği iddia edilen önemli kişilik özelliklerini temel alarak ‘temel benlik değerlendirmesi 

kuramı’nı geliştirmiş ve yazına kazandırmışlardır (Gürbüz, Erkuş ve Sığrı, 2010). Bu kavram, bireylerin kendi 

değerlilikleri, yeterlilikleri ve yetenekleri hakkında yaptıkları olumlu temel değerlendirmeleri temsil 

etmektedir (Judge vd., 2005).  

Temel benlik değerlendirmesi kuramının temel önermelerinden biri, kendini daha değerli ve yetkin gören 

kişilerin karşılaştığı durumlar üzerinde kontrollerinin ve hedeflere ulaşma konusunda motivasyonlarının 

daha yüksek olduğu şeklindedir. Bu bireyler, işlerinden daha fazla tatmin olurlar ve daha yüksek performans 

gösterirler (Güler, 2019). 

Judge vd. (2003), temel kendilik değerlendirmesi kavramıyla, önceden ayrı ayrı ele alınan dört özelliğinin, 

“benlik saygısı, genelleştirilmiş öz-yeterlik, içsel kontrol odağı ve duygusal istikrar (düşük nevrotiklik” genel 

ve olumlu bir benlik algısından kaynaklandığını savunmuşlar ve psikolojide en çok çalışılan kişilik 

kavramlarından olan bu dört özelliği tek bir faktöre yüklemişlerdir (Judge vd., 2005). Benlik saygısı, kişinin 

kendine kişi olarak koyduğu toplam değer olarak tanımlanabilir ve bireyin tutumları için son derece önemli 
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bir temel oluşturur, genelleştirilmiş öz-yeterlik, kişinin yaşamın gereklilikleri ile başa çıkma konusundaki 

temel yeteneğine ilişkin algısını ifade etmektedir (Arlı ve Avcı, 2017; Judge vd., 1998). Aynı zamanda beş 

faktör kişilik özelliğinden biri olan nevrotiklik ise olumsuz bir bakış açısına sahip olma ve benliğin olumsuz 

yönlerine odaklanma eğilimini ifade etmektedir ki temel benlik değerlendirmesinin olumsuz kutbunu 

oluşturmaktadır (Judge vd., 1998). Duygusal istikrara (düşük nevrotiklik) sahip bireyler, kendinden emin, 

eleştiriye toleranslı, yapısal olarak sakin ve stresli durumlarla başa çıkabilmesini bilen kişilerdir (Acaray, 

2019). Kontrol odağı, kişinin hayatında meydana gelen olayların nedenleri hakkındaki inançlarıyla ilgilidir. 

Bireyler, yaşamlarındaki olayları kendilerinin kontrol ettiklerine inanıyorlarsa iç kontrol odağından, çevrenin 

ya da kaderin olayları kontrol ettiklerine inanıyorlarsa dış kontrol odağından söz edilir (Judge vd., 1998).  

2.2. Kariyer Başarısı  

McEvoy ve Cascio (1989) tarafından bireyin hayatı boyunca edindiği deneyimlere ilişkin ortaya koyduğu 

davranış ve tutumların tümü olarak tanımlanan kariyer kavramı, Simons, Goddard ve Patton (2000) 

tarafından yaşamak için yapılan iş, Gunz ve Heslin (2005) tarafından ise kişinin yaşamı boyunca seyri olarak 

tanımlanmıştır. Gürdoğan ve Atabey (2015)’e göre kariyer, bireyin yaşamı boyunca üstlendiği görevlerdeki; 

bireysel gelişim, işsizlik, başarısızlık, stajyerlik, öğrenci veya gönüllü olarak çalışma gibi olumlu ve olumsuz 

tüm durum ve faaliyetleri kapsayan rolleri ile ilgilidir.  

Kişinin kariyer deneyimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek kariyer başarısı, bir kişinin iş yaşantısının 

herhangi bir noktasında, işle ilgili istenen sonuçları elde etmesini ifade etmektedir (Arthur, Khapova ve 

Wilderom, 2005). Bu başarı, bireyin iş hayatına yönelik olumlu duygularını da (genel memnuniyet seviyesini) 

kapsar ve kurumdan ziyade mesleği ile ilgilidir (Uzunbacak, Zengin ve Çelik, 2019). Ekmekçioğlu, Erdoğan 

ve Sökmen (2020)’e göre kariyer yönetimi çok yönlü bir görünüşe sahiptir ve çalışanlar onlara kişisel başarı ve 

istihdam edilebilirlik sunan, kendi kendisini yöneten bir kariyere sahip olma eğilimindedir. Ayrıca, Stead 

(2004)’e göre kariyer başarısı inşa etmede alt kültür ve sosyo-ekonomik düzey önemli bir etkiye sahiptir.  

Literatürdeki geçmiş çalışmalar, bir bireyin mesleki yaşamı boyunca başarısının ve ilerlemesinin nesnel ve 

öznel unsurlarına atıfta bulunarak kariyer ve başarı terimlerini birleştirmişlerdir (Nabi, 1999). Araştırmaların 

çoğu, sadece bir boyut üzerine yapılmış olsa da, çalışmalarda genellikle kariyer başarısının öznel 

(subjektif/içsel) kariyer başarısı ve nesnel (objektif/dışsal) kariyer başarısı olmak üzere iki boyutundan 

bahsedilmiştir. Objektif kariyer başarısı; ücret, terfi, hiyerarşik mevki vb. gibi dış ölçütlerle başkaları 

tarafından ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir başarıyı ifade etmektedir. Subjektif kariyer başarısı ise kişinin 

kendi kariyerine ilişkin değerlendirmelerinden oluşan, genellikle kariyer tatmini aracılığıyla ölçülen bir 

kavramdır (Cingöz, 2013). Parker ve Chusmir (1992), kariyer başarısını altı boyutta ele alırken (statü, topluma 

katkı, aile ilişkileri, kişisel tatmin, mesleki tatmin ve güvenlik), Gattiker ve Larwood (1986) ise öznel kariyer 

başarısının ölçümünde beş boyut (iş başarısı, kişilerarası başarı, yaşam başarısı, finansal başarı ve hiyerarşik 

başarı) kullanmıştır. Literatürde sıklıkla ele alınan objektif kariyer başarısının yanında, Ekmekçioğlu vd. 

(2020)’nin çalışmalarında belirttikleri gibi, bireylerin nesnel başarı kriterlerine sahip olsalar da kariyerlerinde 

öznel başarıya sahip olmadıklarını hissedebilecekleri düşüncesinden yola çıkarak, bireylerin kariyerlerinde 

daha mutlu ve daha başarılı hissetmelerini sağlayarak özgüveni ve motivasyonu artırabilecek ve zamanla 

nesnel başarıyı da beraberinde getirebilecek olan öznel kariyer başarısı da giderek kayda değer bir araştırma 

konusu haline gelmiştir.   

2.3. Proaktif Davranış 

Proaktif davranış, pasif olarak mevcut koşullara uyum sağlamak yerine mevcut koşulları iyileştirmek veya 

yenilerini oluşturmak için inisiyatif alarak statükoya meydan okumayı ifade etmektedir (Crant, 2000). Griffin, 

Neal ve Parker (2007). Proaktif davranışta, bir bireyin bireysel ve örgütsel etkililiği arttırmak için kendi 

kendine yönettiği eylemlerin yer aldığını belirtmiştir.   

Fuller ve Marler (2009), proaktif davranışın “dile getirme, sorumluluk alma, yaratıcı faaliyetlerde bulunma, 

ağ kurma, kariyerle ilgili girişimde bulunma, kariyer planlama, beceri geliştirme” gibi çeşitli faaliyetleri 

içerdiğini ortaya koymuştur. Parker ve Collins (2010) ise proaktif davranış konusunda yapılan araştırmaları 

incelemiş ve farklı teorik bakış açılarına sahip bu araştırmalardan yola çıkarak proaktif davranış türlerini; 

proaktif iş davranışı, proaktif stratejik davranış ve proaktif kişi-çevre uyumlu davranış ana başlıkları altında 

sıralamışlardır.  
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Parker ve Collins (2010)’e göre, proaktif çalışma davranışı, iş ortamında kontrolü ele geçirme ve değişimi 

sağlama ile ilgiliyken, proaktif stratejik davranış, örgütün stratejisini ve dış çevreye uyumunu kontrol etme 

ve değişimi sağlamayla, proaktif kişi-çevre uyumlu davranış ise bireyin kendi nitelikleri ve örgüt çevresi 

arasında daha fazla uyum sağlamak için kendini veya durumu değiştirmesi ile ilgilidir.  

Parker, Williams ve Turner (2006), proaktif davranışına sahip bireyleri, dışarıdan bir etkiye maruz kalmadan 

değişimi başlatabilen, gelişmelere açık, bu değişim ve gelişmelerle çevresini de etkilemeye istekli ve geleceğe 

yönelik aktif davranışlar gösteren kişiler olarak tanımlamaktadır.  Seibert, Kraimer ve Crant (2001), proaktif 

davranış gösteren bireylerin kariyer başarısını artırmak için çalışma koşullarını kendi seçtiği, oluşturduğu ve 

etkilediğini ifade etmektedir. Aslan ve Uyar (2020) ise proaktif kişiliğe sahip bireylerin, liderlik özelliğine 

sahip, değişim odaklı hareket edebilen, fırsatları değerlendirmek için inisiyatif alan, kendileri için yüksek 

standartlar belirleyen ve bu standartlara ulaşmak için alternatif çözüm yolları sunabilen kişiler olduklarını 

belirtmektedir. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Literatürde, temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı ilişkisini inceleyen (Judge ve Hurst, 2007; 

Judge, 2009) ve temel benlik değerlendirmesini oluşturan alt özellikler üzerine yapılan çalışmalarda (Spector, 

1982; Elliot vd., 1997; Judge ve Bono, 2001; Kammeyer-Mueller vd., 2008; Eryılmaz ve Mutlu, 2017; Kale, 2019) 

temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı arasında pozitif ilişkinin varlığı ortaya konulmuştur.  

Bu çalışmalarla ortaya konan sonuçların yüksek temel benlik değerlendirmesine sahip olan bireylerin daha 

yüksek benlik saygısına, öz-yeterlilik algısına, içsel kontrol odağına ve daha düşük nevrotiklik düzeyine sahip 

olduğu verisinden hareketle, bu kişilerin daha fazla özgüven sahibi oldukları, başarısız olsalar bile 

iyimserliklerini sürdürecekleri, yaptıkları planlara daha fazla güvendikleri, işlerinde daha iyi performans 

gösterdikleri, işlerinden ve yaşamlarından daha fazla tatmin oldukları ve daha kolay karar verebildikleri ve 

tüm bunlar sayesinde kariyer başarısı elde etme olasılıklarının daha yüksek olacağı varsayılabilmektedir.   

Temel benlik değerlendirmesi ve proaktif davranış ilişkisi üzerine yapılan araştırmaların (Kammeyer-Mueller 

vd., 2009; Simsek vd., 2010) sonuçları ise bu iki değişken arasında da pozitif ilişkiyi desteklemektedir. Ayrıca, 

Çetin (2011) çalışmasında öz-yeterlilik algısının proaktif davranış ile pozitif yönlü ilişkili olduğuna dair 

bulgular sunmaktadır.  

Bu çalışmaların ortaya koymuş olduğu yüksek temel benlik değerlendirmesine sahip bireylerin daha az stres 

faktörü algıladıkları, stres faktörlerini kontrol etmede daha az zorlandıkları, kaçınma davranışını daha az 

gösterdikleri ve girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonuçlarından yola çıkarak, bu çalışmada da 

yüksek temel benlik değerlendirmesinin proaktif davranış ile pozitif ilişkisi ele alınmıştır.   

Proaktif davranış ile kariyer tatmini arasındaki ilişkide yol gösterici olması açısından, proaktif kişilik ile ilgili 

yapılan çalışmalar (Seibert vd., 1999; Fuller ve Marler, 2009; Ng ve Feldman 2014; Boyar ve Güngörmüş, 2016; 

Kale, 2019) incelenmiş ve ilgili araştırmaların sonuçlarının proaktif kişiliğin öznel kariyer başarısı ile pozitif 

ilişkisini ortaya koyduğu görülmüştür.  

Yang ve Chau (2016)’nun araştırmaları sonucunda proaktif kişilik ile kariyer başarısı arasında pozitif yönlü 

ilişki, Jiang (2017)’ın çalışmasında proaktif kişiliğin kariyer uyum yeteneklerine katkı sağladığını saptaması 

da proaktif kişilik davranışı ve kariyer tatmini arasındaki pozitif ilişkinin ele alınmasında katkı sağlayıcı 

olmuştur.  

Samancı ve Basım (2018)’a göre yüksek temel benlik değerlendirmesine sahip bireyler, sorumluluk sahibi, 

yeteneklerine güvenen, yaptığı işte başarılı olacağına inanan, özgüveni yüksek, etkili ve uyumlu bireylerdir. 

Rauch ve Frese (2007), kendine güvenen insanların belirsizliğe ve strese karşı daha fazla tahammül 

gösterebildiğini belirtmiştir. Kammeyer-Mueller vd. (2009), daha az stres faktörü algılamanın, stres 

faktörlerini kontrol etmede daha az zorlanmanın ve daha az kaçınma davranışı göstermenin proaktif kişilik 

özellikleri arasında sayılabileceğini ifade etmiştir. Seibert vd. (2001) çalışmalarında proaktif davranış gösteren 

bireylerin kariyer başarısını artırmak için çalışma koşullarını kendi seçtiğini, oluşturduğunu ve etkilediğini 

ortaya koymuşlardır. Parker ve Collins (2010) ise bu bireylerin kendi iş durumuyla ilgili pasif bir duruştan 

ziyade kariyerini ilerletmeye yönelik aktif girişimlerde bulunma, kariyer planlaması ve beceri geliştirme 
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konularında daha üst düzey personelle istişarede bulunma gibi davranışlarda bulunacağını ve dolayısıyla 

kariyerlerinde daha başarılı olacaklarını belirtmişlerdir.  

Proaktif davranışın, temel benlik değerlendirmesi ile pozitif ilişkisi olduğu düşünülen kariyer başarısını 

getirdiği ve bu iki değişken arasında bir aracılık rolüne sahip olabileceği düşünülmektedir.   

Araştırma kapsamında, kuramsal olarak tartışılan değişkenler arası ilişkileri ortaya çıkarmak maksadıyla, 

Şekil 1’de gösterilen araştırma modeli ve bu araştırma modeli temelinde aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 1. Temel Benlik Değerlendirmesi, Öznel Kariyer Başarısı ve Proaktif Davranış İlişkisi 

H1: Temel benlik değerlendirmesi öznel kariyer başarısını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.  

H2: Temel benlik değerlendirmesi proaktif davranışı anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.  

H3: Proaktif davranış öznel kariyer başarısını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.  

H4: Temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı arasındaki ilişkide proaktif davranışın aracılık rolü 

vardır.  

3.2. Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırmaya katılan 453 katılımcının yaş aralığı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, çalıştığı sektör, iş tecrübesi ve maaş 

aralığına ait tanımlayıcı istatistikler incelenmiş ve sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir. Araştırmaya dahil olan 

kişilerin en fazla 30-36 (%36,9) ve 37-43 (%20,8) yaş aralığında olduğu, %40,2’ünün kadın, %59,8’sinin erkek 

olduğu, eğitim düzeylerine bakıldığında ise %50,1’inin lisans ve %21,0’ının yüksek lisans mezunu olduğu, 139 

(%30,7) kişinin 1-5 yıl, 111 (%24,5) kişinin ise 6-10 yıl iş tecrübesine sahip olduğu, gelir düzeylerinin en fazla 

2.350-4.500TL (122) ile 4.501-6.500TL (133) aralıklarında olduğu görülmüştür. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Demografik Faktörler  Frekanslar (f) Yüzdeler (%) Kümülatif Yüzdeler (%) 

Yaş 

16-22 yaş 6 1,3 1,3 

23-29 yaş 84 18,5 19,9 

30-36 yaş 167 36,9 56,7 

37-43 yaş 94 20,8 77,5 

44-50 yaş 51 11,3 88,7 

50 ve üstü yaş 51 11,3 100,0 

Toplam 453 100,0  

Cinsiyet 

Erkek 271 59,8 59,8 

Kadın 182 40,2 100,0 

Toplam 453 100,0  

Eğitim Düzeyi 

Ortaöğretim ve altı  31 6,8 6,8 

Ön Lisans 43 9,5 16,3 

Lisans 227 50,1 66,4 

Yüksek Lisans 95 21,0 87,4 

Doktora 57 12,6 100,0 

Toplam 453 100,0  

İş Tecrübesi 
1 yıldan daha az 44 9,7 9,7 

1-5 139 30,7 40,4 

Proaktif Davranış 

Temel Benlik Değerlendirmesi Öznel Kariyer Başarısı  
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6-10 111 24,5 64,9 

11-15 65 14,3 79,2 

16-20 28 6,2 85,4 

20 yıl üzeri 66 14,6 100,0 

Toplam 453 100,0  

 

 

 

 

Aylık Net Ücret 

Asgari ücret 24 5,3 5,3 

2.350-4.500TL 122 26,9 32,2 

4.501-6.500TL 133 29,4 61,6 

6.501-8.500TL 61 13,5 75,1 

8.501-10.500TL 36 7,9 83,0 

10.501 ve üzeri 77 17,0 100,0 

Toplam 453 100,0  

3.3. Araştırma Prosedürü 

Araştırma verilerini elde etme amacıyla hazırlanan anket formu için öncelikle Ankara Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi Etik Kurulundan izin alınmıştır (Araştırma Kod Numarası: 2020/177). Anket formunda, 

demografik değişkenlere ilişkin 6 madde, literatürde yer alan ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış; 

temel benlik değerlendirmesi ölçeğine ilişkin 12, öznel kariyer başarısı ölçeğine ilişkin 5 ve proaktif davranış 

ölçeğine ilişkin 3 ifade bulunmaktadır. Yapılan ön inceleme doğrultusunda anketin ortalama 5-7 dakika 

arasında doldurulabileceği tespit edilmiştir. İzin süreci tamamlandıktan sonra, Türkiye’nin üç büyük kenti 

olan Ankara, İstanbul ve İzmir’de hizmet sektöründe çalışanlara kolayda örnekleme yöntemi ile internet 

ortamında oluşturulan anket formu ile ulaşılmaya çalışılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı verilerine 

göre Ankara’da 1.367.000, İstanbul’da 3.605.000 ve İzmir’de 855.000, 15-64 yaş arası hizmet sektörü çalışanı 

bulunmaktadır. Bu üç büyük şehir genelinde toplam 5.827.000 kişi çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Araştırma evreni doğrultusunda %95 güven düzeyine göre ulaşılması gereken örneklem büyüklüğü en az 

384'tür (Gürbüz ve Şahin, 2014). Bu evreni temsilen 650 çalışana e-posta gönderilmiştir. Verilerin toplanma 

süreci sonucunda sektörde çalışan toplam 453 katılımcıdan geri dönüş olmuştur. Anketlerin geri dönüş oranı 

%69,70’dir. Araştırma Ocak 2021 - Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihte ülkemizde ve 

dünyada etkisini gösteren COVİD-19 pandemisi, araştırmada deneklere ulaşma, cevaplama ve geri 

dönüşlerdeki beklentiyi etkilemiştir. Bu durum araştırmanın kısıtlarıdır. Katılımcıların bilişim 

okuryazarlığına sahip olduğu ve anket sorularına doğru cevap verdikleri ise çalışmanın varsayımıdır.  

3.4. Ölçekler 

3.4.1. Temel benlik değerlendirmesi ölçeği 

Temel benlik değerlendirmesini ölçmek amacıyla Judge vd. (2003) tarafından geliştirilen ‘’temel benlik 

değerlendirmesi ölçeği’’ kullanılmıştır. 5’li Likert tipteki ölçek (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle 

Katılıyorum) 12 maddeden oluşmaktadır. Şeşen (2010) tarafından tek boyut ve Güler (2019) tarafından 2 boyut 

altında incelenmiştir. Ölçekte yer alan ifadelerin yarısı olumsuz yargı belirtmekte olup 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 

maddeler ters kodlanmıştır. Ölçeğin tek faktörlü yapısı için iç tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı Şeşen (2010) 

tarafından 0,850, mevcut çalışmada ise 0,790 olarak bulunmuştur. Temel benlik değerlendirmesi ölçeğinde 

bulunan “hayatta hak ettiğim başarıyı elde edeceğimden konusunda kendimden eminim” örnek maddedir.  

3.4.2. Öznel kariyer başarısı ölçeği 

Öznel kariyer başarısının ölçülmesi amacıyla kullanılan ölçek, Greenhaus vd. (1990) tarafından geliştirilmiştir. 

5 maddeli ‘’kariyer tatmini ölçeği’’, Türkiye bağlamında da Avcı ve Turunç (2012) tarafından kullanılmıştır. 

Mevcut çalışmada öznel kariyer başarısı için Cronbach Alfa katsayısı 0,882 olarak bulunmuştur. Ölçümü 5’li 

Liket tipi ölçek kullanılarak gerçekleştirilmiştir (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum). 

“kariyer sürecinde elde ettiğim başarılardan dolayı memnunum” öznel kariyer başarısı ölçeğinde kullanılan bir 

örnek maddedir.  

3.4.3. Proaktif davranış ölçeği 

Proaktif davranışı ölçmek amacıyla Griffin vd. (2007) tarafından geliştirilen, 3 maddeden oluşan ‘’proaktif 

davranış ölçeği’’ kullanılmıştır. Bu ölçek, Cerit ve Akgün tarafından Türkçe’ye çevrilip, geçerlilik ve 
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güvenilirlik çalışmaları yapılarak kullanılmıştır. Mevcut çalışmada proaktif davranış için Cronbach Alfa 

katsayısı 0,804 olarak bulunmuştur. Ölçümü 5’li Liket tipi ölçek kullanılarak gerçekleştirilmiştir (1: Kesinlikle 

Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum). “Görevlerimi yerine getirirken kullandığım yöntemleri geliştirmek için 

yeni fikirler ortaya atabilirim” proaktif davranış ölçeği için örnek maddedir.  

3.5. Veri Analizi 

Tanımlayıcı istatistik olarak kategorik veriler için sıklık ve yüzde kullanılmıştır. Temel Benlik 

Değerlendirmesi, Proaktif Davranış ve Kariyer Başarısı Ölçeklerinin psikometrik özellikleri, geçerlik ve 

güvenirlik analizleri ile değerlendirilmiştir. Yapısal geçerlik, Temel Bileşenler ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri 

ile güvenirlik ise Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek için Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Aracılık hipotezlerini test etmek için Baron 

ve Kenny (1986) tarafından önerilen Nedensel Adım Yaklaşımı kullanılmış ve hiyerarşik regresyon analizi 

kullanılarak 4 adımda gerçekleştirilmiştir. Aracı değişkeninin aracılık etkisinin istatistiksel anlamlılığını 

sorgulamak için Katsayıların Çarpımı Yaklaşımını kullanan Sobel (1982) testi kullanılmıştır. 

Verilerin analizi için IBM SPSS Statistics version 21 (IBM SPSS Inc, Chicago, IL) ile PROCESS v2.16.3 (Hayes, 

2013) eklentisi ve IBM SPSS Amos 21.0 paket programları kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık seviyesi 0,05 

olarak alınmıştır.  

4. Bulgular 

4.1. Ortak Yöntem Varyansı Analizi  

Araştırma verilerinin tek bir kaynaktan elde edilmesi ve araştırma katılımcılarının tüm ölçekleri kendi 

kendilerine değerlendirmesi sonucunda potansiyel ortak yöntem varyansı söz konusu olabilir. Mevcut 

çalışmada ortak yöntem varyansını incelemek amacıyla Harman’ın tek-faktör testi gerçekleştirilmiştir 

(Podsakoff ve Organ, 1986). Gerçekleştirilen analiz sonucunda tek faktörlü bir yapı elde edilmesi ya da ilk 

faktörün toplam varyansın büyük bir kısmını oluşturması durumunda ortak yöntem varyansı söz konusu olur 

(Podsakoff vd., 2003). Döngüsüz keşfedici faktör analizi yapılarak gerçekleştirilen Harman’ın tek faktör testi 

sonucunda elde edilen ilk faktörün toplam varyansın %35’ini oluşturduğu tespit edilmiştir. Buna göre bu 

araştırmada muhtemel bir ortak yöntem varyansının bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmaları  

4.2.1. Temel benlik değerlendirmesi ölçeği için keşfedici faktör analizi 

Keşfedici faktör analizine başlamadan önce eldeki örneklemin yeterliliği Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile 

korelasyon matrisinin birim matristen farkı Bartlett küresellik testi ile değerlendirilmiştir. Tablo 2’de KMO 

değerinin 0,814 olduğu, bu değer Kaiser (1974) tarafından önerilen 0,70’i geçtiği için eldeki veri setinin orta 

(middling) derecede örneklem yeterliliğine sahip olduğu görülmüştür. Bartlett test istatistiği (χ2 = 1362,82, sd 

=66; p < 0,001) örnekleme ait korelasyon matrisinin birim matristen farklı olduğunu göstermektedir. 

Determinant değeri (0,047>0,00001) olduğu için çoklu bağlantı (multicolinearity) sorunu olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Bu sonuca göre, veri setine faktör analizi uygulanabileceğine karar verilmiş ve faktör çıkartma 

yöntemi olarak temel bileşenler analizi (TBA) kullanılmıştır. 

Tablo 2. TBA Sonucu Elde Edilen Faktör Yükleri ve Diğer İstatistikler 

Maddeler Olumlu Duygular Olumsuz Duygular 

Temel1 ,617 ,216 

Temel3 ,740 -,014 

Temel5 ,694 -,126 

Temel7 ,659 ,315 

Temel9 ,635 ,159 

Temel11 ,707 ,178 

Temel2 -,017 ,723 

Temel4 ,221 ,688 

Temel6 ,042 ,604 
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Temel8 ,278 ,563 

Temel10 ,113 ,577 

Temel12 ,045 ,749 

Determinant 0,047 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test 0,814 

Bartlett test istatistikleri  χ2 = 1362,82  (sd =66; p < 0,001) 

Özdeğerler 3,731 (%31,09) 1,950 (%16,25) 

Toplam AVO* %47,34  

MAP** 1 boyutlu yapı  

PA*** 2 boyutlu yapı  

Cronbach Alfa 

(Toplam=0,790) 
0,726 0,747 

*Açıklanan Varyans Oranı 

** En Küçük Ortalamalı Kısmi Test (Minimum Average Partial Test) 

***Paralel Analiz  

Rotasyon yöntemi olarak dik döndürme yöntemlerinden Varimax faktör döndürme yöntemi kullanılmıştır. 

Tablo 2’deki sonuçlara göre, “Olumlu Duygular” faktörüne ait faktör yükleri 0,617 ile 0,740 aralığında, 

“Olumsuz Duygular” faktörüne ait faktör yükleri 0,563 ile 0,749 aralığında bulunmuştur.  

Faktör sayısına karar vermek için ilk olarak Kaiser-Guttman kuralı uygulanmış, öz değeri 1’den büyük iki 

faktörlü, MAP’a göre tek faktörlü, Paralel Analiz Yöntemine göre iki faktörlü yapı elde edilmiştir. İki faktörlü 

yapının açıklanan varyans oranı %47,34 bulunmuştur.  

4.2.2. Temel benlik değerlendirmesi ölçeği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA)  

Açıklayıcı faktör analizi ile elde ettiğimiz faktör modelimizin veri setimize uygunluğu, doğrulayıcı faktör 

analizi ile en çok olabilirlik (EÇO) parametre yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  

DFA sonuçlarına göre, teorik modelin veriye uyumu birkaç aşamada değerlendirilmiştir. İlk olarak, χ2 test 

değerinin istatistiksel anlamlılığına, sonraki karenin serbestlik derecesi ile bölümünden elde edilen ki-kare 

düzeltilmiş değerine bakılmış, üçüncü olarak uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olup 

olmadığı kontrol edilmiştir. Sonra sırasıyla, parametre tahminlerinin gücüne, yönüne ve istatistiksel 

anlamlılığına bakılmıştır. Bu aşamalarda her şey beklendiği şekilde gelişirse modelin veriye uyumunun iyi 

olduğu söylenebilir. 

Tablo 3. EÇO Metodu ile Elde Edilen Standart Faktör Yükleri 

Maddeler   Olumlu Duygular Olumsuz Duygular S. Hata  t değeri p 

Temel1 0,606     

Temel3 0,561  0,072 9,186 <0,001 

Temel5 0,453  0,066 7,429 <0,001 

Temel7 0,719  0,099 10,276 <0,001 

Temel9 0,547  0,096 8,544 <0,001 

Temel11 0,627  0,098 9,221 <0,001 

Temel2  0,518    

Temel4  0,705 0,176 9,064 <0,001 

Temel6  0,511 0,153 7,385 <0,001 

Temel8  0,596 0,147 7,900 <0,001 

Temel10  0,475 0,163 6,957 <0,001 

Temel12  0,578 0,12 9,969 <0,001 

Tablo 3’te iki faktörlü birincil düzey ölçüm modeline ait EÇO parametre tahmin yöntemi ile elde edilen 

standardize faktör yükleri incelendiğinde, olumlu duygular faktörü ile değişkenler arasında 0,453-0,719, 
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olumsuz duygular faktörü ile değişkenler arasında 0,475-0,705 aralığında ilişki bulunmuştur. Bütün t 

değerlerinin 0,05 anlamlılık düzeyinde 1,96‘dan büyük ve anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,001).   

İlk olarak, χ2 test değeri istatistiksel anlamlılığa (p<0,001) sahiptir. İkinci olarak (χ2)/df oranı 3,159 ile kabul 

edilebilir uyum göstermektedir. Üçüncü olarak uyum iyiliği indekslerine bakılmış; RMSEA (0,069), GFI 

(0,945), IFI (0,919) kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu, CFI (0,918) değerinin ise vasat uyumu gösterdiği 

görülmüştür. Modelin değerlendirilmesi için belirlenen kriterlerin çoğu karşılanmış, Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayısı olumlu duygular faktörü için 0,726, olumsuz duygular faktörü için 0,747 ve toplam için 0,790 

bulunmuştur. Bu sonuçlara göre iki faktörlü yapının geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiştir.  

4.2.3. Öznel kariyer başarısı ölçeği için keşfedici faktör analizi 

Tablo 4’te KMO değerine (0,853) göre veri setinin örneklem yeterliliğine sahip olduğu, Bartlett test istatistiğine 

(χ2 = 1249,00, sd =10; p < 0,001) göre ise örneklem korelasyon matrisinin birim matristen farklı olduğu 

görülmüştür. Determinant değeri (0,062>0,00001) olduğu için çoklu bağlantı sorunu olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Bu sonuca göre, veri setine faktör uygulanabileceğine karar verilmiş ve boyut indirgeme yöntemi 

olarak temel bileşenler analizi (TBA) kullanılmıştır. 

Tablo 4. TBA Sonucu Elde Edilen Faktör Yükleri ve Diğer İstatistikler 

Maddeler  Faktör Yükleri 

SubKar_Başarı2 ,895 

SubKar_Başarı4 ,883 

SubKar_Başarı1 ,834 

SubKar_Başarı3 ,762 

SubKar_Başarı5 ,747 

Determinant 0,062 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test 0,853 

Bartlett test istatistikleri  χ2 = 1249,00  (sd =10; p < 0,001) 

Özdeğerler 3,416 (%68,33) 

Toplam AVO* %68,33 

MAP** 1 boyutlu yapı 

PA*** 1 boyutlu yapı 

Cronbach Alfa 0,882 
*Açıklanan Varyans Oranı 

** En Küçük Ortalamalı Kısmi Test (Minimum Average Partial Test) 

***Paralel Analiz  

Tablo 4 incelendiğinde 5 maddeli ‘kariyer tatmini ölçeği’ nin faktör sayısına karar vermek için Kaiser-Guttman 

yöntemi, MAP ve Paralel Analiz Yöntemleri ile açıklanan varyans oranı (%68,33) değerlendirilmiş ve bunlara 

göre tek faktörlü yapının uygun olduğuna karar verilmiştir. Tek boyuta ait faktör yükleri 0,747 ile 0,895 

aralığında bulunmuştur. 

4.2.4. Öznel kariyer başarısı ölçeği için doğrulayıcı faktör analizi 

Keşfedici faktör analizi ile elde ettiğimiz faktör modelimizin veri setimize uygunluğu, doğrulayıcı faktör 

analizi ile en çok olabilirlik (EÇO) parametre yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Tablo 5. EÇO Metodu ile Elde Edilen Standart Faktör Yükleri 

Değişkenler   Faktör Yükleri S.Hata  t değeri P 

Subjektif1 0,738    

Subjektif2 0,854 0,056 21,609 <0,001 

Subjektif3 0,678 0,081 12,203 <0,001 

Subjektif4 0,882 0,08 15,271 <0,001 

Subjektif5 0,673 0,068 13,414 <0,001 
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Tablo 5’te tek faktörlü ölçüm modeline ait EÇO parametre tahmin yöntemi ile elde edilen standardize faktör 

yükleri incelendiğinde, tek faktör ile değişkenler arasında 0,673-0,882 aralığında ilişki bulunmuş, t 

değerlerinin 0,05 anlamlılık düzeyinde, 1,96‘dan büyük ve anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,001). EÇO 

yöntemi ile elde edilen uyum iyiliği indeksleri, Tablo 5’te gösterilmiştir. 

İlk olarak, χ2 test değeri istatistiksel anlamlılığı ve modelin veri setine uyumu kabul edilmiştir. İkinci olarak 

(χ2)/df oranı 0,443 ile kabul edilebilir uyumu göstermektedir. Üçüncü olarak uyum iyiliği indekslerine 

bakılmış, CFI (1,000), RMSEA (0,000) ve GFI(0,999) değerlerinin iyi uyumu gösterdiği görülmüştür. Modelin 

değerlendirilmesi için belirlenen kriterlerin çoğu karşılandığı, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,882 olduğu 

için tek faktörlü yapının geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiştir. 

4.2.5. Proaktif davranış ölçeği için keşfedici faktör analizi  

Tablo 6’daki KMO değerine (0,666) göre veri setinin örneklem yeterliliğine sahip olduğu, Bartlett test 

istatistiğine (χ2 = 476,646, sd =3; p < 0,001) göre ise örneklem korelasyon matrisinin birim matristen farklı 

olduğu görülmüştür. Determinant değeri 0,347 (>0,00001) olduğu için çoklu bağlantı sorunu olmadığı 

sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre, veri setine faktör uygulanabileceğine karar verilmiş ve faktör çıkartma 

yöntemi olarak temel bileşenler analizi (TBA) kullanılmıştır. 

Tablo 6. Temel Bileşenler Analizi Sonucu Elde Edilen Faktör Yükleri 

Maddeler   Faktör Yükleri 

P1 ,843 

P2 ,901 

P3 ,799 

Determinant 0,347 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test 0,666 

Bartlett test istatistikleri  χ2 = 476,646  (sd =3; p < 0,001) 

Özdeğerler 2,160 (%72,00) 

Toplam AVO* %72,00 

MAP** 1 boyutlu yapı 

PA*** 1 boyutlu yapı 

Cronbach Alfa 0,804 
*Açıklanan Varyans Oranı 

** En Küçük Ortalamalı Kısmi Test (Minimum Average Partial Test) 

***Paralel Analiz  

Tablo 6’ya bakıldığında 3 maddeli ‘proaktif davranış ölçeği’ nin faktör sayısına karar vermek için uygulanan 

Kaiser-Guttman kuralına, MAP ve Paralel Analiz Yöntemleri ile açıklanan varyans oranına (%72,00) göre tek 

faktörlü yapı elde edilmiştir. Tek boyuta ait faktör yükleri 0,799 ile 0,901 aralığında bulunmuştur. 

4.2.6. Proaktif davranış ölçeği için doğrulayıcı faktör analizi 

Açıklayıcı faktör analizi ile elde ettiğimiz faktör modelimizin veri setimize uygunluğu, doğrulayıcı faktör 

analizi ile en çok olabilirlik (EÇO) parametre yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Tablo 7. EÇO Metodu ile Elde Edilen Standart Faktör Yükleri 

Değişkenler Faktör Yükleri S.Hata t değeri P 

Proaktif1 0,723    

Proaktif2 0,934 0,10 13,197 <0,001 

Proaktif3 0,639 0,07 12,917 <0,001 

Tablo 7’de tek faktörlü ölçüm modeline ait EÇO parametre tahmin yöntemi ile elde edilen standardize faktör 

yükleri incelendiğinde, tek faktör ile değişkenler arasında 0,639-0,934 aralığında ilişki bulunmuş, t 

değerlerinin 0,05 anlamlılık düzeyinde, 1,96‘dan büyük ve anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,001).  

İlk olarak χ2 test değerinin istatistiksel anlamlılığı ve veri setine uyumu kabul edilmiştir. İkinci olarak (χ2)/df 

oranı 0,000 ile iyi uyumu göstermektedir. Üçüncü olarak uyum iyiliği indekslerine bakılmış, CFI (1,000), 
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RMSEA (0,000) ve GFI (1,000) değerlerinin iyi uyumu gösterdiği görülmüştür. Modelin değerlendirilmesi için 

belirlenen kriterlerin çoğu karşılandığı, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,804 olduğu için tek faktörlü 

yapının geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiştir. 

4.3. Araştırmanın Hipotezlerine İlişkin Bulgular 

Temel Benlik Değerlendirmesi ölçeği, Proaktif Davranış ölçeği ile Kariyer Başarısı ölçeği aralarındaki ilişkinin 

yönünü ve gücünü ölçmek için Pearson momentler çarpımı katsayısı kullanılmıştır.  

Tablo 8. Değişkenler Arasındaki İlişki (Korelasyon) 

Değişkenler 1 2 3 

1.TBD (0,73)   

2.PD 0,38** (0,83)  

3.ÖKB 0,52** 0,33** (0,88) 

Notlar: n= 453, **p0,01, TBD= Temel Benlik Değerlendirmesi, PD= Proaktif Davranış, ÖKB= Öznel Kariyer 

Başarısı, Parantez içindeki değerler Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısıdır. 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, temel benlik değerlendirmesi ile proaktif davranış arasında anlamlı ve pozitif 

yönlü (r=0,381; p<0,001), temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı arasında anlamlı ve pozitif 

yönlü (r=0,521; p<0,001) ve proaktif davranış ile öznel kariyer başarısı arasında pozitif yönlü (r=0,333; p<0,001) 

ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

4.3.1. Aracılık hipotezine ait analiz yorumları 

Baron ve Kenny (1986) aracı değişkeni, bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki etkinin üretkenliği 

olarak tanımlamışlardır. Aracılık etkisi hipotezinin testinde, en sık kullanılan, Baron ve Kenny (1986) 

yaklaşımı olarak da bilinen Nedensel Adım Stratejisi kullanılmıştır.  

Baron ve Kenny (1986) aracılık etkisinin test edildiği model, Nedensel Adım Yaklaşımı ile Hiyerarşik 

Regresyon Analizi kullanılarak 4 adımda gerçekleştirilmiştir. Bunlar sırasıyla şu şekildedir; 

1. Bağımlı değişken (Öznel Kariyer Başarısı) ile bağımsız değişken (Temel Benlik Değerlendirmesi) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmalıdır (Model-1). 

2. Bağımsız değişken (Temel Benlik Değerlendirmesi) ile aracı değişken (Proaktif Davranış) olduğu iddia 

edilen değişken arasında da yine istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcut olmalıdır (Model-2). 

3. Aracı değişken (Proaktif Davranış) ile bağımlı değişken (Öznel Kariyer Başarısı) (bağımsız değişken ile 

birlikte model içerisinde kullanıldığında) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olmalıdır (Model-3). 

4. Model-1’deki regresyon katsayısı (c yolu), Model-3’te bulunan C’ yolundaki regresyon katsayısından daha 

büyük olmalı ve büyüklüğün istatistiksel olarak anlamlı olması gerekir. 

 

 

 

                            

Şekil 2. Baron ve Kenny (1986) Yaklaşımında İlk Adım (Model-1) 

Şekil 2’de Nedensel Adım Yaklaşımının ilk aşamasında, Model-1 incelendiğinde Temel Benlik 

Değerlendirmesi bağımsız değişkeninin Kariyer Başarısı bağımlı değişkenini aynı yönde ve istatistiksel olarak 

anlamlı derecede etkilediği görülmüştür ( β = 0,361, s(β) = 0,028, p<0,001).  

 

 

 

 

Şekil 3. Baron ve Kenny (1986) Yaklaşımında İkinci Adım (Model-2) 

Temel Benlik Değerlendirmesi Öznel Kariyer Başarısı 
c 

β = 0,361 

S(β) = 0,028 

p < 0,001 
 

Temel Benlik Değerlendirmesi Proaktif Davranış 
a 

β = 0,125 

S(β) = 0,014 

p < 0,001 
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Şekil 3’te a oku ile gösterilen ilişki Nedensel Adım Yaklaşımının ikinci adımını oluşturan Temel Benlik 

Değerlendirmesi bağımsız değişkeninin Proaktif Davranış aracı değişkenini anlamlı derecede aynı yönde 

etkilediği bulunmuştur (β = 0,125, s(β) = 0,014, p<0,001).   

Şekil 4’te b oku ile gösterilen üçüncü adımda, Proaktif Davranış aracı değişkeninin Kariyer Başarısı bağımlı 

değişkenini aynı yönde ve istatistiksel olarak anlamlı derecede etkilediği görülmüştür ( β = 0,331, s(β) = 0,091, 

p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Şekil 4. Baron ve Kenny (1986) Yaklaşımında Üçüncü Adım (Model-3) 

Dördüncü adım aracılık rolünün var olup olmadığının sorgulandığı aşamadır. Bu adımda Model-1’de Temel 

Benlik Değerlendirmesi bağımsız değişkeni ile Kariyer Başarısı bağımlı değişkeni arasındaki etki analizi 

sonucu elde edilen regresyon katsayısının (β = 0,361, s(β) = 0,028, p<0,001), Model-3’deki C’ oku ile gösterilen 

etki analizi sonucu elde edilen regresyon katsayısından ( β = 0,320, s(β) = 0,030, p<0,001)  daha büyük olduğu 

görülmüştür. 

Proaktif Davranış aracı değişkeninin aracılık etkisinin istatistiksel anlamlılığını sorgulamak için Katsayıların 

Çarpımı Yaklaşımını kullanan Sobel (1982) testi kullanılmıştır. Sobel testi Model-1’den (C yolu) ve Model-

3’ten (C’ yolu) elde edilen regresyon katsayılarındaki değişimin (0,361-0,320=0,041) anlamlılığını test eder. 

Sobel testi bağımsız değişkenin aracı değişken etkisiyle bağımlı değişken üzerindeki dolaylı etkisinin 

istatistiksel olarak anlamlılığını kontrol eder.  

Tablo 9. Analiz Sonucu Elde Edilen Direk, Dolaylı ve Toplam Etkiler 

 Direkt Etki Dolaylı Etki Toplam Etki 

 Proaktif 

Davranış 

 

Kariyer 

Başarısı 

 

Proaktif 

Davranış 

 

Kariyer 

Başarısı 

 

Proaktif 

Davranış 

 

Kariyer 

Başarısı 

 

Temel Benlik 

Değerlendirmesi 

0,125 0,361 0,00 0,041 0,125 0,320 

IBM SPSS 21 üzerinde çalışan PROCESS v2.16.3 (Hayes, 2013) eklentisi ile yapılan Sobel testi sonucunda Temel 

Benlik Değerlendirmesi bağımsız değişkeninin Proaktif Davranış aracılığı üzerinden Kariyer Başarısı bağımlı 

değişkenine dolaylı etkisi (0,041) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (z=3,355, SE=0,012, p< 0,001). Bu 

sonuca göre, Proaktif Davranış değişkeninin kısmi aracılık rolünün olduğu söylenebilir. Değişkenler 

arasındaki direkt, dolaylı ve toplam etkiler Tablo 9’da görülmektedir.  

Aşağıda Tablo 10’da araştırma hipotezlerin kabul ve reddi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Özetle, Temel 

Benlik Değerlendirmesi değişkeni Proaktif Davranış aracılığı ile Kariyer Başarısını pozitif yönde 

etkilemektedir.  

 

Temel Benlik 

Değerlendirmesi 

Öznel Kariyer Başarısı 
C’ 

β = 0,320 

S(β) = 0,030 

p < 0,001 
 

Proaktif Davranış 

a 
b 

β = 0,125 

S(β) = 0,014 

p < 0,001 
 

β = 0,331 

S(β) = 0,091 

p < 0,001 
 

 (0,361-0,320=0,041) 
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Tablo 10. Araştırma Hipotezlerinin Kabul-Red Tablosu 

Hipotezler Açıklama  Kabul Red 

Hipotez 1 
Temel benlik değerlendirmesi, öznel kariyer başarısını anlamlı ve 

pozitif yönde etkilemektedir.   
Kabul  

Hipotez 2 
Temel benlik değerlendirmesi, proaktif davranışı anlamlı ve pozitif 

yönde etkilemektedir. 
Kabul  

Hipotez 3 
Proaktif davranış, öznel kariyer başarısını anlamlı ve pozitif yönde 

etkilemektedir. 
Kabul  

Hipotez 4 Temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı arasındaki 

ilişkide proaktif davranışın aracılık rolü vardır. 
Kabul  

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı ilişkisinde proaktif davranışın aracılık 

rolünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, ilk olarak temel benlik değerlendirmesi ile öznel 

kariyer başarısı arasındaki ilişki incelenmiş ve bulgular söz konusu değişkenlerle ilgili önceki yapılan 

araştırmaların (Judge ve Hurst, 2007; Kammeyer-Mueller vd. 2008; Judge, 2009) sonuçlarıyla paralel bir 

şekilde, anlamlı pozitif ilişkiyi göstermiştir. Kariyer başarısında, kişinin kendisi hakkındaki olumlu algı ve 

inançlarının önemli bir etken olduğunun ortaya konulduğu bu çalışma ile, temel benlik değerlendirmesini 

oluşturan alt özelliklerden (benlik saygısı, genelleştirilmiş öz-yeterlik, içsel kontrol odağı ve duygusal istikrar) 

yola çıkarak, kişinin kendini değerli görmesinin, benliğinin olumlu yönlerine odaklanmasının, yaşamın 

gereklilikleriyle başa çıkabileceğini ve olayların kendi kontrolünde geliştiğini düşünmesinin öznel kariyer 

başarısının artmasında etkili olduğu söylenebilir.  

Temel benlik değerlendirmesi ve proaktif davranış arasındaki ilişkide, iki değişken arasındaki anlamlı pozitif 

ilişki ortaya konularak araştırmanın ilgili hipotezi desteklenmiştir. Araştırmanın sonuçları, söz konusu ilişki 

üzerine yapılan önceki araştırmaların sonuçları (Kammeyer-Mueller, Judge ve Scott, 2009; Simsek, Heavey ve 

Veiga, 2010) ile paraleldir. Bu sonuca göre, kişilerin kendisi hakkında sahip olduğu olumlu algı ve inançların 

davranışlarına da yansıyacağı, kendi yeterliliklerine ve yeteneklerine güvenen, olayların kontrolünün 

kendisinde olduğuna inanan bireylerin, eylemlerini kendi kendine yöneterek, dile getirme, sorumluluk alma, 

yaratıcı faaliyetlerde bulunma, ağ kurma, kariyer planlama ve beceri geliştirme gibi proaktif davranışlar 

(Fuller ve Marler, 2009) sergileyebileceği söylenebilir. Yüksek temel benlik değerlendirmesine sahip olan 

bireyler, kendi başlarına alacakları kararlarla bir şey yapmanın potansiyel olumsuz sonuçları hakkında 

endişelenmeye daha az eğilimli olacaklar, daha çok proaktif davranış sergileyeceklerdir (Seibert vd., 1999). 

Proaktif davranış ile öznel kariyer başarısı arasındaki ilişkide ise ilgili değişkenler arasında anlamlı pozitif 

ilişki bulunmuştur. Bu pozitif ilişki, bireylerin pasif olarak mevcut koşullara uyum sağlamak yerine mevcut 

koşulları iyileştirmek veya yenilerini oluşturmak için inisiyatif alarak statükoya meydan okumasının (Crant, 

2000), kendilerine kariyer memnuniyeti getireceğini ortaya koymaktadır. Seibert vd. (1999), proaktif bireylerin 

kendi çalışma ortamlarının şekillendirilmesinde etkili olacağından hareketle, mesleki ihtiyaç ve değerlerine 

uygun çalışma ortamlarını seçmek veya yaratmak için faaliyette bulunacaklarını ve böylelikle öznel kariyer 

başarısına sahip olacaklarını varsaymışlar ve yaptıkları araştırma sonucunda hipotezlerini desteklemişlerdir.  

Bu çalışmanın, ilgili değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyerek ilgili literatürü genişletmesi yanında, 

literatüre en önemli katkısı, temel benlik değerlendirmesi ile öznel kariyer başarısı arasındaki ilişkide proaktif 

davranışın kısmi aracılık rolünün olduğunu ortaya koymasıdır. Yapılan literatür taraması sonucunda, bu rolü 

inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmadaki bulgular, temel benlik değerlendirmesi değişkeninin 

proaktif davranış aracılığı ile öznel kariyer başarısını pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Kendi 

değerliliği, yeterliliği ve yetenekleri hakkında yüksek temel benlik değerlendirmesine sahip olan bir bireyin, 

eylemlerini kendinin yöneteceği ve iş durumuyla ilgili pasif bir duruştan ziyade kariyerini ilerletmeye yönelik 

aktif girişimlerde bulunma, kariyer planlaması ve beceri geliştirme konularında daha üst düzey personelle 
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istişarede bulunma gibi proaktif davranışlarda (Parker ve Collins, 2010) bulunacağı ve dolayısıyla kariyerinde 

daha başarılı olacağı söylenebilir.   

Çalışma sonuçları, temel benlik değerlendirmesi ve öznel kariyer başarısı arasındaki anlamlı pozitif ilişkiyi ve 

bu ilişkide proaktif davranışın aracılık rolünü ortaya koyarak birey ve örgütler için de yol gösterici olmuştur. 

Örgütlerin rekabetçi kalabilmek için değişim odaklı proaktif bir duruş benimsemelerine yönelik artan ihtiyaç 

göz önüne alındığında (Fuller ve Marler, 2009), örgütlerde proaktif davranışa sahip çalışanlara ihtiyacın 

artması da muhtemeldir. Yüksek temel benlik değerlendirmesine sahip olan bireylerin daha çok proaktif 

davranış göstereceği sonucundan yola çıkarak, örgütlerde temel benlik değerlendirmesi kavramı ile ilgili bilgi 

sahibi olunmasının, çalışanlarının temel benlik değerlendirmesinin yükseltilmesi için faaliyetlerde 

bulunulmasının bireylerin kariyer başarısı ve örgütlerin rekabet üstünlüğü elde etmesi açısından yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Araştırmacılar, temel benlik değerlendirmesine etki eden faktörlerle ilgili 

çalışmaları genişleterek bu sürece katkıda bulunabilirler.  

Çalışmadan elde edilen sonuçların genelleştirilebilmesi için farklı örneklemlerle yapılacak araştırmalara 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada veriler, sadece Türkiye’de üç büyükşehirde (Ankara, İstanbul ve İzmir) 

görev yapan hizmet sektörü çalışanlarından elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi genişletilerek veya 

hizmet sektörü dışındaki sektörlerde yapılabilecek araştırmalarla literatüre katkı sağlanabilir.  

Ayrıca, çalışmada temel benlik değerlendirmesi kavramı, alt özellikleriyle birlikte bir bütün olarak ele alınmış, 

hangi alt özelliğin proaktif davranış veya öznel kariyer başarısı üzerinde ne kadar etkisi olduğuna dair bir 

araştırma yapılmamıştır. Bu konuda yapılacak araştırmalar, daha detaylı sonuçlara ulaşılması açısından katkı 

sağlayıcı olacaktır.  
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Amaç –  Online satın alma davranışlarının ve tüketici tarzlarının astrolojik göstergelere göre 

farklılık gösterip göstermediğinin saptanması araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.  

Yöntem – Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olup ilişkisel tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Ankara ili olup, veriler pandemi nedeniyle online anket 

yöntemi  ile toplanmıştır. Kolayda örneklem yoluyla yapılan bu araştırmada 600 kişiye yollanan 

anket sonucunda 511 cevaplayıcının anketi analize uygun bulunmuştur.  

Bulgular – Uygulanan analiz sonuçlarına göre bireylerin burçlarının ve burçların bulundukları 

elementlerinin, tüketicilerin online satın alma davranışını ve tarzını etkilediği sonucuna 

varılmıştır.   

Tartışma – Bu araştırma sonucunda bireylerin astrolojik göstergelerinin onların online satın alma 

davranışlarına ve tüketici tarzlarına etkisi incelenmiştir. Astrolojik göstergelerin pazarlama 

alanında daha fazla kullanılması, tüketici davranışlarının doğru tespiti noktasında işletmelere 

yardımcı olabilecektir.  
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Purpose – The subject of the research is whether online purchasing behaviors and consumer styles 

differ according to astrological indicators. 

Design/Methodology/Approach –  This research is a descriptive study and the relational screening 

method was used.The universe of this research is the province of Ankara, and the data were 

collected by online survey method due to the pandemic. As a result of the questionnaire sent to 

600 people, the questionnaires of 511 participants were found suitable for analysis. 

Findings – According to the results of the applied analysis, it was concluded that the Zodiac signs 

and the elements of the Zodiac signs affect the online purchasing style of the consumers. 

Discussion – As a result of this research, the effects of individuals' astrological indicators on their 

online purchasing behaviors and consumer styles were examined. More use of astrological 

indicators in the field of marketing will help businesses in the correct determination of consumer 

behavior. 

 

1. GİRİŞ 

Tüketici davranışı, pazarlama karması elemanları, sosyolojik, psikolojik ve kişisel faktörlerin karşılıklı 

etkileşimleri sonucunda oluşan karar mekanizması ile ortaya çıkmaktadır (Arslan, 2003). Astroloji 

uzmanlarına göre ise kişilerin doğduğu andaki gökyüzündeki gezegen ve yıldızların kombinasyonu 

bireylerin doğum haritalarını oluşturarak onların kişiliklerini, davranışlarını ve psikolojilerini 

etkileyebilmektedir (Mayo vd., 1978).  Bireylerin doğduğu anda güneşin hangi takım yıldızında olduğu 

toplumun geneli tarafından kabul görmüş burç kavramını oluşturmakta olup, bu burçların özellikleri 

bireylerin kişilik özelliklerine, davranışlarına ve psikolojilerine atfedilebilmektedir. Bu burçların kişilerin 

karakterini etkilemesiyle dolaylı olarak tüketici davranış özelliklerini ve tarzlarını etkileyebileceği 

düşünülmektedir.  

Online alışveriş kullanımın giderek artmasıyla birlikte birçok bilimsel çalışmayı da beraberinde getirmiştir. 

Pazarlama alanında oldukça önemli bir yet tutan online alışverişin avantajları, dezavantajları, etkileyicileri ve 

mailto:ozlem.catli@hbv.edu.tr
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tetikleyicileri genel olarak araştırma konularında yer almıştır. Online alışveriş, sınırları ortadan kaldıran daha 

fazla bilgiye az zaman ve maliyetle ulaşımı sağlayan bir imkan türüdür (Guritno ve Siringoringo, 2013) Birçok 

farklı perspektiften incelenen online alışverişin,  astrolojik göstergelere göre tüketici tarzlarının incelenmesi 

henüz araştırılmamış olması nedeni ve bu konuda bir boşluk olduğu düşüncesi ile bu araştırmanın yapılması 

yoluna gidilmiştir. 

Tüketici tarzları konusu, tüketicinin “duyarlı” olduğu alan ile ilgilidir. Tüketicilerin online alışverişte 

duyarlılık gösterdiği konular birbirinden farklı olabilecektir. Tüketicilerin alışveriş yaparken sahiplendikleri 

yaklaşımlar onların tüketici tarzlarını oluşturacaktır. Tüketici tarzları Sprotles ve Kendall (1986) tarafından 

kaliteye duyarlı tüketici, markaya duyarlı tüketici, modaya duyarlı tüketici, hedonistik, fiyata duyarlı tüketici, 

dürtüsel, seçenek fazlalığından kafası karışan ve markaya sadık tüketiciler olarak sekiz tüketici grubu olarak 

belirlemiştir. 

Sam ve Chatwin (2015) tarafından geliştirilen “Online Tüketici Tarzları Envanterinin” (O-TTE) geliştirilen 

ölçek,  Bayrakdaroğlu vd., (2017), Türkçe’ ye çevrilmiştir. Ölçek, alışkanlığa duyarlı tüketiciler, markaya 

duyarlı tüketiciler, yenilikçi ve modaya duyarlı tüketiciler, fiyata duyarlı tüketiciler, web sitesi içeriğine 

duyarlı tüketiciler, ürün taşınabilirliğine duyarlı tüketiciler olarak revize edilmiştir; ancak  bu çalışmada ürün 

taşınabilirliği boyutu kullanılmamıştır. 

Alışkanlığa Duyarlı Tüketiciler için satın alımlarında kalitenin ve satın alma alışkanlıklarının satın alma 

kararları üzerinde etkisi ifade edilirken, Markaya Duyarlı Tüketici boyutunda, marka farkındalığı ve 

çağrışımlarının ve fiyatı yüksek olan markalara olan yönelimin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Yenilikçi-

Modaya Duyarlı Tüketici boyutu ise, tüketicilerin satın alma kararlarında ne kadar yenilikçi olup, trendleri ne 

kadar önemsediği ile ilgilidir. Fiyata Duyarlı Tüketici boyutunda indirimli ve düşük fiyata olan eğilim 

ölçülmektedir. Web Sitesi İçeriğine Duyarlı Tüketici, web sitesine ait gizlilik ve güvenlik unsurları, arama 

araçları ve  ürün sorgulama, sipariş takibi, bilgiye erişebilirlik, müşteri yorumları ve sosyal ağlara bağlantı 

gibi unsurlara verilen önem ölçülmektedir (Bayrakdaroğlu vd., 2017). 

Bazı tüketicilerin web sitesi duyarlılığı yüksek olup, iyi tasarlanmış , güvenilir web sitesinden alışveriş 

yapmayı tercih ederken, bazı tüketiciler ise fiyata duyarlı olup ücretsiz kargo hizmeti veren web sitelerinden 

alışveriş yapmayı tercih edebileceklerdir (Nisar ve Prabhakar, 2017). Bunu ise yine tüketici davranışlarını 

etkileyen faktörler etkileyebilecektir. 

Senecal ve Nantel (2004), tüketicilerin karar verme süreçlerinde online ürün tavsiyelerinin geleneksel 

tavsiyelere göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Häubl ve Trifts (2000), online alışverişlerdeki tavsiye 

ve karşılaştırma ve etkileşim araçlarının tüketicilerin karar verme tarzlarını olumlu yönde etkilediğini tespit 

etmiştir. 

Bireylerin sahip olduğu burçlar ve burçların bulundukları elementler, tüketicilerin online alışveriş 

davranışlarını ve tüketici tarzları üzerinde bir etkisinin olup olmaması araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. 

Bu amaçla hazırlanan bu araştırmada bireylerin sahip olduğu astrolojik göstergelerin, onların karakterini ve 

davranışlarını etkileyebileceği, bu etkinin ise onların online satın alma davranışlarını ve tüketici tarzlarını 

üzerinde bir etki olabileceği varsayımına sahiptir.  

Astrolojinin pazarlama bilimine olan etkisini inceleyen çeşitli çalışmalar mevcuttur, ancak bu çalışmaların 

sayısının artmasıyla birlikte halen istenilen düzeylerde olmadığı düşünülmektedir.  Mitchell (1995), yaptığı 

çalışmada, astrolojinin işletmelere, doğum tarihi gibi müşterilerden kolay elde edilebilen bir bilgi  ile tüketici 

davranışlarını analiz ederek pazarlama karmasın stratejilerinin oluşturulması konusunda yardımcı 

olabileceğini belirtmiştir.   Mitchell ve Hagget (1997)’a göre astrolojinin tüketici davranışları üzerindeki etkisi 

ve tüketicilerin psikolojisi üzerindeki etkisinin belirlenmesi ile pazarlama sektöründe astrolojinin iki farklı 

kullanım amacı olabilmektedir.   

Kwak vd., (2000)’nin yaptığı çalışmaya göre; burçların plansız satın alma davranışı eğilimi üzerinde etkili 

olduğu görülmüştür. Gülmez vd., (2011) koç, aslan ve yay burcunda olan tüketicilerin daha hızlı ve plansız 

satın alma eğilimi sergilediğini sunmuştur 
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Özkan vd., (2013), burçların lüks tüketim eğilimleri üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırdıkları 

çalışmada; kova, aslan ve terazi burçlarının lüks tüketim üzerinde en çok etkili burçlar olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Özkan (2017), çalışmasında hedonik tüketim ile burçlar arasında bir ilişkinin varlığını tespit 

etmiştir. 

Baş ve Kubilay’ın (2016), çalışmasında, doğum tarihinin kadınların satın alma davranışlarını etkileyebileceğini 

göstererek kadınların astrolojinin etkilerine daha eğilimli oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Divanoğlu ve 

Uslu (2019), çalışmasında doğum tarihine göre belirlenen burçların tüketicilerin satın alma davranışlarını 

etkileyebileceğini belirlemişlerdir. Saydan ve Doğaç (2018), ateş grubu  ( Koç, Aslan, Yay) kadınlarının diğer 

burç grubuna ait kadınlardan daha fazla anlık satın alma davranışına meyilli olduğu belirlenmiştir. 

Astrolojik verilen kişilerin kişisel özelliklerini belirlemede etkili olabileceği düşünüldüğünde, tüketici 

davranışlarını etkileyen kişisel/karakteristik özellikleri de etkileyebilecektir. Günümüzde pazarlama 

faaliyetlerinde önemli bir yer tutan online alışveriş kapsamında astrolojik etkiler henüz incelenmediği 

sebebiyle yapılmayı planlanan bu çalışmada astrolojik göstergelerin online alışveriş üzerindeki etkileri 

belirlenmeye çalışılacaktır.  Bu çalışmada tüm cevaplayıcıların tüm gezegenlerinin konumunu belirlemek 

mümkün olmayacağından sadece güneş burçları ve elementleri kapsamında araştırma yapılacaktır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Online Alışveriş Kavramı 

Online alışveriş, internet üzerinden yapılan, satın alma faaliyetlerine ilişkin bütün sürecin online olarak sanal 

platformlarda gerçekleştiği perakende mağazacılığının online versiyonu olarak tanımlanabilmektedir (Yoo ve 

Donthu, 2001). 

Online alışverişin tüketiciye büyük ölçüde rahatlık ve kolaylık sağlaması, istenilen zaman ve mekanda 

alışveriş imkanı, ürün seçeneklerinin fazla olması gibi faydaları, bu alışveriş türünü tüketiciler için cazip 

kılabilmektedir (Jarvenpaa vd, 1997). 

Online alışverişin tüketicilere keyif vermesi, güzel bir alışveriş deneyimi yaşatması süreç içerisinde önemli arz 

eden faktörler arasındadır (Khan ve Rizvi, 2012). Zaman ve emek tasarrufu ile ürüne ulaşmadaki kolaylık, 

tüketicileri online alışverişe yönlendiren önemli faktörler olarak görülebilmektedir (Koiso-Kanttila, 2005). 

Online alışverişte tüketici davranışını etkileyen bir çok etmen bulunmaktadır. Bu etmenler; demografik 

özellikler, internet kullanımı, alışveriş motivasyonu, inançlar, alışveriş uyumu, kişisel özellikler, psikolojik 

algı, online deneyim ve online alışıveriş deneyimi gibi birçok faktörden oluşmaktadır (Zhou vd. 2007). 

Online alışverişte gizlilik, güvenlik, web sitesi kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu ve  online alışverişten keyif 

almak, online alışveriş kararlarını olumlu yönde etkileyebilecek unsurlar olarak görülmektedir (Yağcı vd. 

2017). Bununla birlikte tüketicilerin online alışveriş yapma durumunu gelir seviyesi, eğitim seviyesi ve 

internet bilgi ve kullanım seviyesi gibi kişisel  etmenler de etkilemektedir (Case vd, 2001). 

Online alışverişin tüketicilere birçok fayda sunmasına rağmen halen istenilen düzeylerde olmamasının 

nedeni, sahip olduğu risklerden kaynaklı olabilmektedir. Ürüne dokunamamak, ürünü deneyememek ve 

gerçek boyutlarda görememek tüketiciler için caydırıcı sebepler arasında yer alabilmektedir (Kotler, 2002). 

Bazı tüketici grubunun bu belirsizliği tolere edebilmeme durumu yüksek  olduğundan online alışverişe 

yönelebilmekte, bazı tüketici grubu ise bu belirsizliği tolere edemeyerek online alışveriş davranışından 

kaçınabilmektedir. 

Online alışverişte tüketicilerin davranışlarını etkileyen önemli faktörlerden biri de gizliliktir. Bu husus, 

tüketicilerin online alışveriş yapma konusunda en önemli kısıtlayıcılardan biri olabilmektedir. Web sitelerine 

bilgilerin saklanması hususunda duyulan güven, duyarlılığı yüksek olan tüketiciler tarafından önemli 

olabilecektir (Eastlick vd., 2006) 

Online alışverişte güvenlik, kişisel deneyim, web sitesinin tasarımı, web sitesinin tanınırlığı, sahip olunan 

güvenlik sistemi ve ürün bilgilendirmesi kapsamında değerlendirilmektedir (Sevim ve Hall, 2014). 

Online alışverişte tüketicilerin tutum ve davranışlarını etkileyen güvenlik faktörünün sağlanabilmesi için 

bilginin bütün oluşu, kullanılabilirliği ve gizliliğini önemli olabilecektir (Sandilands, 2010). Web sitesine 

duyulan güvensizlik, kişisel bilgilerin korunmaması, zamanında hizmet ve iletişim eksikliği, , trendleri ve 
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güncelliği yakalayamama, ve web sitesi tasarımda ve içerik bilgilendirmesinde eksiklikler tüketiciler 

tarafından olumsuz  algılanabilmektedir. (Pauwels vd., 2011). 

Online alışverişin güvenirliği konusunda, online alışveriş yapan tüketiciler online alışveriş yapmayan 

tüketicilere göre bu alışveriş türünü daha güvenilir bulmaktadır. Online alışveriş yapma sıklığı ve olumlu 

deneyimler attıkça algılanan risk azalmaktadır (Saydan, 2008).  Belman (1999), interneti daha çok kullanan 

kişilerin online alışveriş yapma sıklığının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Bu durum ise online 

alışverişte deneyimin önemini göstermektedir. 

Online alışverişte yaşanılan deneyim önemli bir farklılaştırıcı olarak görülmektedir. Online alışverişte 

deneyimsiz ya da az deneyime sahip olan tüketiciler marka farkındalığı, marka ismi gibi konularda daha 

hassas olabilip marka duyarlılığı yüksek müşteriler olabilirken, online alışverişte deneyimli olan tüketiciler 

marka duyarlılığından ziyade web sitesinin kullanım kolaylığı, güvenirlik gibi konularda daha hassas olarak, 

web sitesi duyarlılığı daha yüksek olabilmektedir (Paylou, 2003) 

2.2. Astroloji Kavramı 

Astroloji, tarih boyunca çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlamaların en başında Platon'un Theaetetus 

yazınında astroloji için -inançların doğruluğunun meşrulaştırılması- olarak yapılan tanımlama gelmektedir. 

İlk yuvası Mezopotamya olan, dini sembollerle ifade edilen, sonrasında tüm dünyada kabul gören astroloji, 

Yunan toplumlarının hayatlarına büyük ölçüde yansımış, üzerine çok sayıda çalışmalar yapılmış bir 

kavramdır (Kilic,2011).  Astroloji, kişilerin doğum anında gezegenlerin ve yıldızların kombinasyonun kişinin 

karakteri ve kaderine olan etkisini inceleyen bilim ya da sanat dalı olarak görülebilmektedir (Gauquelin, 1991). 

Astroloji Yunanca yıldız anlamına gelen “astro” ve bilgi anlamına gelen “logos” kelimesinden türemiştir. 

Yazılı tarihte ilk olarak M.Ö.2500 yılında Mezopotamya’da oluşmuştur. İlk astrologlar gökyüzünü dikkatle 

izleyerek kayıt tutmuşlar ve onları anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu tarihlerde astroloji “kraliyet sanatı” 

olarak adlandırılarak kraliyet ailesine devlet yönetimi hakkında bilgi vermektedir (TOSS, 2021).  

Astroloji; gezegen hareketlerinin yaptıkları matematiksel enerjisini okuma ilmi olarak tanımlanabilmektedir. 

Doğum anında oluşan doğum haritası (horoskop) kişinin dünyada hangi enerjilerle karşılaşabileceği, nasıl bir 

yaşamsal enerjiye sahip olacağı, hangi enerjilerle uyumlu, hangi enerjilerle uyumsuz olacağı hakkında ipucu 

vermektedir (Delek, 2017). 

Takımyıldızları antik çağda, insanların gökyüzünde gördükleri yıldız gruplarını isimlendirmesi sonucu 

oluşmuş yıldız gruplarıdır. Burçları oluşturan takımyıldızlarına Zodyak takımyıldızları olarak ifade edilip, 12 

tane geleneksel takımyıldızı burçları oluşturmaktadır. Güneş yıl boyunca takımyıldızlarıyla aynı düzlemde 

hareket etmektedir. Doğum tarihlerinde Güneş’in üstünde olduğu takımyıldızı kişilerin burcunu, daha 

doğrusu Güneş burcunu, belirlemektedir. Venüs’ün olduğu takım yıldızı Venüs burcunu, Mars’ın üzerinde 

olduğu takım yıldızı Mars burcunu göstermektedir (Doko, 2021). 

Horoskop, doğum günü gibi önemli olayların gerçekleştiği gün ve saatte gökcisimlerinin konum ve açılarını 

gösteren araçlar olarak tanımlanmaktadır.  Aristokrates’ in M.Ö.235 yılında doğumu ile horoskopu 

incelendiğinde, hayatında köklü bir yıkım ya da dönüşümün olacağı, Jupiter’in konumuna bakarak zengin 

olabileceği, din ve felsefe alanındaki yoğunluğu, Venüs’ün konumuna bakarak çocukları, Merkür’ün 

konumuna bakarak kardeşleri hakkında varsayımlarda bulunulmuştur (Uyar, 2019). Astrolojik olarak Zodyak 

30 derecelik 12 kısma ayrılmıştır. Bunların her birine Zodyak burcu denilmekte ve 12 astrolojik evi 

oluşturmaktadır (Bulut ve Sönmez, 1991). 

Horoskop denilen bireysel haritalar, bir yönüyle SWOT analizine benzetilebilir. Kişiler haritalarındaki 

konumlar ile güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmenin kolaylaşmasıyla birlikte, önüne çıkabilecek olası fırsat ve 

krizlere karşı daha duyarlı olabilecektir ( Tedlock, 2001). 
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Ev 

Konumu 

Temsil 

Ettiği Burç 

Temsil Ettiği Konular Yönetici Gezegeni Elementi 

1 Koç  

burcu 

Enerjik, hareketlilik, bağımsızlık, 

ben merkeziyetçilik 

Mars Ateş 

2 Boğa  

burcu 

Maddiyat, finans, öz değer 

duygusu, kazançlar 

Venüs Toprak 

3 İkizler 

burcu 

İletişim, yakın çevre, kardeşler, 

zihinsel konular 

Merkür Hava 

4 Yengeç 

burcu 

Aile, vatan, millet, duygusallık, 

anaçlık, ev, evcimenlik 

Ay Su 

5 Aslan 

burcu 

Sanat, sahne, ön planda olma, ego, 

çocuklar, eğlenme biçimi 

Güneş Ateş 

6 Başak 

burcu 

Çalışma hayatı, sağlık konuları 

mükemmeliyetçilik 

Merkür Toprak 

7 Terazi 

burcu 

İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık, 

adalet, güzellik, uyum 

Venüs Hava 

8 Akrep 

burcu 

Ölüm ve ölüm ötesi konular, 

vergi, nafaka, krizler,sezgiler 

Mars, Pluto Su 

9 Yay  

burcu 

Yüksek öğrenim, din, dil, 

seyahetler, felsefe, yurt dışı  

Jupiter Ateş 

10 Oğlak 

burcu 

Kariyer, başarı, toplumdaki statü, 

çalışma prensipleri 

Saturn Toprak 

11 Kova  

burcu 

Hedefler, sosyal çevre, sosyal 

yardım, bağımsızlık 

Uranüs Hava 

12 Balık  

burcu 

Duygular, önsezi, yaratıcılık, 

sanatçılık, hassasiyet 

Jupiter, Neptün Su 

Şekil 1 Burçlar Matrisi 

Burçlar : 

Koç : Ateş gurubunda olup, hareket enerjisi yoğunluktadır. Bu konuma sahip kişilerde hareketlilik, tez 

canlılık, bağımsızlık, liderlik yeteneği olmakla birlikte, gölge yanında (olumsuz açıdan) ben merkeziyetçilik 

de söz konusu olabilir (Mitchell ve Haggett, 1997). 

Boğa:  Toprak gurubundandır. Materyalizm, maddecilik ve atalete eğilim vermektedir. Bu konum, kişiye 

azimle çalışarak kazanma ve çalışmalarının karşılığını alma kabiliyetinin yanında, gölge yanı çalıştırılırsa 

tembellik, inatçılık,  fazla hoşgörülük verebilir. 

İkizler : Hava grubunda olup zeka ile ilgili konuları temsil etmektedir. İletişim yetenekleri güçlü olup, zihinsel 

düşünme hızı yüksek olurlar. Gölge yanı olarak aşırı konuşma ve yüzeysellik verebilmektedir.   

Yengeç : Su grubunda olup, duyguları, sezgiyi, şefkati, duyarlılığı, evcimenliği, temsil etmektedir. Ev 

hayatından, ev dekorasyonundan, emlak alım satım işlerinden hoşlanmaktadırlar. Gölge yanı olarak olaylara 

karşı aşırı hassasiyet göstermesi söz olabilir (Mitchell & Haggett, 1997) 

Aslan : Ateş grubunda olup, dikkat çekmekten, sahnede olmaktan, beğenilmekten hoşlanmakla birlikte gölge 

yanı olarak egolarına fazla düşkün olabilmeleri söylenebilir. 

Başak : Toprak grubundandır. Toprak grubunda olduğu için başak burcu maddiyata önem vermektedir. 

Mükemmeliyetçi olduklarından dolayı eleştirmeye ve yargılamaya açık olabilmektedirler. Sağlık konusunda 

ve emekçilik konusunda hassas olabilmektedirler. 

Terazi : Hava grubunda olup, eşitliğe, adalete, ilişkilere, sevgiye ve güzelliğe önem vermektedir. Sosyal bir 

kişiliğe sahip olmakla birlikte, arkadaşlık, dostluk, sevgi, evlilik gibi konular onlar için önem arz etmektedir. 

Gölge yan olarak her daim “biz” düşüncesi ile kendini arka palada bırakabilir.  
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Akrep  : Su grubundan olup, duyarlı, derin ve duygusal kişilerdir. Sezgileri kuvvetli olduğundan sezgisel 

kararlar verebilir. Değişime açık kişiler olup, dönüşüm onların temelinde vardır. İntikam, kin ve baskıcılık bu 

kişilerde gölge yan olarak çalışabilir. 

Yay :Ateş grubunda olup özgürlüklerine düşkün, seyahat etmeyi seven, din ve felsefe konusunda ilgili, 

yükseköğrenime yatkın olan, insanlarla kolayca kaynaşan kişilerdir. Gölge yan olarak hızlı sıkılabilen yanları 

söz konusu olabilmektedir. 

Oğlak :Toprak grubu olan oğlak burcu başarı ve kariyer odaklıdır. Gölge yan olarak duygularından tamamen 

bağımsız aşırı rasyonalist olmaları, aileden ziyada iş odaklı yaşamaları görülebilir. 

Kova : Hava grubundan olan bu burç, sosyal çevre, hayattaki hedefler, yardımlaşma, arkadaşlık, farklı olma 

gibi konuları kapsamaktadır. Gölge yan olarak bu grup da özgürlüğüne fazlalısıyla düşkündür. 

Balık : Su grubundandır, duygusal nazik, yaratıcı, önsezileri kuvvetli, sanata yatkın kişilerdir. Gölge yan 

olarak mağdur ve kurban psikoloji altında, acı çekmeye eğilimli olabilirler  

Yönetici gezegenler: 

Astrolojik bir analizde, Güneş, ay, Merkür, Mars, Venüs, Jupiter, Uranüs, Saturn, Neptün ve Puto gezegenleri 

yer almaktadır. Güneş; kimlik, dış görünüş, misyon, baba figürü, Merkür; zihinsel çalışma kabiliyeti, iletişim 

kabiliyeti ve kardeşleri, Venüs;  güzellik, estetik, ufak şanslar, aşk ve sevme biçimini, Jupier büyük şanslar, 

büyüme, olgunlaşma, ilahi olanı, ilim ve bilimi, Mars;  hayattaki mücadele yönünü, hırsları, eylem alanını, 

Satürn; hayattaki sınavları, öğreticilik, öğretmenlik figürünü, Pluto ; yıkım, değişim ve dönüşümü, Neptün; 

hayaller, hayal kırıklıkları, sezgileri ve bilinçaltını,  Uranüs ; ani değişiklikler, beklenilmeyenin olmasını, Ay ; 

Duygusal olarak beslenilen yeri, anne figürünü, en öz haliyle temsil etmektedir. 

Burçların Elementleri : 

Ateş Elementi : Koç, Aslan ve Yay burcundadır. Bu kişiler, heyecanlı, enerjik, girişken, dışadönük ve sıcak 

mizaçlıdırlar. Çabuk heyecanlanıp, yeni bir şeye başlamak konusunda hevesli kişilerdir. Hayata karşı coşku 

içinde olup, içinden geldiği gibi davranmayı seven bu grup baskın ateş enerjisinin, içinde yoğun bir enerji 

birikimi oluşturmasından kaynaklı bir hedefi ya da arzusu varsa hemen harekete geçmeye yöneliktirler 

(Fletcher, 2009). 

Hava Elementi : Terazi, İkizler ve Kova burcunu kapsar. Hava elementi burçlarının en büyük özellikleri, zeki, 

zihinsel aktiviteleri yüksek olmalarıdır. Entelektüel yönleri ve iletişim kabiliyetleri yüksektir. Bilime yatkın 

olan bu grup aynı zamanda çok yönlüdür. Çok yönlü olmaları bazı zamanlarda çabuk sıkılmaya, heveslerinin 

daha çabuk geçmesine neden olabilmektedir. Kısıtlamalardan hoşlanmayan, sosyalliğe önem veren bir 

gruptur (Mehta vd.,2020) 

Su Elementi : Yengeç, Akrep ve Balık bu grupta yer alır. Sezgi gücü ve duygusallığı, empati yetenekleri çok 

gelişmiştir. Duyarlılık, hayal gücü, yaratıcılık ve sanatsal yeteneklere sahip kişilerdir (Fletcher, 2009). Su grubu 

kişiler harekete geçmek için itici bir güce ihtiyaç duyabilmektedir. Kişilerle, olaylarla ve nesnelerle duygusal 

bağ kurma eğilimi yüksek kişilerdir. 

Toprak Elementi : Boğa, Başak ve Oğlak grubunun olduğu gruptur. Bu burç kişileri gerçekçi olup, kavrama 

yetenekleri iyi gelişmiştir. Diğer burç gruplarına göre zaman kullanımı daha iyidir. Bunun yanında sabırlı ve 

tedbirli olan bu grup kişileri tutucu bir kişiliğe sahip oldukları için ani kararlar vermeyip, adımlarını 

düşünerek atmaktadır. Para, zaman ve enerjilerini boşa harcamayıp, birikim yapmaya yöneliktir (Gülmez vd., 

2020). 

Pazarlama açısından burçların genel etkilerine bakıldığında, girişken, sabırsız, hızlı, cesur hareket eden koç 

burçları için plansız satın alma yapabilecekleri ürünler sunulabilirken, istikrarı, sabitliği, güvende olmayı  

seven boğa burçlarına kişisel güvenliğini ve rahatlığını sağlayabilecek pazarlama mesajları promosyonları 

uygun olabilecektir. Çok yönlü, konuşkan, iletişim yeteneği kuvvetli ve esprili olan ikizler burçları için 

etkileyici mesajlar önemli olurken, ani karar değişimleri ve vazgeçişleri işletmeleri zorlayabilecektir. Evlerine 

ve sağlıklarına düşkün olan yengeç burçlarına yönelik sunulabilecek ürünler farklı iken, gösterişi, göz önünde 

olmayı seven aslan burçları için sunulabilecek ürünler farklı olabilecektir. Kendini işine adayan, 

mükemmeliyetçi başak burçları için ürünlerde kusursuzluk önemli olabilecek iken, güzellik gezegeni Venüs 
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ile temsil edilen terazilerin estetik algısı ve uyum yeteneği gelişmiş olacağından bunlara yönelik pazarlama 

stratejileri uygun olabilecektir. Derin, stratejik, mücadeleci aynı zamanda sadık akrep burçları tatmin edildiği 

takdirde sadık bir müşteri olabilecekken, özgürlüğüne düşkün olan yay burçları seyahat etmeyi uzak ülkeleri 

gezmeyi, onların kültürlerini deneyimlemeyi de sevebilecektir. Duygusal davranmayan oğlak burçları satın 

alma kararlarını daha rasyonalist yapabilecekken, farklı olmaya meyilli olan kova burçları orijinal ürünleri 

tercih edebilecektir. Duygusallığı ve sezgileri ile ön plana çıkan balık burcu değişkenliğe açık olması onun 

satın alma davranışlarına yansıyabilecektir  (Mitchell,1995). 

Astroloji aracılığı ile iletişim kurulan insanların kişiliği ve karakteri saptanabilmekte, kişilerin ne istediği, nasıl 

davrandığı konusunda, neler hissettiği konusunda karşı tarafa yardımcı olunabilecektir (Rhee vd., 1995). 

Böyle bir durumda tüketici davranışlarının analizi konusunda astroloji işletmelere hedef kitle konusunda fikir 

verebilecektir. Literatürü toplamak gerekirse, her burcun ve bir burca ait elementlerin kişisel özelliklerinde 

meydana gelebilecek değişiklikler kişilerin tüketici davranışlarını da etkileyebilmekte olduğu 

düşünülmektedir. 

3. YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri:  Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olup, değişkenler 

arasındaki ilişkinin varlığını belirlemek amacıyla ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 

cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler; burç ve element durumlarına göre 

fark testlerinden tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır.   

Bu araştırmada online tüketici davranış tarzlarının demografik özelliklere, burçlarına ve elementlerine göre 

farklılık gösterip göstermediği belirlemek üzere aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

H1 : Online tüketici tarzları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2 : Online tüketici tarzları gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H3 : Online tüketici tarzları bireylerin alışveriş tutarlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H4 : Online tüketici tarzları bireylerin satın aldıkları ürüne göre  anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H5 : Online tüketici tarzları bireylerin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H6 : Online tüketici tarzları bireylerin burçlarına göre anlamlı bir farklılık  göstermektedir. 

H7 : Online tüketici tarzları bireylerin burçlarının elementine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

3.2. Evren ve Örneklem: Bu çalışmanın evrenini Ankara’da yaşayan tüketiciler oluşturmakta olup, evrenin 

büyüklüğünden dolayı kolayda örneklem yöntemi seçilmiştir.  Veriler pandemi nedeniyle online anket 

yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve anketi dolduran Cevaplayıcı sayısı  511’tir. 

3.3. Verileri Toplama Aracı : Araştırmanın soru formunda cevaplayıcılara, cinsiyet, yaş, gelir durumu ve 

burçları sorulmuştur. Bununla birlikte elde edilen burçlar verileri analiz kısmında gruplandırılarak burçların 

elementleri elde edilmiştir. Bireylerin online harcama tutarları ve online olarak en çok satın aldıkları ürün 

grupları sorularak bu değişkenlerin tüketici tarzlarını etkileme durumu incelenmiştir. Sam ve Chatwin (2015) 

tarafından geliştirilen,  Bayrakdaroğlu vd., (2017) tarafından Türkçe’ye çevrilen Online Alışverişte Tüketici 

Tarzları Ölçeği ile alışkanlığa duyarlı tüketiciler, markaya duyarlı tüketiciler, yenilikçi ve modaya duyarlı 

tüketiciler, fiyata duyarlı tüketiciler, web sitesi içeriğine duyarlı tüketiciler boyutları olmak üzere toplamda 5 

boyut 15 ifade ölçülmüştür. 

Verilerin Analizi : Anket sonuçlarından elde edilen veriler SPSS paket programı ile işlenmiş, gerekli görülen 

analizeler yapılmıştır.  Burçların ve burçların elementlerin her bir boyuta ve ölçek geneline ayrı ayrı etkisini 

belirlemek için tek yönlü varyans analizi ile analiz edilmiş olup, demografik özelliklerin de ölçek üzerindeki 

etkisi tek yönlü varyans analizi ile  tespit edilmeye çalışılmıştır. 

4. BULGULAR 

Cevaplayıcıların cinsiyetlerini, gelir gruplarını, yaş gruplarını, online alışveriş harcama tutarlarını ve en çok 

tercih ettikleri ürünleri, burçlarını ve burçlarının elementlerinin yüzdesel olarak gösteren tablo aşağıda 

sunulmuştur. 
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Tablo 1.  Cevaplayıcılara Ait Tanımlayıcı Frekans Tablosu 

 Frekans  % 

Cinsiyet 

kadın 317 62,0 

erkek 194 38,0 

Gelir Grupları 

3ooo TL den az 226 44,2 

3001-5000 93 18,2 

5001-8001 114 22,3 

8001 TL den fazla 78 15,3 

Yaş Grupları 

18-23 223 43,6 

24-30 144 28,2 

31-40 104 20,4 

41 ve üzeri 33 6,5 

Online Alışveriş Harcamaları 

250  tl den az 232 45,4 

251-500 tl 128 25,0 

501-750 tl 61 11,9 

751 tl den fazla 90 17,6 

En çok Tercih Edilen Ürün 

Gıda/market 73 14,3 

Kozmetik 16 3,1 

Teknoloji/Elektronik 46 9,0 

Eşya 10 2,0 

Giyim 252 49,3 

Ayakkabı/Çanta 8 1,6 

Aksesuar 7 1,4 

Kitap, dergi, müzik ürünleri 61 11,9 

Hizmet 10 2,0 

Kişisel Bakım Temizlik 28 5,5 

Burçlar 

Koç 39 7,6 

Boğa 37 7,2 

İkizler 46 9,0 

Yengeç 42 8,2 

Aslan 58 11,4 

Başak 50 9,8 

Terazi 39 7,6 

Akrep 33 6,5 

Yay 45 8,8 

Oğlak 34 6,7 

Kova 42 8,2 

Balık 46 9,0 

Burçları Elementleri 

Hava 127 24,9 

Su 121 23,7 

Ateş 142 27,8 

Toprak 121 23,7 
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Araştırmaya katılan cevaplayıcıların %62’si kadın olup, %39-8’ erkektir. Araştırmaya katılanların çoğunun 

kadın olmasının sebebi genel olarak astroloji konularına daha yakın oldukları için anketi 

doldurmamalarından kaynaklanabilmektedir. Araştırmaya katılan kişilerin gelir durumuna bakıldığında 511 

kişiden 226 kişi (%44,2)  3000 TL ve altı gelire sahip gözükmektedir, ikinci sırada ise (%22,3) ile 8001 TL ve 

üstü gelire sahip olanlar yer almaktadır.  Araştırmaya katılanların 511 kişiden 223 kişi (%43,6) 18-23 

yaşındadır. Araştırmaya 41 yaş üzeri ise 33 kişi (%6,5) katılmıştır. Araştırmaya katılan kişilerin online alışveriş 

tutarı durumuna bakıldığında 511 kişiden 232 kişi (%45,4)  250 TL ve altı harcama yapmakta, ikinci sırada ise 

%25’li bir oranla 251-500 TL arası harcama görülmektedir.  Cevaplayıcıların online alışverişte en çok tercih 

ettikleri ürün grubu tablosu incelendiğinde giyim kategorisi %49,3 gibi büyük bir oranla birinci sırada yer 

almaktadır. İkinci sırada %14,3 ile gıda/market kategorisi bulunmaktadır. 

Cevaplayıcılara güneş burçları sorulduğunda genel olarak homojen bir dağılım olması ile birlikte %11,4 ile en 

çok aslan burcu araştırmaya katılmış, %6,5 ile en az akrep burcu araştırmaya katılmıştır.  Cevaplayıcıların 

güneş burçlarının hangi elemente girdiği analiz edildiğinde 142 (%27,8)Cevaplayıcının burcunun elementi 

ateş, 127 (%24,9) Cevaplayıcının elementi hava, 121’şer (%23,7)Cevaplayıcının elementi su ve toprak olarak 

belirlenmiştir. Online Alışverişte tüketici tarzları ölçeğine ait ortalamalar incelendiğinde, 4,58 ortalama ile 12. 

sorunun en yüksek ortalamaya sahip olduğu, 14,11,13. soruların da onu takip ettiği görülmekle birlikte, 2,57 

ortalama ile 5. Soru en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin güvenilirlik analizi sonucu 

(,705) güvenilir olduğu da Tablo2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Online Alışverişte Tüketici Tarzları Ölçeğine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

İfadeler Ort Sta. 

Hata 

Çarpıklık Basıklık 

Online alışverişte yüksek kalite benim için çok önemlidir. 4,02 ,800 -1,012 1,943 

Online alışveriş kapsamında sevdiğim markanın ürünlerini 

bulduğumda mutlaka satın alırım. 

3,27 ,989 -,077 -,694 

Online alışverişte bir ürün ne kadar pahalı ise o kadar kalitelidir. 2,24 ,971 ,682 ,110 

Online alışverişte çok satan markaları tercih ederim. 3,32 ,979 -,353 -,552 

Genellikle en trend ürünlere sahip olmaya çalışırım. 2,57 1,115 ,298 -,820 

Trendleri yakalayabilmek ve çekicilik benim için çok önemlidir. 2,70 1,127 ,160 -,800 

Online alışverişte indirimli fiyattan satın alımlar yapmaya 

çalışırım. 

4,20 ,736 -1,105 2,349 

Online alışverişte daha düşük fiyatlı ürünleri tercih ederim. 3,42 ,944 -,345 -,074 

Online alışveriş yaparken paramın karşılığında en iyisini 

bulmaya dikkat ederim. 

4,33 ,713 -1,388 3,881 

Online alışverişlerimde gizlilik ve güvenlik çok önemlidir. 4,37 ,731 -1,255 2,321 

Alışveriş sitesinin, ürün sorgulama ve sipariş takibi imkanı 

sunması önemlidir. 

4,52 ,663 -1,548 3,463 

Alışveriş sitesinin ürünler hakkında detaylı bilgi vermesi 

gereklidir. 

4,58 ,625 -1,677 4,317 

Alışveriş sitesinde  kullanıcı yorumlarının olması çok önemlidir. 4,51 ,692 -1,583 3,225 

Alışveriş sitesinin, ürün arama hizmeti sunması önemlidir. 4,56 ,627 -1,660 4,427 

Alışveriş sitesinin, ürün ve ürün yorumu paylaşmak için sosyal 

ağlarla bağlantısının olması önemlidir. 

4,02 ,915 -,845 ,519 

Ölçek ortalamasının çarpıklık basıklık değerleri incelendiğinde verilerin normal dağıldığı görülmektedir.  

Çarpıklık basıklık değerlerinin -2 ve + 2 aralığında olması verilerin normal dağıldığını göstermektedir. 

(George ve Mallery,2010). 
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Alışkanlık, marka duyarlılığı, yenilikçilik, fiyat duyarlılığı, web sitesine ilgi boyutlarından oluşan online 

alışverişte tüketici tarzları ölçeğinde en yüksek ortalamaya 4,49 ile web sitesine duyarlılık boyutu almış, en 

düşük ortalamaya ise 2,26 ortalama ise yenilikçilik boyutu sahip olmuştur. 

 

Tablo 3. Online Alışverişte Tüketici Tarzları Ölçeğinin Alt Boyutlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Boyutlar Ort Sta. Sapma Çarpıklık Basıklık 

Ölçek geneli 3,7733 ,38836 -,235 ,875 

Alışkanlık 3,6437 ,71613 -,466 ,802 

Marka duy. 2,7766 ,78370 ,210 ,319 

Yenilikçilik 2,6358 1,03929 ,235 -,667 

Fiyata duy. 3,9803 ,59699 -,571 1,226 

Web siteleri 4,4946 ,54243 -1,525 4,459 

 

Online alışverişte tüketici tarzları ölçeğine verilen yanıtlarda ölçek genelinde kadınlar ve erkekler arasında 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Alt boyut olarak incelendiğinde ise alışkanlık boyutu, fiyata duyarlılık 

boyutu, web sitesine olan ilgi boyutu da cinsiyet bazında anlamlı farklılıklar sergilemektedir. H1 hipotezi 

kabul edilmiştir. 

Tablo 4. Tüketici Tarzları Ölçeği ile Cinsiyet Değişkeni Arasında Bağımsız T Testi Sonuçları 

Boyutlar t değeri p değeri 

Ölçek geneli 4,508 ,000 

Alışkanlık 2,386 ,017 

Markaya Duyalılık -,280 ,780 

Yenilikçilik ,359 ,720 

Fiyata Duyarlılık 2,707 ,007 

Web Sitesi 5,136 ,000 
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Tüketici tarzları ölçeği ile gelir değişkeni arasında ölçek geneli açısından anlamlı farklılık bulunamamış, ancak 

ölçeğin alt boyutu olan -fiyata duyarlılık- bakımından her bir grup birbirinden farklılık göstermiş olup, diğer 

alt boyut olan -web sitesine ilgi-   boyutunda ise 8000 TL üzeri gelire sahip olanlar diğer gelir gruplarına göre 

daha farklılar göstermektedir. H2 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

Tablo 5. Tüketici Tarzları Ölçeği ile Gelir Değişkeni Arasında Tek Yönlü Varyans Analizi 

Boyutlar Gruplar N Ort  

Standart 

Sapma 

F değeri p değeri 

Olcek Geneli 3ooo TL 

den az 

225 3,8032 ,41001 2,281 ,078 

3001-5000 92 3,8174 ,34063 

5001-8001 113 3,7286 ,38105 

8001 TL den 

fazla 

78 3,7000 ,37739 

Toplam 508 3,7733 ,38836 

Alışkanlık 3ooo TL 

den az 

225 3,5978 ,69227 1,226 ,300 

3001-5000 92 3,7283 ,66056 

5001-8001 113 3,7080 ,71877 

8001 TL den 

fazla 

78 3,5833 ,83127 

Toplam 508 3,6437 ,71613 

Markaya_Duyarlılık 3ooo TL 

den az 

225 2,7911 ,77972 ,241 ,868 

3001-5000 92 2,7935 ,78849 

5001-8001 113 2,7212 ,75575 

8001 TL den 

fazla 

78 2,7949 ,83912 

Toplam 508 2,7766 ,78370 

Yenilikçilik 3ooo TL 

den az 

225 2,5978 1,03693 1,522 ,208 

3001-5000 92 2,6685 1,10761 

5001-8001 113 2,5398 ,97087 

8001 TL den 

fazla 

78 2,8462 1,04852 

Toplam 508 2,6358 1,03929 

Fiyata_Duyarlılık 3ooo TL 

den az 

225 4,0993 ,55948 5,627 ,001 

3001-5000 92 3,9058 ,54655 

5001-8001 113 3,8938 ,61280 

8001 TL den 

fazla 

78 3,8504 ,67878 

Toplam 508 3,9803 ,59699 

Web_Siteleri 3ooo TL 

den az 

225 4,5400 ,54595 5,109 ,002 

3001-5000 92 4,5951 ,47873 

5001-8001 113 4,4535 ,47310 

8001 TL den 

fazla 

78 4,3045 ,64547 

Toplam 508 4,4946 ,54243 
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Tüketici tarzları ölçeği ile harcama değişkeni arasında ölçek geneli açısından anlamlı farklılık bulunamamış, 

ancak ölçeğin alt boyutu olan -alışkanlık- ve –yenilikçilik- bakımından 750 tl üzeri online alışveriş yapanlar 

anlamlı farklılıklar sergilemişlerdir. H3 hipotezi kısmen alışkanlık, ve yenilikçilik boyutları ile kabul 

edilmiştir. 

Tablo 6. Tüketici Tarzları Ölçeği ile Alışveriş Tutarı Değişkeni Arasında Tek Yönlü Varyans Analizi 

Boyutlar Gruplar N Ort  

Standart 

Sapma 

F değeri p değeri 

Olcek Geneli 250  tl den 

az 

229 3,7650 ,38679 ,993 ,396 

 251-500 tl 128 3,7753 ,37868 

 501-750 tl 61 3,7205 ,36409 

 751 tl den 

fazla 

90 3,8274 ,42056 

 Toplam 508 3,7733 ,38836 

Alışkanlık 250  tl den 

az 

229 3,5240 ,70281 7,136 ,000 

 251-500 tl 128 3,6094 ,66976 

 501-750 tl 61 3,7869 ,70981 

 751 tl den 

fazla 

90 3,9000 ,74653 

 Toplam 508 3,6437 ,71613 

Markaya_Duyarlılık 250  tl den 

az 

229 2,7620 ,73978 ,908 ,437 

 251-500 tl 128 2,7227 ,80795 

 501-750 tl 61 2,7705 ,72786 

 751 tl den 

fazla 

90 2,8944 ,88842 

 Toplam 508 2,7766 ,78370 

Yenilikçilik 250  tl den 

az 

229 2,5393 ,98374 4,119 ,007 

 251-500 tl 128 2,6523 1,02442 

 501-750 tl 61 2,4836 1,02456 

 751 tl den 

fazla 

90 2,9611 1,14957 

 Toplam 508 2,6358 1,03929 

Fiyata_Duyarlılık 250  tl den 

az 

229 4,0262 ,58180 1,106 ,346 

 251-500 tl 128 3,9766 ,49879 

 501-750 tl 61 3,8962 ,65980 

 751 tl den 

fazla 

90 3,9259 ,70804 

 Toplam 508 3,9803 ,59699 

Web_Siteleri 250  tl den 

az 

229 4,5338 ,53823 1,297 ,275 

 251-500 tl 128 4,5078 ,46315 

 501-750 tl 61 4,4344 ,59143 

 751 tl den 

fazla 

90 4,4167 ,61580 

 Toplam 508 4,4946 ,54243 
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Online alışverişte tüketici tarzları ölçeğine verilen yanıtlar, en çok tercih edilen ürün gruplarına göre anlamlı 

farklılık göstermektedir. Bununla birlikte –alışkanlık-, -yenilikçilik-, -web sitesi- boyutlarında da anlamlı 

farklılıklar görülmektedir. Giyim satın alanlarla kitap, dergi, cd gibi ürünleri satına alanlar arasında anlamlı 

farklılıklar mevcuttur. H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 7. Tüketici Tarzları Ölçeği ile Ürün Grupları Arasında Tek Yönlü Varyans Analizi 

Boyutlar Gruplar N Ort  

Standart 

Sapma 

F değeri p değeri 

Olcek ort Gıda/market 73 3,7125 ,38071 1,995 ,049 

Kozmetik 16 3,8333 ,54650 

Teknoloji/Elektronik 46 3,6881 ,43264 

Eşya 9 3,6000 ,36056 

Giyim 250 3,8349 ,37595 

Ayakkabı/Çanta 8 3,7667 ,32269 

Aksesuar 7 3,6381 ,51905 

 

Kitap, dergi, müzik 

ürünleri 

61 3,7492 ,34375 

Hizmet 10 3,5933 ,31498 

Kişisel Bakım 

Temizlik 

28 3,6964 ,38654 

Toplam 508 3,7733 ,38836 

Alışkanlık Gıda/market 73 3,6438 ,69462 1,913 ,048 

Kozmetik 16 3,8750 ,59161 

Teknoloji/Elektronik 46 3,6087 ,73721 

Eşya 9 3,3333 ,79057 

Giyim 250 3,7080 ,70905 

Ayakkabı/Çanta 8 3,4375 ,94255 

Aksesuar 7 3,2143 ,75593 

Kitap, dergi, müzik 

ürünleri 

61 3,5410 ,72050 

Hizmet 10 3,0500 ,79757 

Kişisel Bakım 

Temizlik 

28 3,6964 ,61372 

Toplam 508 3,6437 ,71613 

Markaya_Duyarlılık Gıda/market 73 2,6986 ,83225 1,643 ,100 

Kozmetik 16 3,2813 ,77392 

Teknoloji/Elektronik 46 2,8152 ,89665 

Eşya 9 2,7778 ,83333 

Giyim 250 2,8200 ,74554 

Ayakkabı/Çanta 8 2,4375 ,49552 

Aksesuar 7 2,7143 ,26726 

Kitap, dergi, müzik 

ürünleri 

61 2,7541 ,80944 

Hizmet 10 2,4500 ,76194 

Kişisel Bakım 

Temizlik 

28 2,5179 ,78743 

Toplam 508 2,7766 ,78370 

Yenilikçilik Gıda/market 73 2,5890 1,03864 2,501 ,008 

Kozmetik 16 2,8750 ,92195 

Teknoloji/Elektronik 46 2,6413 1,02015 

Eşya 9 2,8889 1,21906 
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Giyim 250 2,7800 1,05644 

Ayakkabı/Çanta 8 2,5625 ,62321 

Aksesuar 7 2,7143 1,34960 

Kitap, dergi, müzik 

ürünleri 

61 2,2049 ,92816 

Hizmet 10 2,6000 ,96609 

Kişisel Bakım 

Temizlik 

28 2,1964 ,92636 

Toplam 508 2,6358 1,03929 

Fiyata_Duyarlılık Gıda/market 73 4,0183 ,59028 1,304 ,232 

Kozmetik 16 3,9583 ,67632 

Teknoloji/Elektronik 46 3,7899 ,61003 

Eşya 9 3,5926 ,79543 

Giyim 250 4,0267 ,55585 

Ayakkabı/Çanta 8 4,0417 ,48591 

Aksesuar 7 3,8095 ,57275 

Kitap, dergi, müzik 

ürünleri 

61 3,9945 ,59470 

Hizmet 10 4,0333 ,63732 

Kişisel Bakım 

Temizlik 

28 3,8929 ,80151 

Toplam 508 3,9803 ,59699 

Web_Siteleri Gıda/market 73 4,3733 ,58648 2,147 ,024 

Kozmetik 16 4,3125 ,95960 

Teknoloji/Elektronik 46 4,3587 ,56924 

Eşya 9 4,1944 ,97450 

Giyim 250 4,5500 ,46730 

Ayakkabı/Çanta 8 4,5938 ,49888 

Aksesuar 7 4,3571 ,78868 

Kitap, dergi, müzik 

ürünleri 

61 4,6107 ,49271 

Hizmet 10 4,3000 ,42164 

Kişisel Bakım 

Temizlik 

28 4,5625 ,50289 

Toplam 508 4,4946 ,54243 
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Online alışverişte tüketici tarzları ölçeği ile yaş değişkeni arasında Anova uygulandığında ölçek genelinde ve-

alışkanlık- boyutunda anlamlı farklılıklar çıkmıştır. 18-23 yaş arası gençlerin davranışları farklılıklar 

sergilemektedir.H5 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 8. Tüketici Tarzları Ölçeği ile Yaş Değişkeni  Tek Yönlü Varyans Analizi 

Boyutlar Gruplar N Ort  

Standart 

Sapma 

F değeri p değeri 

Olcek Geneli 18-23 222 3,8302 ,40135 2,826 ,048 

24-30 143 3,7422 ,37878 

31-40 103 3,7586 ,34655 

41 ve üzeri 33 3,6772 ,39172 

Toplam 501 3,7803 ,38546 

Alışkanlık 18-23 222 3,7230 ,70779 2,791 ,049 

24-30 143 3,5734 ,67124 

31-40 103 3,6942 ,74503 

41 ve üzeri 33 3,4242 ,74079 

Toplam 501 3,6547 ,71100 

Markaya_Duyarlılık 18-23 222 2,8559 ,80267 1,460 ,224 

24-30 143 2,7343 ,81535 

31-40 103 2,6796 ,73383 

41 ve üzeri 33 2,7273 ,67420 

Toplam 501 2,7764 ,78608 

Yenilikçilik 18-23 222 2,6622 1,07346 ,335 ,800 

24-30 143 2,5594 1,04896 

31-40 103 2,6650 ,99850 

41 ve üzeri 33 2,6061 ,88174 

Toplam 501 2,6297 1,03785 

Fiyata_Duyarlılık 18-23 222 4,0210 ,59961 ,689 ,559 

24-30 143 3,9814 ,59966 

31-40 103 3,9806 ,57702 

41 ve üzeri 33 3,8687 ,50648 

Toplam 501 3,9914 ,58891 

Web_Siteleri 18-23 222 4,5586 ,55005 2,037 ,108 

24-30 143 4,4843 ,47491 

31-40 103 4,4927 ,50422 

41 ve üzeri 33 4,3333 ,60488 

Toplam 501 4,5090 ,52576 

Online alışverişte tüketici tarzları ölçeği ile burçlar arasında ek yönlü varyans analizi yapıldığında ölçek 

genelinde anlamlı bir farklılık bulunmakla birlikte, -alışkanlık-, -fiyata duyarlılık- ve –web sitesi- boyutlarında 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Terazi burçları oğlak, aslan ve başak burçlarına göre anlamlı düzeyde 

farklılıklar sergilerken, fiyata duyarlılık açısından ikizler burcu başak burçlarına göre anlamlı derecede 

farklılıklar sergilemektedir. H6 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 9. Tüketici Tarzları Ölçeği ile Burçlar Arasında Tek Yönlü Varyans Analizi 

Boyutlar F değeri p değeri 

Ölçek geneli 2,270 ,010 

Alışkanlık 2,663 ,003 

Markaya Duyarlılık 1,288 ,228 

Yenilikçilik 1,117 ,345 

Fiyata Duyarlılık 2,042 ,023 

Web Sitesi 2,254 ,011 
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Online alışverişte tüketici tarzları ölçeği ile burçların elementleri arasında tek yönlü varyans analizi 

yapıldığında ölçek genelinde anlamlı bir farklılık bulunmakla birlikte, -alışkanlık-, -fiyata duyarlılık- ve –web 

sitesi- boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ölçek genelinde hava grupları (terazi, ikizler, kova) 

diğer gruplara göre anlamlı farklılıklar sergilemektedir Alışkanlık boyutunda ise su grupları (balık, akrep, 

yengeç) anlamlı farklılıklar göstermektedir. Fiyata duyarlılık açısından ise toprak grupları (boğa, başak, oğlak) 

farklılıklar gösterirken, web sitesi açısından hava grupları ve toprak grupları arasında anlamlı farklılıklar 

gözükmektedir. H7 hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 10. Tüketici Tarzları Ölçeği ile Burçların Elementleri Arasında Tek Yönlü Varyans Analizi 

Boyutlar Gruplar N Ort  

Standart 

Sapma 

F değeri p değeri 

Olcek Geneli hava 126 3,6667 ,38555 4,324 ,005 

 su 119 3,8172 ,37618 

 ateş 142 3,8031 ,44142 

 toprak 121 3,8062 ,31351 

 Toplam 508 3,7733 ,38836 

Alışkanlık hava 126 3,4960 ,69136 4,472 ,004 

 su 119 3,7941 ,66196 

 ateş 142 3,7113 ,73011 

 toprak 121 3,5702 ,74528 

 Toplam 508 3,6437 ,71613 

Markaya_Duyarlılık hava 126 2,6944 ,74558 1,647 ,178 

 su 119 2,8697 ,77148 

 ateş 142 2,8345 ,89862 

 toprak 121 2,7025 ,67570 

 Toplam 508 2,7766 ,78370 

Yenilikçilik hava 126 2,6111 ,98770 ,959 ,412 

 su 119 2,7731 1,04709 

 ateş 142 2,6056 1,08965 

 toprak 121 2,5620 1,02382 

 Toplam 508 2,6358 1,03929 

Fiyata_Duyarlılık hava 126 3,8624 ,58919 5,920 ,001 

 su 119 3,8824 ,60224 

 ateş 142 4,0376 ,61770 

 toprak 121 4,1322 ,53659 

 Toplam 508 3,9803 ,59699 

Web_Siteleri hava 126 4,3690 ,68827 3,428 ,017 

 su 119 4,5063 ,46082 

 ateş 142 4,5246 ,51769 

 toprak 121 4,5785 ,44842 

 Toplam 508 4,4946 ,54243 

Burçların online alışveriş tutarları ile ilgili ilişkisine bakıldığında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.   Boğa, 

Başak ve Oğlak burçları alışveriş tutarı açısından diğer burçlardan farklılıklar göstermektedir. Diğer burçlara 

göre daha az alışveriş tutarı harcamaktadırlar. Online tüketicilerin en çok  satın aldıkları ürün grupları ile 

burçları arasında da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Tablo 11. Tüketici Tarzları Ölçeği ile Burçların Elementleri Arasında Tek Yönlü Varyans Analizi 

 F değeri p değeri 

Alışveriş Tutarı 3,773 ,024 

Ürün Grubu 2,755 ,049 

Analiz sonuçlarından da görüldüğü üzere burçların ve burçların bulunduğu elementlerin online satın alma 

davranışlarını etkileyip, tüketici tarzlarını farklılaştırabildiği görülmektedir. 



Ö. Çatlı 13/3 (2021) 2696-2714 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2712 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırmada sorulan demografik sorular ile online tüketici tarzı ölçeği doğrultusunda farklılıklar tespit 

edilmeye çalışıldığında, cinsiyete göre tüketici tarzları ölçeğinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu 

farklılıklar alışkanlık, fiyata duyarlılık, web sitesi içeriğine duyarlılık konusunda alt boyutlarda da çıkmıştır. 

Gelir değişkeni ile tüketici tarzları ölçeğinde fiyata duyarlılık ve web sitesi içeriğine duyarlılık kapsamında 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  Yapılan online harcama tutarı konusunda ise yenilikçilik ve alışkanlık 

boyutunda farklılıklar gözükmektedir. Yaş değişkeninde ise alışkanlıklar boyutunda anlamlı farklılıklar 

saptanmıştır. Son olarak online alışverişte en çok tercih edilen ürün grupları ile tüketici tarzları kapsamında 

da anlamlı farklılıklar görülmektedir. Bu sonuçlar literatürü destekler niteliktedir. 

Online alışverişte tüketici tarzları ölçeği ile burçlar arasındaki analiz sonuçlarına göre, ölçek genelinde anlamlı 

bir farklılık bulunmakla birlikte, -alışkanlık-, -fiyata duyarlılık- ve –web sitesi- boyutlarında anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Terazi burçları, oğlak ve başak burçlarına göre anlamlı düzeyde farklılıklar 

sergilerken, fiyata duyarlılık açısından ikizler burcu başak burçlarına göre anlamlı derecede farklılıklar 

sergilemektedir. Terazi burçları estetik olan ve güzel olan nesnelere karşı ilgisi yüksek bir burçtur. Ayrıca hava 

grubunda yer alan terazi burcu, oğlak ve başak burçları gibi detaycı ve aşırı rasyonel davranmadan 

alışverişlerini yapabileceklerdir. Oğlak burçları ise alışveriş yaparken duygusal olmaktan ziyade daha 

rasyonalist olabilecektir. Başak burcu alışverişlerini daha mükemmeliyetçi, ayrıntılı yaklaşıp, savurgan 

olmayacaklardır. Aslan burcu da farklılıkları beraberinde getirmektedir, genel olarak sahnede olmayı, göz 

önünde olmayı seven bu burç grubunun özellikleri alışverişlerine de yansıyabilmektedir. 

Online alışverişte tüketici tarzları ölçeği ile burçların elementleri arasında tek yönlü varyans analizi 

sonuçlarına göre yine ölçek genelinde anlamlı bir farklılık bulunmakla birlikte, -alışkanlık-, -fiyata duyarlılık- 

ve –web sitesi- boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ölçek genelinde hava grupları (terazi, ikizler, 

kova) diğer gruplara göre anlamlı farklılıklar sergilemektedir. Alışkanlık boyutunda ise su grupları (balık, 

akrep, yengeç) anlamlı farklılıklar göstermektedir. Su grupları duygusal özellikleri yoğun olarak taşıyan 

gruptur. Bu grubun tüketicileri alışkanlıklarını, sadakatlarını devam ettirmek isteyebilecektir. Su grubunun 

tüketicileri sadık müşteri olma yolunda aday müşterilerdir. Marka sadakati  konusunda su grubu 

müşterilerinin incelenmesi de başka bir araştırma konusu olabilir. Fiyata duyarlılık açısından ise toprak 

grupları (boğa, başak, oğlak) farklılıklar gösterirmiştir. Aslında bu sonuç da astolojik açıdan beklenilen bir 

sonuçtur. Toprak grubu burçları, sağlamcı, maddeye önem veren, ödeme/değer dengesine dikkat eden, fayda 

odaklı burç grubu olduklarından dolayı fiyata duyarlılık seviyeleri farklılık gösterebilecektir. Web sitesi 

açısından hava grupları ve toprak grupları arasında anlamlı farklılıklar gözükmektedir. Toprak grubu 

burçlarının genel olarak alanını koruma ve güvenlik kaygıları web sitesinin güvenirliği konusunda da kendini 

göstermektedir. Burçların online alışveriş tutarları ile ilgili ilişkisine bakıldığında anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur.   Boğa, Başak ve Oğlak burçları alışveriş tutarı açısından da diğer burçlardan farklılıklar 

göstermekte, online alışverişte daha az harcama yapmaktadır. Ateş grubu burçlarının ise  hızlı ve hareketli 

yapısı ani satın alma davranışları çıkarabilmektedir. Plansız satın almalarda bu grubun etkisi daha öncesinde 

literatürde bulunmuştur, ancak online plansız satın alma eğilimleri yine başka bir araştırma konusu 

olabilecektir. 

Bu çalışma, astrolojinin tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyebileceğini ortaya koyan diğer 

çalışmalarla (Mitchell 1995, Mitchell ve Hagget 1997, Özkan vd., 2013, Baş ve Kubilay, 2016, Özkan, 2017, Uslu 

ve Divanoğlu, 2019)  destekler niteliktedir. 

 Günümüzde nerdeyse her işletmenin veri tabanında müşterilerinin doğum tarihi bulunmaktadır. Özellikle 

online alışverişte web sitesine üye olurken doğum tarihi çoğunlukla sorulan bir soru haline gelmiştir. 

İşletmelerin bu soruyu sormalarında nasıl bir amaca sahip olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, 

müşterilerin doğum gününü kutlamak, Pazar bölümlendirmesini kolaylaştırmak gibi sebeplerle bu bilgiyi 

müşterilerden isteme durumu söz konusu olabilir. Bunun yanında bu araştırmanın sonuçları ile birlikte 

günümüzde gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak  müşterilerin burçları ve elementleri tespit 

edilebilir. Bu tespit ile birlikte tüketicilerin geliştireceği davranışlar hakkında, nasıl bir tüketici grubuna dahil 

olabileceği hakkında öngörülerde bulunulabilir. Aslan burçlarına gösterişli ürünler, terazi burçlarına naif ve 

estetik ürünler, kova burçlarına orijinal, farklı ürünler, yengeç burçlarına evlerine yönelik ürünler 

sunulabilmesi gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Çalışmanın başında da belirtildiği gibi bireylerin güneş 

burçları tam kapsamlı bir analiz için her zaman yeterli olmayabilecektir. Burçlardan ve burçların bulunduğu 
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elementlerden çok daha fazlasını kapsayan astroloji, daha detaylı  göstergelerle, tüketicilerin doğum 

haritalarının incelenmesi ile nitel bir araştırmanın yapılması literatüre önerilmektedir. Web siteleri üyelik 

bilgilerinden ve satın alma davranışlarından tüketicilerin daha çok ilgisini çekebilecek stratejiler kullanabilir. 

Bu stratejiler burçlara göre yukarıda örneklendirildiği gibi ürün bazlı olabilirken, fiyata duyarlı, para 

konusunda hassasiyet sahibi burçlar için fiyat bazlı, garantici burçlar için kusursuz tedarik ve kalite bazlı 

mesaj içeren tutundurma mesajları olabilecektir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, örgütlerin kariyer yönetim sistemi ve yedekleme planı uygulamalarının, 

çalışanların genel ve spesifik görev performansı algılarına etkilerinin tespit edilmesidir. Yapılan tespitler 

doğrultusunda da hem literatüre katkı yapılması hem de uygulamacıların dikkatini bu yöne çekilmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntem – Kariyer yönetim sistemi ve yedekleme planı uygulamalarının, çalışanların genel ve spesifik görev 

performansı algılarına etkisinin araştırıldığı bu çalışma, İstanbul’da faaliyet gösteren çağrı merkezi 

çalışanlarından, kolayda örneklem yoluyla ulaşılan 556 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle çağrı 

merkezi şirketi yöneticileri ile temasa geçilmiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden şirket yöneticilerine 

anket formları elektronik ortamda ulaştırılmış, yöneticilerin çalışanlara bu formları dağıtması ile 

katılımcıların çalışmaya katılımları sağlanmıştır. Toplanan veriler, SmartPLS Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) 

programı kullanılarak geçerlilik, güvenilirlik ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi tutulmuştur. Hipotez 

testleri için de yol analizi yapılarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır.   

Bulgular – Yapılan istatistiki analizler, kariyer yönetim sistemi uygulamalarının çalışanların hem görev 

hem de spesifik görev performansı algılarında olumlu ve anlamlı düzeyde rol oynadığını göstermektedir. 

Yedekleme planı uygulamasının ise çalışanların spesifik görev performansı algısını olumsuz yönde 

etkilediği görülmüştür. Spesifik görev performansı algısı kariyer yönetiminin genel görev performansı 

algısına olan etkisinde kısmi, yedekleme planının etkisinde ise tam aracılık rolü üstlenmektedir. 

Tartışma – Bu çalışma sonuçları, kariyer yönetim sistemi uygulamalarının, çalışanların hem genel hem de 

spesifik görev performansı algılarını arttırması sebebiyle olumlu karşılandığını, yedekleme planı 

uygulamalarının ise olumsuz etkisinden dolayı çalışanlarca pek hoş karşılanmadığını ortaya koymaktadır. 
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Purpose - This study aims to determine the effects of the career management system and succession plan 

practices of organizations on the general and specific task performance perceptions of the employees, and 

to contribute to the literature in this direction, and draw the attention of the practitioners to these subjects. 

Design/methodology/approach - This study, which invesitgates the effects of the career management 

system and succession plan practices of organizations on the general and specific task performance 

perceptions of the employees, was carried out with 556 participants from call center employees operating 

in Istanbul by adopting a convenient sampling method. First, call center company managers were contacted, 

and questionnaires were sent in the electronic form to those managers who accepted to participate in the 

study and distributed to the participants by them. The collected data were subjected to validity, reliability 

and confirmatory factor analyzes using the SmartPLS Structural Equation Model (SEM) program. For the 

hypothesis tests, the findings obtained by path analysis were interpreted. 

Findings - Statistical analysis shows that career management system practices play a positive and significant 

role in employees’ perceptions of both job and specific task performance. It was observed that the 

implementation of the backup plan negatively affected the specific task performance perception of the 

employees. Specific job performance perception plays a partial mediating role in the effect of career 

management on the perception of general task performance and a fully mediating role in the effect of the 

succession plan. 

Discussion - The results of this study reveal that career management system practices are welcomed as they 

increase both general and specific job performance perceptions of employees, while succession plan 

applications are not welcomed by employees due to the negative impact. 
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1. GİRİŞ 

Yöneticiler, örgütsel hedefleri gerçekleştirebilmek için ellerindeki kaynaklara göre planlama yapar, bu 

planlamaları uygulamaya koyacak organizasyonu kurar, kaynakları organize eder ve organizasyona liderlik 

eder, planların uygulanmasında bizzat yürütme görevi icra eder ve birimlerle kişiler arasında koordinasyon 

gerçekleştirir (Aslan, 2020). Tüm bu kaynaklar içerisinde en önemlisi insan kaynaklarıdır (Sucu, 2021:994). 

Çünkü tüm süreçleri doğru bir şekilde planlasa, organize etse ve yürütse bile eğer elindeki insan kaynaklarını 

harekete geçiremez ve insan kaynaklarının tam performans ile çalışmasını sağlayamazsa başarıya ulaşması o 

derece imkânsız olur. 

İnsan kaynaklarını harekete geçirmenin, verebileceklerinin en iyisini vermelerini ve bunu sürekli kılınmasını 

sağlamanın en etkin yolu, kişilerin hedeflerinin, örgütsel hedeflerle örtüşmesini sağlamaktır. Bu sayede kişi 

aslında kendi hedeflerini gerçekleştirmek için tüm varlığını ortaya koyarken örgütsel hedefleri gerçekleştirme 

yolunda da çaba göstermiş ve elinden gelenin en iyisini yapmış olmaktadır (Lussier, 2017). Fakat bu süreç 

oldukça zahmetli, oldukça zor ve bir o kadar da kırılgandır. Çünkü bu süreç tek taraflı veya iki taraflı değil, 

çok taraflı bir süreçtir ve bahse konu olan kaynak, örgütün en değerli varlığı olan insan kaynaklarıdır. 

İnsan kaynakları diğer örgütsel kaynaklardan farklıdır çünkü her biri özel ilgi isteyen, kendine has özellikleri 

olan bireylerden oluşmaktadır ve bu bireyleri bir arada tutmak, bunların her birinin hedeflerini örgütsel 

hedeflerle uyumlaştırmak neredeyse imkânsızdır. İyi bir kariyer yapmak ise tüm çalışanların ortak 

hedeflerinden biridir. Bu nedenden dolayı örgütler hem çalışanlarının kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerini 

sağlamak hem nitelikli iş gücüne sahip olmak hem de kişilerin, kariyer hedefleri doğrultusunda faaliyet 

gösterirken örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesine olabilecek en yüksek katkıyı vermelerini sağlamak için 

kariyer yönetim sistemlerini uygularlar. Böylece örgütler, kariyer geliştirme çalışmaları vasıtasıyla 

çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerinden daha verimli yararlanma fırsatı bulurlar ama aynı zamanda da 

çalışanın motivasyonunu ve verimliliği arttırırlar (Noe,1996). 

Örgütlerin sahip oldukları insan kaynakları sabit değildir, süreklilik de göstermez. Fakat örgütler, hedeflerini 

gerçekleştirmek için süreklilik arz eden kaynaklara ihtiyaç duyarlar. İnsan kaynaklarında yaşanacak 

olumsuzluk, örneğin en çok ihtiyaç duydukları, kritik bir pozisyonda olan bir çalışanın işten ayrılması, 

örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesini tehlikeye sokmaktadır. Bu yüzden örgütlerin, özellikle kritik 

pozisyonlar için yedekleme planları vardır (Erdoğmuş, 2004). Bu yedekleme planları normalde sadece üst 

yönetim tarafından bilinmesi gereken planlar olmasına rağmen çoğunlukla çalışanlar tarafından bir şekilde 

öğrenilir ya da hissedilir. 

Bu çalışma, kariyer yönetim sistemleri ve yedekleme planlarının, çalışanın algıladığı görev performansına 

etkisini inceleyerek, bunların etkilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve HİPOTEZ GELİŞTİRME 

2.1. Görev Performansı 

Görev performansı, atanmış bir görevi yerine getirmek için işveren ile çalışan veya bir yönetici ve bir ast 

arasındaki sözleşmeye dayalı bir anlayıştır (Pradhan ve Jena, 2016). Çalışanın iş tanımında yer alan ilgili role 

ait görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi (Van Dyne vd., 1995) olarak tanımlanabilecek olan görev 

performansı, çalışanın, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken teknik veya uzmanlık faaliyetlerini 

gerçekleştirme etkinliğine de bağlıdır. Bir başka deyişle çalışanın sorumluluklarını yerine getirirken ne kadar 

etkin ve verimliği olduğuyla da alakalıdır. Bu sebepten ötürü görev performansı davranışları, işletmenin 

teknik temel süreçlerine, mal ve hizmetlerin üretildiği süreçlere ve işletmenin etkinlik ve verimliliğine 

doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunur (Van Scotter, 1994).   

Çalışan açısından bakıldığında görev performansı, "beklenen, değerlendirilen ve ödüllendirilen" eylemleri 

ifade eder (Leung, 2007). Mesleki yeterlilik, net görev tanımı, uygun çalışma ortamı ve ahlaki nitelikler görev 

performansının yüksek olmasında önemlidir. Çalışanların net bir görev tanımları oluşturulamazsa, görev 

performanslarını ölçmek zorlaşacaktır. Görev tanımının net ve güvenilir şekilde oluşturulması ise performans 

belirleme düzeyinin kalitesini artıracaktır (Gül, 2013). 

Bu çalışmada analiz edilen, çalışanların görev performansı algısıdır. Yani kişinin kendine verilen görevleri ne 

ölçüde başarıyla yerine getirdiği, örgütün hedeflerine ne ölçüde katkıda bulunduğu algısıdır. Çalışanların 
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kendi performanslarıyla ilgili bir algılamaları her zaman mevcuttur. Fakat çalışanlar sadece KPI’larında 

belirtilmiş olan görevleri yerlerine getirmezler, gün içerisinde örgütte çok farklı görevler üstlenir ve bu 

görevlerin çoğu da KPI’larda belirtilen görevler değildirler. Dolayısıyla çalışanların kendi görev 

performanslarını algılamaları iki farklı şekilde olmaktadır: Genel görev performansı ve spesifik görev 

performans (Aslan, Yaman, Aksu ve Topgül, 2021). 

Aslan ve arkadaşlarında (2021) göre genel görev performansı algısı, kişinin zamanında işe gelmesi, takım 

arkadaşlarıyla yardımlaşması, genel olarak ürettiği hizmetin kalitesi, asıl iş konusu dışında işletme 

faaliyetlerine verdiği katkı gibi kişinin işletmede yerine getirdiği, işiyle doğrudan ilişkili olsun olmasın tüm 

faaliyetleri ne derece yaptığıyla ilgili algısıdır. Spesifik görev performansı algısı ise çalışanın asıl işiyle, asıl 

faaliyetiyle ilgili performans algısını kapsamaktadır ki bu da genelde anahtar performans göstergelerindeki 

(KPI) kıstaslar olmaktadır. Tüm çalışanlar KPI’larında nelerin olduğunu yani kâğıt üzerinde nelerin 

değerlendirildiğini ve nelerin kâğıt üzerinde değil ama yine de bir şekilde performansları olarak 

değerlendirildiğini bilirler.  

Çalışanın spesifik görev performansı algısının yüksek olması, yani KPI’da belirtilen görevleri yerine getiriyor 

olması, bunun haricinde görev tanımında yazmayan diğer faaliyetleri de yapması, genel görev performansı 

algısında da olumlu yönde bir artışa neden olacaktır. Bu bağlamda, spesifik görev performansı algısının genel 

görev performansını etkilemesinden daha doğal bir yaklaşım olamaz. Bu durumu belirten hipotez, kavramsal 

çerçevenin sonunda, diğer hipotezlerle birlikte verilecektir. 

2.2. Kariyer Yönetim Sistemi 

Stratejik insan kaynakları yönetimi fonksiyonları arasında yer alan kariyer yönetimi konusu hem çalışanlar 

hem de örgütler açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Kariyer yönetimi, insan kaynakları planlaması, 

insan kaynakları temin ve seçimi, performans yönetimi sistemi, eğitim ve geliştirme gibi insan kaynakları 

fonksiyonların ile etkileşim içerisindedir. 

Kariyer kavramı ile ilgili literatürde birçok farklı tanımlamaların bulunduğu görülmektedir. Unvan ve 

statülerle ifade edilen süreç, mesleki ilerleme, örgüt hiyerarşisindeki işlerin tahmin edilebilir bir sıralaması 

gibi farklı ifadelerle karşılaşılmaktadır. Ancak, en çok kabul gören anlamıyla, kişinin yaşamı boyunca 

üstlendiği iş il ilgili rollerin bir sıralaması olarak tanımlanmak mümkündür (Granrose,1995). İnsan kaynakları 

yönetiminde kariyer konusu, bireysel ve örgütsel olmak üzere iki farklı boyutta değerlendirilmektedir. 

Bireysel olarak ele alındığında, kişinin kariyerine ilişkin istek, beklenti ve hedeflerinin ön plana çıktığı bir 

kavram olarak görülmektedir. Örgüt açısından ise, insan kaynakları fonksiyonu altında, çalışanların 

kariyerlerinin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Bireysel kariyer yönetimi 

birkaç alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; kariyer keşfi, kariyer hedeflerini belirleme, kariyer stratejilerini 

saptaması ve kariyer stratejilerini uygulama adımlarından meydana gelir (Noe,1996). 

Örgütsel kariyer yönetimi ise, örgütün ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışanların kariyer gelişimlerinin 

sağlanması aynı zamanda çalışanın örgütün hiyerarşik kademelerindeki ilerleme sürecinin takip edilerek 

yönetilmesi şeklinde ifade edilebilir (Armstrong ve Taylor, 2014). 

Kariyer yönetimini başarılı bir şekilde yürütülmesi, bireysel ve örgütsel kariyer yönetiminin uyumlaştırılması 

ile doğru orantılıdır.  Bir başka deyişle örgütün ihtiyaçları yani örgüt büyüklüğü ve yapısı, finansal durumu, 

içinde bulunduğu pazarın koşulları, büyüme veya küçülme kararları, işgücü verimliliği gibi konular ile, 

çalışanın ihtiyaçları olarak sıralanabilecek ailenin desteği, kariyer evresi, yükselme isteği, aile sorumlulukları, 

eğitim ve iş performansı gibi konuların her iki taraf için de göz önünde bulundurularak bütünleştirilmesi 

gerekir (Snell ve Bohlander, 2009). 

Kariyer yollarını belirlemek, bu yönetim anlayışının önemli bir konusudur. Bu amaçla, takip edilmesi gereken 

adımları, şu şekilde sıralayabiliriz. İş analizlerinin yapılması, iş ailelerinin oluşturulması, iş ailelerinin içinde 

kariyer yollarının belirlenmesi, iş aileleri arasında kariyer yollarının belirlenmesi ve kariyer yollarını tek bir 

sistem içinde birleştirilmesi (Uyargil, 2013). 

Kariyer yollarını, dikey kariyer yolu, yatay kariyer yolu ve ikili kariyer yolu olarak tanımlamak mümkündür 

(Cabrera ve Albrecht, 1995). Kariyer yollarının, çalışanlar açısından örgütlerindeki ilerleme imkanlarını 

görmeleri bakımından önem taşıdığı söylenebilir. Örgüt açısından ise, ilerleme imkanlarını ve kriterlerini net 
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bir şekilde gören çalışanların, motivasyonlarının artması buna bağlı olarak kariyer hedeflerini yerine getirmek 

için çaba göstermeleri ve iş performanslarının yükselmesine sebep olacaktır. Kariyer evreleri ise hem çalışan 

hem de örgüt için bilinmesi gereken diğer bir önemli husustur. Kişiler, yaşamları boyunca kariyerleriyle ilgili 

çeşitli evrelerden geçerler. Bu evreler, keşfetme evresi,  kurma evresi, sürdürme evresi ve çözülmesi evresi 

olarak sıralanmaktadır (Smart, 1998).  Kariyer çıpası, çalışanların kariyerleriyle ilgili istekleri, beklentileri, 

temel değerleri, beceri ve yatkınlıkları bir kez oluştuğunda, bunların durağan bir hâle geleceği ve kariyere 

ilişkin kararlarda en önemli belirleyicilerden biri olacağı ifade edilmektedir (Schein, 1996).  

Örgütler, kariyer geliştirme çalışmaları vasıtasıyla, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerinden daha verimli 

yararlanma fırsatı bulurlar. Bunu yanı sıra motivasyon ve verimliliği yüksek insan kaynağına da ulaşarak 

sürdürülebilirliklerine katkıda bulunurlar. Örgütlerdeki kariyer geliştirme faaliyetleri, kariyer danışmanlığı, 

iş rotasyonu ve mentorluk olarak sıralanmaktadır. Bu çalışmalar esnasında kadın çalışanlar, çift kariyerli eşler, 

gelecek vaat eden çalışanlar ve özürlü çalışanlar gibi özel kariyer grupları da göz ardı edilmemelidir. Tüm bu 

konulara ilave olarak kariyer yönetimiyle ilgili yeni yaklaşımların da literatüre girdiği görülmektedir. Bu 

yaklaşımları, sınırsız kariyer, değişken kariyer, portföy kariyer ve şirket sonrası kariyer olarak sıralamak 

mümkündür (Baruch ve Peiperl, 2000).  

Kariyer planlamaları çalışanlar birlikte yapıldığından, çalışan açısından örgüt kendisine bir gelecek 

vadetmekte, kendisine değer vermekte ve gelişmesi için çaba sarf etmektedir. Bu durum çalışanın hem spesifik 

hem de genel görev performansı algısını olumlu yönde etkilemelidir. Ayrıca, spesifik görev performansının 

artması, genel görev performansı algısını da olumlu yönde etkilemeli ve spesifik görev performansı algısı, 

kariyer yönetim sisteminin çalışanın genel görev performans algısı üzerindeki etkisinde aracı rolü de 

üstlenmelidir. Bu durumu yansıtan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Kariyer yönetim sistemi, çalışanın genel görev performansı algısını anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H2: Kariyer yönetim sistemi, çalışanın spesifik görev performansı algısını anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H3: Kariyer yönetim sisteminin çalışanın genel görev performansı algısı üzerindeki etkisinde spesifik görev 

performansının aracılık etkisi vardır.  

2.3. Yedekleme Planı 

Kariyer yönetiminin önemli bir alt başlığı da yedekleme konusudur. Örgütteki devamlılığı sağlamayı temin 

etmek için üzerinde önemle durulması gereken bir husus olan yedekleme, örgütlerdeki kilit pozisyonların 

herhangi bir nedenle boş kalması olasılığına karşın, bu pozisyonu yürütebilecek kişileri önceden yetiştirilerek, 

hazırlanması olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, kilit pozisyonlara lider devamlılığının sağlanması 

örgütler açısından önem taşıyan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Busine ve Watt, 2005). Dolayısıyla 

yedekleme planlaması, stratejik insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını en önemli temel parçalarından 

birisi olmaktadır. Stratejilerin değişimine uyum sağlayabilecek beceriler ve farklı bakış açıları getirebilecek 

yeni yeteneklerin seçilmesi için gerçekleştirilen faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Busine ve Watt, 2005). 

Organizasyonlardaki yedekleme planlaması faaliyetlerinin, değişime adaptasyondan ziyade sürekliliğe 

yönelik bir kavram olduğu öngörülmektedir.  

İş modellerinin ve iş yapma biçimlerinin değişmesi ile beraber çalışanların risk faktörlerini yeniden ele 

almasını, lojistik faaliyetleri vb. operasyonel faaliyetleri revize etmeyi içeren ve yedekleme planlaması da dahil 

olmak üzere, organizasyonları iş sürekliliği konusunda birtakım hazırlıklar yapmasını zorunlu kılmaktadır 

(Göktepe, 2020). Özellikle pandeminin etkisiyle birlikte, organizasyonların iş sürekliliğine yönelik olarak 

yedekleme planlaması konusunda eksik kaldığı ve oluşan problemler karşısında cevap vermede zorlandıkları 

görülmüştür.  

Yedekleme planlamasının doğru bir şekilde tanımlayarak ve uygulayarak sorumluluk alabilecek çalışanları 

görevlendirmek organizasyonlar için hayati önem taşımaktadır (Banoa, Omar ve Ismail, 2021) . Bu noktada, 

stratejik insan kaynakları faaliyetlerinden biri olan, “yedekleme planlaması’’ ile iş sürekliliği yönetimindeki 

insan kaynakları planlaması faaliyetlerinin birlikte kullanımı konusu incelenmesi gereken önemli bir durum 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan kaynakları planlama ve kariyer geliştirme süreçlerinin üst düzey 

seviyelerde uygulanma şekli, genellikle üst düzey yönetici yedekleme planları ile belirlenmektedir (Hall, 

1986). Örgütsel yedekleme planlaması (succession planning); “gelecekte yönetimi devralacak insan kaynakları 
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ihtiyacının belirlenmesi ve işletme içinden bu ihtiyacı karşılayacak insanların hazır bulundurulması stratejisi” 

olarak tanımlanmıştır (Erdoğmuş, 2004).  

Kısa döneme yönelik amaç, yönetim seviyesinde planlı veya plansız boşlukların gerekli yetkinliğe sahip 

çalışanlar ile doldurulması olsa da uzun dönemde yüksek potansiyeli olan çalışanlara, hızlı, doğru ve düzenli 

bir şekilde iş deneyimi kazandırılarak, organizasyonun yüksek mevkileri için yetiştirilmesi ve donanımlı hale 

getirilmesi amaçlanmaktadır (Kerr ve Jackofsky, 1989). Yedekleme planlaması, çalışanların ileride farklı 

pozisyonlarda değerlendirilmesine ve terfi almalarına yönelik olarak yapılan faaliyetler bütünü olarak 

değerlendirilmektedir. Bu noktada iş sürekliliği yönetimindeki yedekleme planlaması ile insan kaynakları 

yönetimindeki uzun vadeli yedekleme planlaması arasında önemli bir fark bulunmaktadır (Rothwell, 2011).  

İş sürekliliği yönetiminde, acil durumlar esnasında kritik görevleri yürütebilecek çalışanların kısa vadeli 

olarak görevlendirmesi sürecini ifade etmektedir (Wolfe, 1996). Stratejik insan kaynakları yönetiminin 

yürüttüğü uzun vadeli yedekleme planlamasında ise, kurum içerisindeki en parlak yetenekleri 

değerlendirmek için çalışanlardan oluşan bir yetenek havuzu geliştirmeye odaklanır, kilit personelin eğitimi, 

geliştirilmesi ve terfi ettirilmesine yönelik uzun vadeli ve kapsamlı bir yaklaşım gerektirmektedir (Swanson, 

2018). Burada, kişilik özellikleri, yetkinlikler, sosyal beceriler, fiziksel beceriler ve duygusal dayanıklılıklar 

gibi birtakım farklı kişisel parametrelerin göz önüne alınarak, bir değerlendirme çalışması yapılması önem arz 

eder.   

Çalışanların yetkinliklerini kullanarak kendi kişisel gelişimlerini ve rollerini daha etkin bir biçimde 

gerçekleştirirken organizasyonun dayanıklılığını ve pazardaki başarılarını arttırmak, yedekleme planının 

önemli amaçlardan birkaçıdır. Yedekleme planının varlığı, örgütün bu tür stratejilere önem verdiğinin bir 

göstergesidir (Alayoğlu, 2010). Yedekleme planlaması faaliyetlerinin farklı görev alanlarındaki ortak 

noktaların belirlenmesi suretiyle oluşturacağı bütüncül bir bakış açısı hem örgütler hem de çalışanlar için 

fayda sağlayacağı bir gerçektir.  

Yedekleme planları normalde sadece üst yönetim tarafından bilinmesi gereken planlar olmasına rağmen 

çoğunlukla çalışanlar tarafından bir şekilde öğrenilir ya da hissedilirler. Bu durumunda çalışanlarda iş kaybı 

korkusu, işe karşı soğuma olması ve dolayısıyla da hem genel hem de spesifik görev performanslarının 

olumsuz yönde etkilenmesi beklenmelidir. Dahası, çalışanın spesifik görev performansındaki olumsuzluk, 

genel görev performansı algısını da etkilemesi beklenmelidir. Bir başka deyişle yedekleme planının genel 

görev performansı üzerindeki olumsuz etkisinde spesifik görev performansının aracılık etkisi olmalıdır. Bu 

görüşü yansıtan hipotezler is şu şekildedir: 

H4: Yedekleme planı, çalışanın genel görev performansı algısını anlamlı ve olumsuz yönde etkiler. 

H5: Yedekleme planı, çalışanın spesifik görev performansı algısını anlamlı ve olumsuz yönde etkiler. 

H6: Yedekleme planının çalışanın genel görev performansı algısı üzerindeki etkisinde spesifik görev 

performansının aracılık etkisi vardır.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli/Hipotezleri 

Bu çalışmanın amacı, örgütlerde uygulanan kariyer yönetim sistemi ve yedekleme planlarının çalışanların 

hem spesifik hem de genel görev performans algıları üzerindeki etkilerini tespit edebilmektir.  

Bu çalışma kapsamında veriler, 12 Haziran-28 Haziran 2019 tarihleri arasında toplanmış olup araştırmanın 

amaca yönelik geliştirilmiş araştırma modeli Şekil 1’de verilmektedir. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evreni İstanbul ilinde faaliyet göstermekte olan çağrı merkezi çalışanlarıdır. Araştırma evreninin 

büyüklüğüne ait kesin bir veri olmamakla birlikte, Türkiye Bankalar Birliği raporuna göre (TBB, 2020) 8.278 

kişidir.  Bu kesitsel alan araştırmasında öncelikle çağrı merkezi yöneticileri ile temasa geçilmiş ve araştırmaya 

katılan iki firmadaki tüm katılımcılara ulaşılarak, elektronik ortamda anket formlarını doldurmaları 

sağlanmıştır. Yamane (1967:886) vermiş olduğu n=N/(1+Nε2) formülü (n: Örneklem büyüklüğü; N: Araştırma 

evreni büyüklüğü ve ε hassasiyet – %95 güven aralığı için 0,05) ile hesaplanan örneklem büyüklüğü 382’dir. 

Çalışmamıza ise toplam 556 kişi katılmış olduğundan, örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

3.3. Veri Toplama Aracı ve Veri Seti 

Araştırmada kullanılan Kariyer Yönetimi Ölçeği Kılıç (2008) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 22 ifadeli ve tek 

boyutludur. Yedekleme Planının çalışan üzerindeki etkisini ölçen araç bu makalenin yazarları tarafından 

geliştirilmiş olup toplamda 18 ifade ve tek boyuttan oluşmaktadır. 

Genel Görev Performans Algısı ölçeği, Sigler ve Pearson (2000) tarafından Kirkman ve Rosen’dan (1999) 

aldıkları 4 ifadeli ölçektir. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Çöl (2008) 

tarafından yapılmıştır. Spesifik Görev Performans Algısı ölçeği araştırmacılar tarafından, çağrı merkezi 

yöneticileri ile görüşülüp elde edilen KPI’lar dikkate alınarak hazırlanmıştır ve toplam 4 ifadelidir. Kullanılan 

tüm ölçeklerde katılımcıların (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Fikrim Yok, (4) Katılıyorum 

ve (5) Kesinlikle Katılıyorum seçenekleri bulunan ordinal ölçek ile cevap vermeleri sağlanmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Toplam 556 deneğin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada toplanan veriler Kısmi En Küçük Kareler Yapısal 

Eşitlik Modeli (PLS-SEM) ile yol analizlerine tabi tutulmuş, elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Veriler, 

SmartPLS 3.2.9 Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) istatistik paket programı kullanılarak öncelikle doğrulayıcı faktör 

analizine ve geçerlilik analizlerine tabi tutulmuş, açıklama düzeyi göz önüne alınarak modelin kabul 

edilebilirliği değerlendirilmiştir. Sonrasında da yol analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Geçerlik ve güvenilirlik analizleri kapsamında iç tutarlılık güvenilirliği, birleşme ve ayrışma geçerliliği 

analizleri gerçekleştirilmiştir. İç tutarlılık güvenilirliğinin tespitinde Cronbach Alfa değerinin 0,60 veya üzeri 

(Lyberg vd.., 1997), birleşik güvenilirlik (CR) katsayılarının 0,70 veya üzeri olması şartı aranmıştır.  

Birleşme geçerliliğinin tespitinde de AVE değerinin 0,50 veya üzeri, her bir ifadenin faktör yükünün de 0,708 

veya üzeri olması koşulu aranmıştır. Faktör yükünün 0,4-0,708 olduğu durumlarda ise Cronbach Alfa, CR ve 

AVE değerlerinin eşik değerlerin üzerinde olması nedeniyle ifadeler analizden çıkartılmamıştır (Hair vd., 

2014).   

Ayrışma geçerliliğinin tespitinde HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio) kriteri kullanılmıştır (Henseler vd., 

2015). Bu kriter, içerik olarak birbirine yakın olan kavramlarda HTMT değerinin 0,90’nın, uzak olan 

kavramlarda ise 0,85’in altında olması gerekmektedir. Değişkenler arasındaki çoklu doğrusallığın kontrolü 

VIF (Varyans Büyüme Faktörü) değeri ile kontrol edilmiş, değerin 5’ten küçük olması (Rahman vd., 2016) 

koşulu kabul edilmiştir. 



F. Yaman – M. Aslan – A. Aksu 13/3 (2021) 2715-2726 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2721 

4. BULGULAR 

Toplam 556 deneğin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de 

verilmektedir. 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

                   f        % Toplam % 

Yaş 

24 Yaş ve Altı 113 20,3 20,3 

25-29 Arası 201 36,2 56,5 

30-35 Arası 144 25,9 82,4 

36 ve Üzeri 98 17,6 100,0 

Cinsiyet 
Erkek 219 39,4 39.4 

Kadın 337 60,6 100,0 

Eğitim 

İlk, Orta ve Lise 110 19,8 19,8 

Ön Lisans 192 34,5 54,3 

Lisans 228 41,0 95,3 

Lisansüstü 26 4,7 100,0 

Kıdem 

0-3 Yıl 346 62,2 62,2 

4-9 Yıl 124 22,3 84,5 

10 Yıl ve Üzeri 86 15,5 100,0 

İş Tecrübesi 

0-3 Yıl 132 23,7 23,7 

4-9 Yıl 278 51,4 75,2 

10-15 Yıl 94 15,5 90,6 

16 Yıl ve Üzeri 52 9,4 100,0 

Örneklem büyüklüğü N=556 

Yapılan geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine göre ölçekler, iç tutarlık güvenilirliği ve birleşme geçerliliği 

koşullarını sağlamaktadırlar. Analizler sonucunda elde edilen faktör yükleri, Cronbach Alfa, CR ve AVE 

değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Ölçeklerin CR ve AVE Değerleri ve Ölçek İfadelerinin Faktör Yükleri 

İfade Faktör Yükü Cronbach Alfa CR AVE 

Genel_Gor_Perf1 0,869 

0,894 0,926 0,759 
Genel_Gor_Perf2 0,862 

Genel_Gor_Perf3 0,905 

Genel_Gor_Perf4 0,847 

Spes_Gor_Perf1 0,782 

0,894 0,927 0,761 
Spes_Gor_Perf2 0,904 

Spes_Gor_Perf3 0,917 

Spes_Gor_Perf4 0,880 

Yedekleme1 0,785 

0,976 0,978 0,711 

Yedekleme2 0,876 

Yedekleme3 0,871 

Yedekleme4 0,880 

Yedekleme5 0,865 

Yedekleme6 0,902 

Yedekleme7 0,851 

Yedekleme8 0,739 

Yedekleme9 0,824 

Yedekleme10 0,884 

Yedekleme11 0,878 

Yedekleme12 0,880 

Yedekleme13 0,889 
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Yedekleme14 0,912 

Yedekleme15 0,824 

Yedekleme16 0,892 

Yedekleme17 0,672 

Yedekleme18 0,700 

Kariyer_Yonetim1 0,799 

0,974 0,976 0,650 

Kariyer_Yonetim2 0,654 

Kariyer_Yonetim3 0,787 

Kariyer_Yonetim4 0,680 

Kariyer_Yonetim5 0,564 

Kariyer_Yonetim6 0,805 

Kariyer_Yonetim7 0,877 

Kariyer_Yonetim8 0,863 

Kariyer_Yonetim9 0,868 

Kariyer_Yonetim10 0,872 

Kariyer_Yonetim11 0,841 

Kariyer_Yonetim12 0,840 

Kariyer_Yonetim13 0,783 

Kariyer_Yonetim14 0,834 

Kariyer_Yonetim15 0,870 

Kariyer_Yonetim16 0,879 

Kariyer_Yonetim17 0,823 

Kariyer_Yonetim18 0,751 

Kariyer_Yonetim19 0,733 

Kariyer_Yonetim20 0,831 

Kariyer_Yonetim21 0,878 

Kariyer_Yonetim22 0,814 

Ayrışma geçerliliğinin tespiti için Fornell and Larcker (1981) kriteri kullanılmıştır. Bu kritere göre, araştırmada 

yer alan yapıların açıklanan ortalama varyans (AVE) değerlerinin karekökü, araştırmada yer alan yapılar 

arasındaki korelasyonlardan yüksek olmalıdır. Tablo 3’te Fornell ve Larcker (1981) kriterine göre yapılan 

analiz sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3. Ayrışma Geçerliliği Sonuçları (Fornell Larcker Kriteri) 

 1 2 3 4 

1- Genel Gorev Perf. 0,871    

2- Kariyer Yonetim Sistemi 0,287 0,806   

3- Spesifik Görev Performansı 0,838 0,417 0,872  

4- Yedekleme Planı -0,152 -0,134 -0,166 0,843 

Tablo 3’teki değerler ışığında ayrışma geçerliliğinin sağlandığı söylenebilir. VIF değeri en yüksek Spesifik ve 

Genel Görev Performans Algısı değişkenleri arasında görülmüş 1,229 olarak tespit edilmiştir ki bu değer 5’ten 

küçük olduğu için değişkenler arasında çoklu doğrusallık olmadığı anlamına gelmektedir (Rahman vd., 2016).  

Araştırma modelinin değerlendirilmesinde ise açıklama düzeyi dikkate alınmıştır. Açıklama düzeyi (R2) Genel 

Görev Performansı Algısında 0,708, Spesifik Görev Performansı Algısında ise 0,186 olarak tespit edilmiştir. Bu 

değerler 0,10’dan büyük olduğu için (Falk ve Miller, 1992; Hair vd., 2019), modelin kabul edilebilir olduğu 

sonucuna varılmıştır. 
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4.1. Hipotez Testleri 

Araştırma modelinde Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli (PLS-SEM) ile yol analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Analizler, SmartPLS 3.2.9 istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Ringle vd., 

2015). Analizlerde, yol katsayıları ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkilerinin 

anlamlılık düzeylerini değerlendirmek için yeniden örnekleme (bootstrapping) yöntemiyle örneklemden 5000 

alt örneklem alınarak t-değerleri hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Araştırma Modelinin Yol Analiz Sonuçları 

Yol Hipotez β 

Kariyer Yönetim Sistemi -> Genel Görev Performansı Algısı H1 -0,078* 

0,402 Kariyer Yönetim Sistemi -> Spesifik Görev Performansı Algısı H2  0,402*** 

Yedekleme Planı -> Genel Görev Performansı Algısı H4 -0,018 

Yedekleme Planı -> Spesifik Görev Performansı Algısı H5 -0,112** 

Spesifik Görev Performansı Algısı -> Genel Görev Performansı Algısı   0,868*** 

Kariyer Yönetim Sistemi -> Spesifik Görev Performansı Algısı -> Genel Görev Performansı Algısı H3  0,349*** 

Yedekleme Planı -> Spesifik Görev Performansı Algısı -> Genel Görev Performansı Algısı H6 -0,097** 

β: Yol Katsayısı; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tablo 4’te raporlanmış sonuçlar ışığında H1 (β=-0,078; p<0,05), H2 (β=0,402; p<0,001), H3 (β=0,349; p<0,001), H5 

(β=-0,112; p<0,01) ve H6 (β=-0,097; p<0,01) hipotezlerinin kabul edildiği, H4 hipotezinin (β=-0,018; p>0,05) ise 

reddedildiği sonucuna varılmıştır. Toplam etki düzeyleri ise Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Toplam Etki 

Yol    β 

Kariyer Yönetim Sistemi -> Genel Görev Performansı Algısı  0,271*** 

Kariyer Yönetim Sistemi -> Spesifik Görev Performansı Algısı  0,402*** 

Spesifik Görev Performansı Algısı -> Genel Görev Performansı Algısı  0,868*** 

Yedekleme Planı -> Genel Görev Performansı Algısı -0,115** 

Yedekleme Planı -> Spesifik Görev Performansı Algısı -0,112** 

β: Yol Katsayısı; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tablo 4 ve Tablo 5’te verilen değerler göz önüne alındığında, kariyer yönetim sisteminin çalışanın genel ve 

spesifik görev performansı algılarını olumlu yönde etkilediği, yedekleme planının varlığının ise olumsuz 

yönde etkilediği görülmektedir. Her iki durumda da spesifik görev performansı algısı aracılık rolü 

üstlenmektedir. Ayrıca elde edilen değerler, çalışanın genel görev performansı algısında en yüksek etkinin, 

spesifik görev performansı algısı olduğunu ortaya koymaktadır. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Örgütlerin performansları, çalışanlarının performanslarına bağlıdır (Lussier, 2017:331). Performansını en üst 

seviyeye çıkarmak isteyen örgütlerin, çalışanlarının performanslarını da mümkün olan en üst seviyeye 

çıkarması zorunludur. Özellikle günümüzde, hızla değişen çevre koşulları ve artan rekabet nedeniyle bu daha 

da bir önem kazanmıştır. Bu da örgütlerin sadece performanslarını değil, aynı şekilde etkili ve verimli bir 

şekilde faaliyetlerine devam etmelerini de gerekli kılmaktadır. Bunu sağlayan en önemli kaynak da şüphesiz 

örgütün sahip olduğu nitelikli insan kaynağıdır. Bu değerli kaynağın örgüt içerisindeki geleceğinin 

planlanması, işlerin sekteye uğramaması için yedeklenmesi yani kısacası yönetimi hayati derecede önem 

taşımaktadır.  

Nitelikli insan kaynağının yönetimi noktasında bir takım metotlar, yaklaşımlar ve uygulamalarla çalışanların 

örgütsel bağlılıkları, motivasyonları ve verimlilikleri mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılmaya 

çalışılmaktadır. Bunlardan biri olan kariyer yönetimi sistemi hem örgütün ihtiyaçlarına doğrultusunda 

çalışanların kariyerlerinin gelişimlerini sağlamakta hem de çalışanın, örgütün hiyerarşik kademelerindeki 

ilerlemesine olanak tanımakta, planlamaktadır.  

Teoriye Katkısı 
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Bu çalışmanın teoriye katkılarından ilki, bir yedekleme planının çalışan üzerindeki etkisini ölçümleyen ölçeğin 

geliştirilmesi olmuştur. Bu çalışma, kariyer yönetim sisteminin varlığının ve bu sistem dâhilinde yapılan 

planlamalara çalışanların katılımının önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Kariyer yönetim sisteminin 

varlığı, kişinin işine yönelik algısını ifade eden spesifik görev performansı algısını olumlu yönde ve çok güçlü 

bir şekilde etkilemektedir. Çünkü kariyer yönetim sistemi dâhilinde, çalışanın örgüt içerisindeki geleceği 

şekillendirildiğinde kişi, duyulan güveni boşa çıkartmamak ve eğer aynı görev için birden fazla kişi adaysa 

diğer adayları geçebilmek adına, özellikle spesifik görev performansını arttırmakta ve bu yönde de yani 

spesifik görev performans algısında da artış meydana gelmektedir. Bu aynı zamanda kişide motivasyona da 

neden olmaktadır. Çünkü örgüt kendisinde bir ışık görmekte ve örgüt içerisinde bir gelecek vadetmekte, 

kendisine değer vermekte ve gelişmesi için çaba sarf etmektedir. Beklendiği gibi spesifik görev 

performansındaki olumlu algı artışı kişinin genel görev performansı algısını da olumlu yönde etkilemektedir. 

Yani spesifik görev performansı algısı, kariyer yönetim sisteminin çalışanın genel görev performans algısı 

üzerindeki etkisinde aracı rolü de üstlenmektedir. 

Yedekleme planı her ne kadar çalışanların farklı görevler üstlenerek kendilerini daha donanımlı bir duruma 

getirmeleri bakımından, önemli bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktaysa da bu araştırma, yedekleme 

planının çalışanda olumsuz etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Normalde sadece üst yönetim tarafından 

bilinmesi gereken yedekleme planı, çalışanlar tarafından öğrenilir ya da hissedilirlerse çalışanın genel görev 

performansı ve spesifik görev performansı algılarına olumsuz etki ettiği, bu çalışmada gösterilmiştir. Çünkü 

yedekleme planı çalışanda görevlerimi yerine getiremiyorum veya yeterince iyi değilim ve benim yerime bir başkasını 

hazırlıyorlar, yakında işten çıkartılırım düşüncesi ile iş kaybı korkusu oluşmasına neden olmaktadır. Bu da işe 

karşı soğumaya neden olmakta, dolayısıyla da hem genel hem de spesifik görev performanslarının olumsuz 

yönde etkilenmesine neden olmaktadır.  

Uygulamaya Katkısı 

Bu çalışmanın sonuçları dikkate alındığında, uygulamacıların bir kariyer yönetim sistemi oluşturmalarının ve 

bu sistem dâhilinde yaptıkları planlamalara çalışanların da katılımını sağlamalarının çalışanların performans, 

motivasyonu için önemli olmaktadır. Bir yedekleme planının varlığının ise çalışanlardan gizlenmesinin yine 

bir o kadar önemli olduğu yine bu çalışmada gösterilmiştir. 

Çalışmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler 

Çalışmada tüm veriler aynı kaynaktan toplanmıştır dolayısıyla da ortak yöntem varyansı hatasına açıktır. Bu 

hatanın ne derece var olduğu, yapılan Harman tek-faktör testi (Podsakoff ve Organ, 1986) ile ortaya 

çıkartılmaya çalışılmıştır. Test sonucu 0,34 olarak tespit edilmiş olup, bu değer 0,50’nin atında olduğundan, 

hatanın kabul edilebilir bir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Gelecek çalışmalar ile ilgili olarak: Kariyer yönetim sisteminin çalışanın örgütü psikolojik olarak 

sahiplenmesine, iş stresinin azalmasına ve örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemesine etkisi incelenmelidir. 

Yedekleme planının da yine iş stresinin artmasına, sıkışmışlık hissine ve işten ayrılma niyeti üzerine 

etkilerinin değerlendirilmesi, gelecek araştırmalar için önerilebilir. 
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Amaç ‒ Bu araştırmanın amacı Gregory ve Levy (2010) tarafından geliştirilen “Çalışan Koçluk İlişkisinin 

Algılanan Kalitesi Ölçeği” nin Türkçeye uyarlanması ve işletmelerde çalışan koçluk ilişkisinin algılanan 

kalitesinin psikolojik sermayeye etkisinin ortaya konulmasıdır.  

Yöntem ‒ Araştırma ilişkisel nicel yöntemle tasarlanmıştır. Samsun’da bir üretim işletmesinde çalışan 190 

kişi üzerinde yapılan anket çalışmasıyla veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak bu çalışma ile 

Türkçeye uyarlanan “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi Ölçeği” ve Luthans vd.’ nin (2007) 

geliştirdiği, Çetin ve Basım’ ın (2012) uyarladığı “Psikolojik Sermaye Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi 

yapısal eşitlik modellemesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular ‒ Araştırmada öncelikle “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi Ölçeği” nin Türkçe 

uyarlaması gerçekleştirilmiş, uyarlanan ölçeğe dair modelin uyum indeks değerleri incelenmiş, uyum 

düzeyinin kabul edilebilir bir düzey olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda çalışan koçluk ilişkisinin 

algılanan kalitesinin psikolojik sermayeye olumlu yönde etki ettiği tespit edilmiştir.  

Tartışma ‒ Çalışanların olaylara pozitif bakabilmesinde, çevre koşullarına ve değişime karşı dayanıklı ve 

esnek olmalarında, başarıya olan inançlarının artmasında psikolojik sermayenin önemi büyüktür. 

Yöneticilerin çalışanları ile kurdukları yüksek kaliteli koçluk ilişkisi, çalışanın kendisinin ve yeteneklerinin 

farkında olmasını sağlayarak, doğru kararlar almasında ve hedeflerine ulaşmasında destek olur. Çalışan 

koçluğunun psikolojik sermayeye etkisini inceleyen bu çalışmanın psikolojik sermayenin öncüllerini 

belirlemede alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak, “Çalışan Koçluk İlişkisinin 

Algılanan Kalitesi Ölçeği” nin Türkçeye kazandırılması ile konuya ilişkin araştırma sayısı da artacaktır. 
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Purpose ‒ The purpose of the study is adaptation of the "Perceived Quality of Employee Coaching 

Relationship Scale (PQERC)" developed by Gregory and Levy (2010) into Turkish and to examine the effect 

of the perceived quality of employee coaching relationship and the psychological capital.  

Design/methodology/approach ‒ The research was designed with the relational quantitative method. The 

data collected by the survey study conducted on 190 people working in a production company in Samsun. 

"Perceived Quality of the Employee Coaching Relationship Scale", which was adapted into Turkish with this 

study and the "Psychological Capital Scale" developed by Luthans et al. (2007) which was adapted by Çetin 

and Basım (2012) were used as data collection tools. The analysis of the data was carried out by structural 

equation modeling. 

Results ‒ Firstly in the study, adaptation of the “Perceived Quality of the Employee Coaching Relationship 

Scale” into Turkish was carried out, the fit index values of the model for the adapted scale were examined 

and it was seen that the level of fit was an acceptable level. As a result of the research, it has been determined 

that the perceived quality of employee coaching relationship has a positive effect on psychological capital. 

Discussion ‒ Psychological capital is so important for employees to be able to look at events positively, to 

be resistant and flexible to changing environmental conditions and to increase their belief in success. The 

high quality coaching relationship that managers establish with their employees  supports the employee in 

making the right decisions and reaching their goals, by ensuring that they are aware of themselves and their 

abilities. It is thought that this study, which examines the effect of employee coaching on psychological 

capital, will contribute to the literature in determining the antecedents of psychological capital. In addition, 

the number of researches on the subject will increase in the literature by adding the "Perceived Quality of 

Employee Coaching Relationship Scale” to Turkish. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzün sürekli yenilik gerektiren iş ortamında rekabetçi olabilmek için çalışanların gelişmesi ve 

güçlendirilmesi önemli hale gelmiştir. Örgütler, çalışanların değişikliklere adapte olabilmeleri ve zorluklarla 

başa çıkabilmeleri için onlara destek vermenin yollarını aramaktadır. Koçluk, örgütlerde değişime ve 

zorluklara karşı uygun beceri ve tutumları geliştirmeye ve iş hedeflerine ulaşmaya yardımcı olan bir 

mekanizma olarak ortaya çıkmıştır (Kombarakaran vd., 2008; Bickerich vd., 2018).  

Walsh vd.’ne (2018) göre mutlu insanlar hayatın çeşitli alanlarında daha başarılı olma eğilimindedirler. Kişinin 

mutluluğu sadece olumsuz varoluşsal kaygılarla yüzleşirken değil, aynı zamanda olumlu kaynaklara 

odaklanmanın bir sonucu olarak da gerçekleşir (Wong, 2016) Bu olumlu kaynaklardan birisi de psikolojik 

sermayedir. Psikolojik sermaye olarak ifade edilebilen iyimserlik, öz etkinlik, esneklik ve umut gibi kaynaklar, 

çalışanların örgütteki zorluklarla baş edebilme becerisini arttırmaktadır (Corbu vd. ,2021)  

İlişki odaklı liderlik davranışları, bireylerin, iş tatminlerini, örgütsel vatandaşlık davranışlarını ve lidere 

duyulan güveni artırmakta, iyi olma hallerini de olumlu etkilemektedir (Yukl vd.,2002; Bormann & Rowold, 

2018). Koçluk, örgütlerde klasik emir komuta yaklaşımı yerine bireylerin gizli yetenek ve becerilerini ortaya 

çıkaran ve besleyen bir örgüt iklimi yaratmaktadır (Arnold,2009:5-7; Bekiş,2016:5).  Uygulamada daha çok 

yönetici koçluğu üzerine araştırmalar yer alsa da çalışanların bir üst yöneticilerinin koçluk rolünü üstlenmesi 

anlamına gelen çalışan koçluğu konusunda ampirik çalışma azdır (Gregory ve Levy,2010). Koçluk, çalışanların 

duygu, düşünce ve davranışlarını yönetmesine yardımcı olarak onların psikolojik kaynaklarını artırma 

yönünde etkili olabilecektir (Corbu vd., 2021). Bu çalışmada, örgütlerde çalışanların sorun çözme ve 

zorluklarla baş etme kapasitesini artırmak ve gelişimlerini sağlamak üzere kurulan çalışan koçluk ilişkisinin 

algılanan kalitesinin, bireyin olumlu psikolojik kaynaklarını ifade eden psikolojik sermayeye etkisini tespit 

etmek amaçlanmıştır. Türkçe alan yazında çalışan koçluğuna yönelik bir ölçek bulunmadığından bu 

çalışmanın bir diğer amacı da çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesini belirlemek üzere Gregory ve Levy 

(2010) tarafından geliştirilen ölçeğin (Perceived Quality of the Employee Coaching Relationship- PQERC)  

Türkçeye uyarlamasının gerçekleştirilmesidir.  

Psikolojik sermaye kavramı, ele alındığı araştırma modellerinde çoğunlukla bağımsız değişken olarak yer 

almaktadır (Luthans ve Jensen, 2005; Keleş, 2011; Erkuş ve Fındıklı, 2013; Simons vd., 2011; Bergheim vd., 

2015). Bu çalışmalar genellikle iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi örgüt çıktılarıyla ilgilidir. Psikolojik 

sermayenin bağımlı değişken olarak ele alındığı çalışma sayısı ise azdır. Söz konusu çalışmalarda psikolojik 

sermayeyi etkileyen değişkenlerin demografik özellikler, iş tasarımı, yönetici ile ilişkiler ve otantik, etik, 

dönüşümcü ve istismarcı liderlik değişkenleri olduğu görülmüştür (Gooty vd., 2009; Avey,2010; Rego vd., 

2012;Wu ve Nguyen,2019). Buna karşın koçluk ve psikolojik sermaye ilişkisini ele alan ve değişkenler arası 

ilişkilere açıklık getirecek çok az sayıda çalışma yer almaktadır (Corbu vd., 2021; Fontes ve Russo, 2020).  

Araştırma amaçları doğrultusunda, çalışmanın ilk kısmında koçluk kavramı ve türleri ile psikolojik sermayeye 

ilişkin teorik bilgi ve bağlantılar sunulmuştur. Çalışmanın devamında araştırmanın yöntemine dair bilgiler 

sunularak elde edilen bulgular tartışılmıştır. Çalışan koçluğunun psikolojik sermayeye etkisini inceleyen bu 

çalışmanın psikolojik sermayenin öncüllerini belirlemede alan yazına katkı sağlaması beklenmektedir. Buna 

ek olarak, uyarlanan ölçeğin kullanımı ile alan yazında konuya ilişkin araştırma sayısının artacağı 

düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Koçluk  

Koç kelimesi, Macaristan'da at arabalarının yapıldığı bir köyde kullanılan Kocs kelimesinden ortaya çıkmıştır. 

Bu kelime, geçmişte yolcu taşımak için kullanılan, atların çektiği dört tekerlekli büyük kapalı araçlar için 

kullanılmaktaydı (oxfordlearnersdictionaries, 2021). Koç kavramı genellikle bir kimseyi olduğu yerden olmak 

istediği yere götürme anlamında kullanılmaktadır (Sebera, 2004; akt: Barutçu ve Özbay, 2009). 

Olgun’a (2015) göre “Koç, birey ve kurum için doğru olabilecek seçenekleri sunan, yanlış olduğunu 

düşündüğü konularda fikir belirten, fakat son kararı kişinin kendisine bırakan bir kolaylaştırıcı ve rehberdir.” 

(akt: Beltan, 2016). Mink vd. ’ne (1993) göre koçluk, danışanın (koçluk hizmeti alan kişinin) aktif olarak 

öğrendiği; koçun ise bu öğrenmeyi kolaylaştırdığı bir ilişki süreci olarak tanımlanabilir (akt: Cox vd., 2010). 
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Koçluk ilişkisinin genel özelliklerini; danışanın (coachee) yardımıyla hedef belirleyen bir koçun varlığı; koçun 

danışanın (coachee) güçlü yanlarını, engellerini ona göstermesi ve onun iç görü kazanmasını kolaylaştıracak 

geri bildirimde bulunması şeklinde özetlemek mümkündür (Fontes ve Russo, 2020). 

Eymir’e  (2012) göre koç, danışanının kendisine dair fark edemediği yönlerini doğru ve etkili sorularla kişiye 

göstermekte, fark etmesine destek olmaktadır. Koç, kişinin öğrenme, sorun çözme ve değişim yeteneğini 

geliştirir; potansiyelini kullanması için ona rehberlik eder. Koç, koçluk ilişkisi sırasında karşısındakinin bakış 

açısını zenginleştirir. Bu süreçte koç, danışanın tercihlerine müdahale etmez, çözüm seçeneklerini arttırır ve 

ona destek verir. Bu destekle danışan sorunlarını çözebilme becerisi kazanır. Bu sürecin başarıya ulaşabilmesi 

için koç, etkili iletişim becerilerinin yanında motivasyon tekniklerini de kullanır ve danışanının yolunda ona 

eşlik eder. Danışan, kazandığı farkındalıkla yeteneklerini geliştirme ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda 

beceri kazanır. 

Yukarıdaki tanımlar göz önüne alındığında koçluk danışana sunulan bir rehberlik hizmeti olarak ifade 

edilebilir. Ancak bu rehberlik danışana ne yapacağını söylemek ve onun kararlarına müdahale etmek gibi bir 

yönlendirme değildir. Bu rehberlik danışana olaylara geniş açıdan bakabilme yeteneği kazandırır. Koçluk, 

danışanın potansiyelini keşfetmesini ve bu farkındalıkla karar almasını kolaylaştırma sürecidir. 

Günümüzde çeşitli koçluk türleri bulunmakta ve koçluk kavramı farklı şekillerde uygulanmaktadır. En çok 

kullanılan koçluk türleri spor koçu, yaşam koçu, ilişki koçu, kariyer koçu, akran koçu, yönetici koçu ve çalışan 

koçudur (Cox vd., 2010). 

Bu çalışmada işletmelerde koç-çalışan ilişkisine odaklanılmıştır. İşletmelerde koçluk, 1980'ler ve 90'ların 

başlarından itibaren uygulanmaya başlamış, günümüzde yaygın hale gelmiştir. İşletmelerde koçluk iki 

şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan ilki ‘koç’ rolünün bir çalışanın doğrudan süpervizörü/ yöneticisi 

tarafından doldurulduğu yönetsel koçluk/çalışan koçluğu, ikincisi ise işle ilgili olarak yöneticilerin/ liderlerin 

koçluk hizmeti alması anlamındaki yönetici/liderlik koçluğu/ iş koçluğudur (Fontes ve Russo, 2020). 

2.1.1. Yönetici/Liderlik Koçluğu 

Yönetici koçluğu (Executive coaching) sürecinde koç, koçluk sağlayanı, danışan da üst düzey yöneticiyi ifade 

eder. Yönetici veya liderlik koçluğunda koç, genellikle kariyerlerinde belli bir aşamaya gelmiş ancak daha iyi 

olabilmek için bakış açısını değiştirmek isteyen yöneticilerle birlikte çalışır. Bu tür koçluk ilişkisinin amacı; 

yöneticilerin yetkinliklerini daha stratejik bir bakış açısıyla artırmak veya liderlik tarzlarını ve iletişim 

becerilerini daha fazla farkındalık ile geliştirmektir (Stokes ve Jolly, 2010). Öz farkındalık, öğrenme ve 

geribildirim süreçlerini içine alan koçluk ilişkisi sonucunda yöneticinin dolayısıyla yönettiği örgütün 

başarısının da artması beklenir (Joo, 2005). 

2.1.2. Çalışan Koçluğu/Yönetsel Koçluk  

Çalışan koçları, çalışanların iş performansında rehberlik etmeyi ve ilham verici iyileştirmeyi amaçlayan bire 

bir geri bildirim ve iç görüler sağlayan yöneticiler olarak tanımlanmaktadır (Heslin vd. 2006, London,2003; 

Yukl, 2002; Gregory ve Levy, 2010)  'Koç olarak yönetici' kavramı yöneticinin, çalışanın öğrenmesini 

kolaylaştırdığı koçluk ilişkisini ifade etmektedir (Ellinger vd.,2010: 258). Burada koçluk rolü çalışanın ilk amiri 

tarafından doldurulmaktadır. Yönetici koçluğunda yöneticiler koçlarını seçmede söz sahibi iken, yönetici 

koçluğundan farklı olarak çalışan koçluk ilişkisinde bu durum çok nadiren gerçekleşir. Bu nedenle çalışan 

koçluk ilişkisi çok kendine özgü bir yapıdır. Bir çalışan ile bir üst yöneticisi arasında, çalışanın performans ve 

gelişim ihtiyaçlarına odaklanan bir çalışma ortaklığı olarak tanımlanabilmektedir  (Gregory ve Levy,2010). 

Howard vd. ’ne (2005) göre çalışan koçluğunun işletmeler için çeşitli katkıları bulunmaktadır. Bu katkılar; 

performans sorunlarının üstesinden gelme, çalışanın gelişimi, ilişkilerin iyileştirilmesi, verimliliği artırma, 

yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, olumlu bir çalışma kültürünün geliştirilmesi, yönetici için daha fazla zaman 

oluşturma, daha hızlı ve daha etkili müdahale şeklinde sıralanmaktadır (Talak, 2020). 

Çalışan koçluğu kısaca; çalışan ile bir üst yöneticisi arasında, çalışanın performans ve gelişim ihtiyaçlarına 

odaklanan bir çalışma ortaklığı olarak tanımlanabilmektedir. Bu ilişkinin temelinde; iletişim, geri bildirim, 

geliştirme ve öğrenme yer alır (Gregory ve Levy,2010). London ve Smither (2002), çalışan koçluğunun 'tek 

seferlik, tek yönlü' bir etkileşim değil, devam eden bir iş birliği ve iletişim süreci olduğunu belirtmektedirler. 

Bu iş birliği içerisinde; aylarca veya yıllarca birlikte çalışma, geçmiş değerlendirmeler ve performans 



T. Bekiş – N. Tosunoğlu – G. Sağlam Arı 13/3 (2021) 2727-2745 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2730 

incelemeleri, olumlu ve olumsuz geri bildirim alışverişleri bulunmaktadır. Bu nedenle yönetici koç ve çalışan 

arasındaki ilişki çok önemlidir. Yönetici ve çalışan arasında kurulan koçluk ilişkisi karşılıklı güven ve açıklığa 

dayalı olmalıdır. Yönetici, bir koç olarak hizmet edebileceğine ve danışanın öğrenmesini kolaylaştıran 

davranışlarda bulunabileceğine inanmalıdır. Hunt ve Weintraub’a (2002) göre koç; eylemlerini objektif bir 

bakış açısıyla yansıtma yeteneği, kendisinin ve başkalarının eylemleri hakkında merak duyma, öz 

gözlemlerini çekinmeden paylaşma yeteneği, geri bildirimleri dinleme ve anlayışlı olma kapasitesi ve koçluk 

süreci ile çalışanı geliştirmek için motivasyona sahip olmalıdır. 

Koçluğun önemli özellikleri arasında; çalışan ve koç ilişkisinde uyum, yakınlık, gerçek ilgi, karşılıklı özen, 

şeffaflık, karşılıklı güven ve iş birliği yer almaktadır (Haan ve Gannon, 2017). Gregory ve Levy (2010) bu ilişki 

özelliklerinden yola çıkarak koçluk ilişkisinin kalitesini beş boyut olarak ele almışlardır. Bunlardan ilki, 

ilişkinin özgünlüğüdür. Bu özellik, çalışan koçluğu ilişkisinin çalışanların ihtiyaçlarına göre ne ölçüde 

uyarlanmış olduğu ile ilgilidir. İkinci boyut, ilişkideki samimiyettir. Bu boyut çalışanların ilişkiyi ne kadar 

gerçek ve samimi algıladığıyla ilgilidir. Üçüncü boyut, etkili iletişimdir. Bu boyut, koçun çalışanla ne kadar 

iyi iletişim kurduğunun bir göstergesidir. Dördüncü boyut, ilişkideki rahatlıktır. Bu boyut, çalışanların 

ihtiyaçlarını veya hedeflerini koç ile tartışması ile ilgili rahatlık düzeyini ele alır. Son boyut ise gelişimi 

kolaylaştırmadır. Bu boyut, koçluk ilişkisinin ast için öğrenmeyi ve geliştirmeyi ne ölçüde kolaylaştırdığını 

ifade etmektedir. Ancak yazarlar teorik modeli bu şekilde kurgulasa da bu model için geliştirdikleri ölçekle 

yaptıkları araştırmada; ilişkinin özgünlüğü, etkili iletişim, ilişkide rahatlık ve gelişimi kolaylaştırmak şeklinde 

dörtlü bir faktör yapısına ulaşmışlardır. Bu çalışmada koçluk ilişkisinin algılanan kalitesi söz konusu 

boyutlarla incelenecektir.  

2.2. Psikolojik Sermaye 

Pozitif psikoloji, insanların yaşam kalitesini geliştirecek, patolojik rahatsızlıklarını önleyecek pozitif kişisel 

deneyimleri ve pozitif kişilik özelliklerini inceleyen bir bilim olarak tanımlanmaktadır (Seligman ve 

Csikszentmihalyi, 2000). Pozitif psikoloji, insanların daha kaliteli bir yaşam sürmelerinde pozitif 

duygulanmayı, pozitif kişilik özelliklerini geliştirmeyi ve bunu devamlı hale getiren pozitif bir ortam 

oluşturmayı amaç edinmiştir. Pozitif psikolojinin örgütsel davranış alanına bir yansıması olarak ortaya çıkan 

pozitif örgütsel davranış, insan kaynağının psikolojik kapasitesinin pozitif yönlü bir uygulaması olarak 

tanımlanabilir (Luthans, 2002).  Psikolojik sermayenin ölçülmesi, geliştirilmesi ve etkin şekilde yönetilebilmesi 

pozitif örgütsel davranış alanının konusudur.  

Psikolojik Sermaye (Psychological Capital) "bir bireyin pozitif psikolojik gelişimsel durumu" olarak 

tanımlanabilir.  Çalışanların kimi tanıdığı ya da neyi bildiği ile değil, “kendisini nasıl algıladığı ve 

tanımladığı” ile ilgili olan pozitif psikolojik sermaye dört bileşenden oluşmaktadır (Luthans vd., 2007; Akçay, 

2012). Bunlar, zor görevleri başarıyla tamamlamak için yeterli çabayı gösterme ve sorumluluk almak için 

güvene (öz etkinlik) sahip olma, başarılı olma konusunda olumlu bakış (iyimserlik) geliştirme, hedeflere 

yönelik azim gösterme ve gerektiğinde başarılı olmak için hedeflere giden yeni yollar bulma (umut), sorunlar 

ve zorluklarla karşılaştığında başarıya ulaşmak için kendini toparlama ve bununla baş etme (dayanıklılık) 

olarak ifade edilmektedir (Özer vd., 2013) 

Psikolojik sermaye, birçok pozitif örgütsel davranış kriterini bir araya getirmektedir. Bu sebeple psikolojik 

sermayenin tüm boyutlarının birbirleri ile ilişkili olduğu ifade edilmektedir. Örneğin bir kişi umutlu olduğu 

zaman zorlukların üstesinden gelebileceği konusunda inançlıdır, kendilerine güvenir ve dayanıklıdır. Öz-

yeterlilikleri ve öz-güvenleri yüksek insanlar ise umutlarını, iyimserliklerini iş yaşamlarına yansıtabilirler. 

Psikolojik sermayenin örgütlerde iş tatminini, örgütsel vatandaşlık davranışını, çalışan performansını ve 

örgütsel bağlılığı artırdığı ifade edilmektedir (Luthans vd., 2006; Çetin ve Basım, 2012; Erkmen ve Esen, 2013). 

Dolayısıyla örgütlerin çeşitli yollarla çalışanların psikolojik sermayelerini artırmaları önemli hale gelmiştir. 

2.3. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi ve Psikolojik Sermaye İlişkisi  

Koçluk, koçluk ilişkisi yoluyla danışana (coachee) bir hedef belirleme ve onun belirlenen hedeflere ulaşmasına 

yardımcı olma amacını taşımaktadır (Grant, 2013). Athanasopoulou ve Dopson (2018) koçluk sonuçlarını; 

birey odaklı (kişisel gelişim gibi); ilişki odaklı (kişilerarası ilişkiler gibi); ve kişinin iş görevlerine (iş 

performansı gibi) odaklı olmak üzere üç kategoride toplamaktadır. Koçluk, danışanın (coachee) iç görüsünü, 

öz etkinliğini ve motivasyonunu artırmada etkili bir yöntem olarak görülmektedir (Grant ve O'Connor, 2010; 
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Corbu vd., 2021). Bir koçluk ilişkisindeki hedef belirleme, ustalık deneyimleri, sözlü ikna ve geri bildirim 

çalışanın zihniyetindeki, psikolojik özelliklerindeki ve yetkinliklerindeki bazı değişikliklere neden olabilecek 

başka bir ifade ile psikolojik sermayesine olumlu yönde etki edebilecektir (Gregory ve Levy, 2010; Fontes ve 

Russo, 2020) 

2002’den bu yana yapılan çalışmalar ile alan yazında psikolojik sermayeye ilişkin çok şey öğrenilmiş olsa da 

kavramın öncülleri hakkında hala aynı ölçüde bilgi yer almamaktadır. Psikolojik sermayenin öncüllerini 

belirlemeye yönelik çalışmalarda bu öncüller; bireysel farklılıklar, iş tasarımı, demografik özellikler ve liderlik 

olarak kategorize edilmektedir. Liderliğin psikolojik sermaye üzerindeki etkisine dair araştırmalarda, liderin 

iletişim ve eylemlerinin izleyenlerde öz yeterlik oluşturabileceği görüşü Pygmalion etkisine dair çalışmalara 

dayandırılmaktadır. Kendini gerçekleştiren kehanet olarak da bilinen pygmalion etkisi, düşünce ve inançların 

beklenen davranışların sergilenmesine neden olacağı, bir şeyin belirli bir şekilde gerçekleşmesi beklendiğinde, 

davranışların bu yönde değişme eğiliminde olmasını ifade etmektedir. Bu etki psikolojik sermayeye 

genişletildiğinde; lider izleyen ilişkisinin yapısı ve şekli psikolojik sermayeyi etkilemektedir. Araştırma 

sonuçları, bireysel farklardan sonra psikolojik sermayeyi en yüksek düzeyde etkileyen değişkenin yönetici ile 

ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda otantik ve etik liderlik psikolojik sermayeyi artırmakta, 

istismarcı liderlik düşürmektedir (Avey,2014; Boydak Özan ve Gündüzalp,2016; Wu ve Nguyen,2019). Etik 

lider, etik ilkelerle değerlerini bütünleştirebilen ve bunu liderlik sürecinde uygulayabilen kişidir. Etik 

liderlikle birlikte düşünülen otantik liderlik de öznel iyi oluş, iyimserlik, duygusal zekâ ve umut gibi pozitif 

duyguları içeren bir liderlik tarzıdır. Otantik liderler sahip oldukları pozitif enerji, dürüstlük, öz disiplin ile 

birlikte açık ve şeffaf amaçlar, iyimserlik, umut, güven, esneklik ve başkalarının iyiliğini isteme gibi 

özelliklerle pozitif davranışları teşvik etmektedirler. Bu nedenle, takipçilerin kendini düzenleme ve farkına 

varma yönünde pozitif davranışları üzerinde de etkilidirler (Toor ve Ofori, 2008; Akyürek, 2020). 

Psikolojik sermayenin öncülü olarak yönetici ile ilişkiler ve liderlik arasındaki bağlantıları araştıran 

çalışmaların dayandığı bir diğer teorik alt yapı; sosyal mübadele teorisidir. Sosyal mübadele teorisi, sosyal 

ilişkilerde ve etkileşimlerdeki karşılıklılık normlarının geçerli olduğunu savunur. Bu teoride, ilişki içerisinde 

yer alan taraflardan birisi, karşı tarafın yararına bir eylemde bulunduğunda onun da aynı şekilde davranmak 

durumunda hissedeceği varsayımından hareket edilmektedir (Gouldner, 1960; Wu ve Nguyen,2019). Buna 

göre yönetici ile çalışan arasındaki ilişkide yöneticiden gelen olumlu koçluk ilişkisi ve bu ilişkinin algılanan 

kalitesi sosyal mübadele teorisi çerçevesinde karşılık bulacak ve psikolojik sermayeyi artıracaktır. 

Koçluk süreci bireyleri geleceğe ve hedefe yönelik umutlu tuttuğu için çalışanları teşvik eder ve onları 

zorluklara karşı dayanıklı hale getirir (Zuberbühler vd., 2021). Bu süreç çalışanların gelecekteki beklentileri 

hakkında olumlu bakış açısını korumaya (yani iyimserliğe); duygu, düşünce ve davranışlarını yansıtabilmeye 

ve bunlara göre hareket etmeye teşvik eder (Fontes ve Russo, 2020). Bu görüşlerden yola çıkarak bu çalışmada, 

çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesinin psikolojik sermayeye olumlu etki ettiği öne sürülmektedir. 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Deseni ve Araştırma Hipotezleri 

Bu çalışma, çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesinin çalışanların psikolojik sermayeleri üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ilişkisel nicel bir araştırmadır. Bu amaçla aşağıdaki araştırma hipotezi 

geliştirilmiştir. 

H1: Çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesinin psikolojik sermaye üzerinde pozitif yönde bir etkisi vardır. 

3.2. Anakütle ve Örneklem 

Çalışmanın anakültesi Samsun organize sanayiinde yer alan bir üretim işletmesidir. Toplam çalışan sayısı 

yaklaşık 250 olan anakütleden örneklem seçilmiştir. Örneklem büyüklüğü hesaplanırken, yapısal eşitlik 

modellemesinin örneklem büyüklüğüne ilişkin yeterlik koşulları da dikkate alınmıştır. Örneklem 

büyüklüğüne ilişkin çok sayıda değerlendirme vardır. Ding, Velicer ve Harlow (1995) en çok olabilirlik tahmin 

edicisi ile tahminleme yapılacak bir çalışmada örneklem büyüklüğünün en az 100-150 arasında olmasını 

önermişlerdir (akt: Arslan, 2019: 20). Çalışmada anlamlılık seviyesi 0,05 ve hata payı ±0,05 olmak üzere 

örneklem sayısı yaklaşık 150 olarak hesaplanmış ve yapısal eşitlik modellemesi için söz konusu koşul da 

sağlanmıştır. Buna göre örneklem büyüklüğünün en az 150 olmasını sağlamak amacıyla basit tesadüfi 
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örnekleme yöntemi ile 200 kişi örnekleme seçilmiştir. Kayıp veriler kontrol edildikten sonra 190 katılımcıdan 

elde edilen verilerle analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın anakütlesi aynı zamanda çalışmanın en önemli 

sınırlılığıdır. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar yalnızca bu anakütle için geçerli olacaktır. 

3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketler çalışanlara bir anketör 

aracılığıyla uygulanmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanların demografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla 5 soruluk bilgi formu bulunmaktadır.  

İkinci bölümde çalışanların koçluk ilişkilerinin niteliğine dair algılarını belirlemek için kullanılan “Çalışan 

Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi Ölçeği” yer almaktadır. Bu ölçek aynı zamanda bu çalışmanın 

amaçlarından biri olan Gregorya ve Levy’ nin (2010) geliştirmiş oldukları “Perceived Quality of the Employee 

Coaching Relationship (PQERC)” ölçeğinin Türkçeye uyarlanmış halidir. Orijinal ölçek 12 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçek, ilişkinin özgünlüğü, etkili iletişim, ilişkide rahatlık ve gelişimi kolaylaştırmak olmak 

üzere dört faktörlü bir yapıya sahiptir. 5’li Likert tipinde düzenlenmiş olan ölçekte bireylerin yöneticileri ile 

ilgili ifadelere “1- Kesinlikle Katılmıyorum” ile “5-Kesinlikle Katılıyorum” arasında puan vermeleri 

istenmiştir. Ölçekten alınan puanın yüksekliği her bir boyut için çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlamasında ilk adım çeviri işlemlerinin yapılması 

olmuştur. İngilizce yazılmış olan orijinal ölçeğin maddeleri, alanında uzman iki kişi tarafından Türkçeye 

çevrilmiştir. Daha sonra bu çeviriler ilk çeviri işlemini gerçekleştiren uzmanlardan farklı uzmanlar tarafından 

tekrar İngilizceye çevrilerek dilsel geçerlik kontrolü yapılmıştır. Ölçeğin Türkçeye çevrilmiş biçiminin kapsam 

geçerliliğini araştırmak için örgüt teorisi alanında uzman öğretim üyelerine ölçek maddelerini 

değerlendirmeleri istenmiştir. Tüm değerlendirmeler sonucunda yapılan Türkçe çevirilerin uygunluğuna 

karar verilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğinin sınanmasında doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. 

Güvenirlik için ise Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerine ilişkin 

sonuçlar bulgular bölümünde sunulmuştur. Çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesine ilişkin uyarlanmış 

olan Türkçe ölçek Ek 1’de yer almaktadır.  

Çalışmada kullanılan anketin üçüncü bölümünde çalışanların psikolojik sermayelerini belirlemek için 

kullanılan “Psikolojik Sermaye Ölçeği” bulunmaktadır. Bu ölçek, Çetin ve Basım’ ın (2012), Luthans vd.’ nin 

(2007) geliştirdiği ölçeği Türkçeye uyarlamaları ile ulusal alan yazına kazandırmış oldukları ölçektir. Ölçekte 

yer alan madde sayısı 24’tür. Maddelerin 3’ü ters kodlanmıştır. Ölçek, iyimserlik, umut, psikolojik dayanıklılık 

ve öz yeterlilik olarak adlandırılan dört faktörden oluşmaktadır. Yanıt değişkenleri 5’li Likert tipinde 

hazırlanmış olan ölçekte katılımcıların kendileri ile ilgili yargı ifadelerine “1-Kesinlikle Katılmıyorum” ile “5-

Kesinlikle Katılıyorum” arasında bir cevap vermeleri istenmesi ile elde edilmiştir. Ölçekten elde edilen 

puanların yüksekliği her bir boyut için kişilerin psikolojik sermayelerinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri bulgular bölümünde yer almaktadır.  

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada ölçeklerin yapı geçerliğinin değerlendirilmesinde gözlenebilen ve gözlenemeyen değişkenler 

arasındaki teorik ilişkileri inceleyen doğrulayıcı faktör analizinden (DFA); güvenirlik için, ölçüm aracı 

araştırmaya katılan çalışanlara tek bir kez uygulandığından içsel tutarlık güvenirliğini veren Cronbach Alfa 

katsayısından; katılımcılara ilişkin demografik özelliklerin ve ölçeklere ilişkin tanımlayıcı değerlerin 

belirlenmesinde betimleyici istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma hipotezinin analizinde ise yapısal 

eşitlik modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Analizler için IBM SPSS Statistics 25 ve IBM AMOS 21 paket 

programları ile çalışılmıştır.  

YEM, klasik istatistiksel yöntemlere benzer olarak bağımlı ve bağımsız değişkenlerin aralarındaki nedensel 

ilişkilerin belirlenmesinde kullanılan çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemidir. YEM’ de klasik 

yöntemlerden farklı olarak bağımlı değişkenler ölçülemeyen yani gizil değişken olarak adlandırılırken, 

bağımsız değişkenler ölçülebilen yani gözlenen değişken olarak adlandırılır ve YEM değişkenler arasındaki 

ilişkileri bir bütün halinde test eder (Şahin ve Taşkaya, 2010: 93). Bu çalışmada önce DFA ile ölçüm modelinin, 

daha sonra ise yol analizi yoluyla söz konusu değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinin sınandığı iki 

aşamalı YEM kullanılmıştır.  
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YEM sonucunda verilerin teorik olarak belirlenmiş olan yapısal modele uyumu incelenmektedir. Uyum 

indekslerinden yararlanılarak modelin uyumu hakkında karara varılır ve böylece hipotezler test edilmiş olur 

(Şahin ve Taşkaya, 2010; Kaya, 2018). YEM’ de çok sayıda uyum indeksi yer almaktadır. Bu çalışmada alan 

yazına dayanarak seçilen uyum indeksleri χ2/df, GFI, AGFI, NFI, CFI ve RMSEA’ dir (Schermelleh-Engel vd. 

2003; Gürbüz ve Şahin, 2015; Keith, 2015; Kline, 2011). χ2/df, χ2 değerinin serbestlik derecesine bölümüyle 

hesaplanır ve 5’ten küçük olması kabul edilebilir uyum, 3’ten küçük olması iyi uyum olarak kabul edilir. GFI 

ve AGFI birlikte değerlendirilen iyilik uyum indeksleridir. 0 ile 1 arasında değer alan indekslerin 0,95’ten 

büyük olmaları iyi uyumu, 0,90’dan büyük olmaları kabul edilebilir uyumu işaret etmektedir. Bazı kaynaklar 

AGFI’ nın 0,85’in üstünde olmasını da kabul edilebilir bulmaktadır (Kaya, 2018:93; Schermelleh-Engel vd. 

2003: 43). Ölçeklendirilmiş uyum indeksi NFI ve karşılaştırmalı uyum indeks CFI 0,95’ten büyükse iyi uyum, 

0,90’dan büyük ise kabul edilebilir uyum anlamına gelmektedir. Hata kareler ortalamasının karekökünü veren 

RMSEA’nin 0,08’in altında olması beklenirken 0,05’in altında olması iyi uyumu gösterir. Analiz sonucunda 

modelin değerlendirilmesi aşamasında uyum indekslerinin değerlerine bakılarak eşik değerlerine göre yorum 

yapılır. 

4. BULGULAR 

4.1. Ölçeklere İlişkin Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri  

Ölçeklerin yapısal geçerliğinin sınanmasında doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. DFA yapılırken 

araştırmanın ölçüm modelinden yararlanılmaktadır. DFA’ da iki farklı ölçüm modeli ile test yapılmaktadır: 

(1) ölçekteki değişkenlerin bir veya daha çok faktör altında toplandığı birinci düzey, (2) söz konusu bu 

faktörleri teorik olarak kavradığı düşünülen bir üst boyut altında toplayan ikinci düzey (Kline, 2011: 249, 

Kaya, 2018). Araştırmalarda hangi düzey ölçümlerin yapılacağına çalışmanın amacı ve teorik alt yapısı dikkate 

alınarak karar verilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2015: 326-327; Kaya, 2018). Bu çalışmada hem birinci hem ikinci 

düzey DFA kullanılmıştır. Analizde araştırmanın modeli tanımlandıktan ve ölçüm modelleri geliştirildikten 

sonra ilk olarak verilerin normallik varsayımı kontrol edilmiştir. Daha sonra her ölçüm modeli için 

parametreler hesaplanmıştır. Parametre tahmininde ölçeklerin faktör yapıları bilindiğinden benzer yapıyı test 

edebilmek için en çok olabilirlik tahmin edicisi kullanılmıştır. DFA’ da elde edilen ölçüm modelinin 

uyumluluğu YEM uyum indeksleri ile incelenmiştir. 

4.1.1. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi Ölçeğine İlişkin DFA Sonuçları 

Çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesi ölçeği için yapılan birinci düzey DFA’ da ölçekte yer alan 12 

maddenin ölçüm değerleri gözlenen değişkenleri, dört alt boyut ise gizil değişkenleri oluşturmuştur. Analiz 

sonucunda elde edilen ilk bulgulara göre modelde tüm değişkenlere ilişkin faktör yükleri 0,50’nin üzerinde 

ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. DFA’ da faktör yükü 0,50’nin altında olan maddelerin analiz 

dışında bırakılması önerilmektedir (Şahin ve Taşkaya, 2010). Analizde bu koşul sağlandığından modelden 

madde çıkarılmasına gerek duyulmamıştır. Modelin uyum indeks değerleri incelendiğinde GFI, AGFI, 

RMSEA için kabul edilebilir, χ2/df, NFI, CFI için iyi düzeyde bir ölçüm modeli olduğu görülmüştür 

(χ2/df=1,692; GFI=0,929; AGFI=0,885; NFI=0,971; CFI=0,988; RMSEA=0,060). Model tarafından önerilen 

modifikasyonlar incelenmiş ve aralarında ilişki barındıran hata terimleri birbirleri ile bağlanarak analiz 

yeniden yapılmıştır.  Düzeltilmiş ölçüm modelinin sonucunda model uyumunun ilk modele benzer olarak 

GFI, AGFI, RMSEA için kabul edilebilir, χ2/df, NFI, CFI için iyi düzeyde olduğu fakat değerlerin olumlu yönde 

değiştiği görülmüştür (χ2/df=1,538; GFI=0,938; AGFI=0,897; NFI=0,974; CFI=0,991; RMSEA=0,053). Uyum 

indeksleri beraber değerlendirildiğinde ölçüm modelinin istatistiksel olarak geçerli bir model olduğu kabul 

edilmiştir. Ölçüm modeline ait standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış regresyon katsayıları Tablo 1’de, 

ölçüm modeli Şekil 1’de verilmiştir (IO: İlişkinin Özgünlüğü, EI; Etkili İletişim, IR: İlişkide Rahatlık, GK: 

Gelişimi Kolaylaştırmak, K1-K12: Ölçek Maddeleri).   
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Tablo 1. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesine İlişkin  

Birinci Düzey Ölçüm Modeli Regresyon Ağırlıkları 

Parametreler 

Standartlaştırılmış 

Regresyon 

Katsayıları 

Standartlaştırılmamış 

Regresyon 

Katsayıları 

Standart 

Hata 

Kritik 

Oran 
P 

K1 <--- IO 0,893 1,050 0,060 17,433 *** 

K2 <--- IO 0,921 1,080 0,058 18,648 *** 

K3 <--- IO 0,864 1,000    

K4 <--- EI 0,906 0,992 0,047 21,086 *** 

K5 <--- EI 0,895 0,971 0,048 20,320 *** 

K6 <--- EI 0,920 1,000    

K7 <--- IR 0,861 1,041 0,057 18,119 *** 

K8 <--- IR 0,897 1,111 0,066 16,907 *** 

K9 <--- IR 0,845 1,000    

K10 <--- GK 0,914 1,058 0,055 19,371 *** 

K11 <--- GK 0,876 1,013 0,058 17,536 *** 

K12 <--- GK 0,883 1,000    

*** p<0,001 

 

Şekil 1. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesine İlişkin Birinci Düzey Ölçüm Modeli (Standardize 

Regresyon Katsayıları) 

Sonuçlar incelendiğinde ölçeği oluşturan dört faktörün de orijinaline benzer biçimde oluştuğu görülmüştür. 

Gözlenen değişkenler ile ilgili gizil değişken arasındaki ilişkiyi belirten standartlaştırılmış faktör yüklerine  

göre ilişkinin özgünlüğü alt boyutunu en iyi açıklayan madde K2 (β=0,921) olmuştur. Benzer biçimde etkili 

iletişim alt boyutu için K6 (β=0,920), ilişkide rahatlık alt boyutu için K8 (β=0,897) ve gelişimi kolaylaştırmak 

alt boyutu için K10 (β=0,914) maddeleri en iyi açıklayıcı maddeler olmuştur. Faktörlerin güvenirlikleri için 

hesaplanan Cronbach Alfa katsayıları ilişkinin özgünlüğü alt boyutu için 0,921; etkili iletişim alt boyutu için 

0,933; ilişkide rahatlık alt boyutu için 0,911 ve gelişimi kolaylaştırmak alt boyutu için 0,920 olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre geçerliği sağlanan ölçek aynı zamanda güvenilir bulunmuştur. 

Birinci düzey DFA ile ölçüm modeli oluşturulduktan sonra bu dört faktörün çalışan koçluk ilişkisinin 

algılanan kalitesi kavramını yordama gücünü belirlemek için ikinci düzey DFA yapılmıştır. Yapılan işlemler 

birinci düzey DFA ile aynıdır. Analiz sonucunda ilk değerlendirmede tüm faktör yükleri 0,50’nin üzerinde ve 
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istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Modelin uyum indeks değerleri incelenmiş ve beraber 

değerlendirildiğinde uyum düzeyinin kabul edilebilir bir düzey olduğu görülmüştür (χ2/df=1,532; GFI=0,934; 

AGFI=0,896; NFI=0,973; CFI=0,991; RMSEA=0,053). Modelin önerdiği modifikasyonlar incelendiğinde 

herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek duyulmadığı gözlenmiştir. Buna göre ikinci düzey ölçüm modelinin 

verilerle uyumunun iyi olduğu kararına varılmıştır. Ölçüm modeline ait standartlaştırılmış ve 

standartlaştırılmamış regresyon katsayıları Tablo 2’de ve ölçüm modeli Şekil 2’de verilmiştir (IO: İlişkinin 

Özgünlüğü, EI: Etkili İletişim, IR: İlişkide Rahatlık, GK: Gelişimi Kolaylaştırmak, ÇKIAK: Çalışan Koçluk 

İlişkisinin Algılanan Kalitesi).  

Standartlaştırılmış regresyon katsayıları incelendiğinde çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesi gizil 

değişkeni ile ilişkinin özgünlüğü gizil değişkeni arasındaki ilişkinin 0,99; etkili iletişim gizil değişkeni 

arasındaki ilişkinin 0,98; ilişkide rahatlık gizil değişkeni arasındaki ilişkinin 1,01; gelişimi kolaylaştırma gizil 

değişkeni arasındaki ilişkinin 0,99 olduğu görülmektedir. Çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesini en 

fazla yordayan değişkenin ilişkide rahatlık gizil değişkeni olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesine İlişkin 

İkinci Düzey Ölçüm Modeli Regresyon Ağırlıkları 

Parametreler  

Standartlaştırılmış 

Regresyon 

Katsayıları 

Standartlaştırılmamış 

Regresyon 

Katsayıları 

Standart 

Hata 

Kritik 

Oran 
P 

IO <--- ÇKIAK 0,99 1,000    

EI <--- ÇKIAK 0,98 1,043 0,060 17,278 *** 

IR <--- ÇKIAK 1,01 0,976 0,063 15,555 *** 

GK <--- ÇKIAK 0,99 1,007 0,062 16,265 *** 

*** p<0,001 

 

Şekil 2. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesine İlişkin İkinci Düzey Ölçüm Modeli (Standardize 

Regresyon Katsayıları) 

4.1.2. Psikolojik Sermaye Ölçeğine İlişkin DFA Sonuçları 

Psikolojik sermaye ölçeği için yapılan birinci düzey DFA’ da, ölçekte yer alan 24 maddenin ölçüm değerleri 

gözlenen değişkenleri, dört alt boyut ise gizil değişkenleri oluşturmuştur. Analiz sonucunda ilk 

değerlendirmede model uyum indekslerinde kötü kabul edilebilecek indeks değerleri olduğu görülmüş ve 

regresyon katsayıları incelenmiştir. Faktör yükleri 0,50'nin altında olan ve istatistiksel olarak anlamlı 
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bulunmayan maddeler tespit edilmiştir. Öncelikle bu maddeler sırasıyla modelden çıkarılmış ve her aşamada 

model uyum indeks değerleri ve faktör yükleri kontrol edilmiştir. Buna göre sırasıyla PS22, PS8 ve PS11 

maddelerinin atılmış olduğu modelde tüm faktör yükleri 0,50’nin üzerinde ve istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Bu modelin uyum değerleri kontrol edildiğinde hala kötü uyum gösteren indeks değerlerinin 

olduğu görülmüştür (χ2/df=2,768; GFI=0,785; AGFI=0,729; NFI=0,870; CFI=0,913; RMSEA=0,097). Model 

tarafından önerilen modifikasyonlar incelenmiş ve önerilen hata birleştirmeleri yapıldıktan sonra analiz tekrar 

edilmiştir. Düzeltilmiş modelin uyum indeksleri incelendiğinde χ2/df indeksinin iyi düzeyde olduğu CFI, NFI 

ve RMSEA indekslerinin ise kabul edilebilir düzeyde oldukları görülmüştür. GFI ve AGFI değerleri kabul 

edilebilir sınırların dışında yer almıştır. Buna karşın değerlerin sınıra yakın olmaları ve diğer uyum 

indekslerinin kabul edilebilir sınırlarda olması sebebiyle RMSEA ile birlikte değerlendirildiklerinde modelin 

geçerli kabul edilmesinde engel olmayacağı belirlenmiştir (χ2/df=2,139; GFI=0,853; AGFI=0,799; NFI=0,907; 

CFI=0,948; RMSEA=0,078). Uyum indeksleri beraber değerlendirildiğinde ölçüm modelinin istatistiksel olarak 

geçerli bir model olduğu kabul edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen ölçüm modelinin standartlaştırılmış 

ve standartlaştırılmamış regresyon katsayıları Tablo 3’te, ölçüm modeli Şekil 3’te verilmiştir (I: İyimserlik, U: 

Umut, PD: Psikolojik Dayanıklılık, OY: Öz Yeterlik, PS1-PS24: Ölçek Maddeleri).  

Tablo 3. Psikolojik Sermayeye İlişkin Birinci Düzey Ölçüm Modeli Regresyon Ağırlıkları 

Parametreler 

Standartlaştırılmış 

Regresyon 

Katsayıları 

Standartlaştırılmamış 

Regresyon 

Katsayıları 

Standart 

Hata 

Kritik 

Oran 
P 

PS18 <--- I 0,754 0,977 0,077 12,697 *** 

PS14 <--- I 0,777 0,988 0,088 11,235 *** 

PS9 <--- I 0,718 0,970 0,095 10,250 *** 

PS1 <--- I 0,508 0,698 0,106 6,575 *** 

PS19 <--- I 0,761 1,000    

PS20 <--- U 0,781 0,946 0,064 14,822 *** 

PS17 <--- U 0,876 1,062 0,056 19,060 *** 

PS12 <--- U 0,754 0,864 0,068 12,701 *** 

PS6 <--- U 0,748 0,948 0,076 12,544 *** 

PS2 <--- U 0,568 0,739 0,085 8,693 *** 

PS24 <--- U 0,837 1,000    

PS13 <--- PD 0,853 1,000    

PS10 <--- PD 0,715 0,920 0,072 12,783 *** 

PS7 <--- PD 0,824 1,033 0,070 14,724 *** 

PS5 <--- PD 0,880 1,054 0,063 16,598 *** 

PS21 <--- OY 0,868 1,030 0,054 19,200 *** 

PS16 <--- OY 0,846 0,982 0,064 15,266 *** 

PS15 <--- OY 0,813 1,015 0,071 14,254 *** 

PS4 <--- OY 0,862 0,973 0,068 14,322 *** 

PS3 <--- OY 0,835 0,960 0,069 13,962 *** 

PS23 <--- OY 0,848 1,000    

*** p<0,001 

Ölçek orijinaline benzer biçimde dört faktörden oluşmuştur. Standartlaştırılmış faktör yükleri incelendiğinde 

iyimserlik alt boyutunu en iyi açıklayan madde PS14 (β=0,777) iken diğerleri sırasıyla umut alt boyutu için 

PS17 (β=0,876), psikolojik dayanıklılık alt boyutu için PS5 (β=0,880) ve öz yeterlilik alt boyutu için PS21 

(β=0,868) maddeleri en iyi açıklayıcı maddeler olmuştur. Faktörlerin güvenirlikleri için hesaplanan Cronbach 

Alfa katsayıları iyimserlik alt boyutu için 0,828; umut alt boyutu için 0,893; psikolojik dayanıklılık alt boyutu 

için 0,894 ve öz yeterlilik alt boyutu için 0,938 olarak bulunmuştur. Tüm bu sonuçlara göre ölçek geçerli ve 

güvenilir bulunmuştur. 
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Şekil 3. Psikolojik Sermayeye İlişkin Birinci Düzey Ölçüm Modeli (Standardize Regresyon Katsayıları) 

Psikolojik sermayeye ilişkin birinci düzey ölçüm modeli oluşturulduktan sonra elde edilen faktörlerin 

psikolojik sermaye gizil değişkenini yordama gücünü belirlemek için ikinci düzey DFA yapılmıştır. Analiz 

sonucunda tüm faktör yüklerinin 0,50’nin üzerinde ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 

Modelin uyum indeksleri beraber değerlendirildiğinde, birinci düzey düzeltilmiş modele benzer sonuçlar elde 

edilmiş ve ikinci düzey ölçüm modelinin de kabul edilebilir olduğu ortaya konulmuştur (χ2/df=2,155; 

GFI=0,851; AGFI=0,798; NFI=0,906; CFI=0,947; RMSEA=0,078). Modifikasyon indeksleri incelendiğinde 

düzeltme önerisi görülmemiştir. Bu sonuçlara göre ikinci düzey ölçüm modelinin verilerle uyumlu bir model 

olduğu belirlenmiştir. İkinci düzey ölçüm modeline ait standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış regresyon 

katsayıları Tablo 4’te ve ölçüm modeli Şekil 4’te sunulmuştur (I: İyimserlik, U: Umut, PD: Psikolojik 

Dayanıklılık, OY: Öz Yeterlik, PS: Psikolojik Sermaye).  

Tablo 4. Psikolojik Sermayeye İlişkin İkinci Düzey Ölçüm Modeli Regresyon Ağırlıkları 

Parametreler 

Standartlaştırılmış 

Regresyon 

Katsayıları 

Standartlaştırılmamış 

Regresyon 

Katsayıları 

Standart 

Hata 

Kritik 

Oran 
P 

I <--- PS 0,961 0,936 0,077 12,112 *** 

U <--- PS 1,020 1,056 0,068 15,526 *** 

PD <--- PS 0,998 1,022 0,066 15,433 *** 

OY <--- PS 1,002 1,000    

*** p<0,001 
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Şekil 4. Psikolojik Sermayeye İlişkin İkinci Düzey Ölçüm Modeli (Standardize Regresyon Katsayıları) 

Standartlaştırılmış regresyon katsayıları incelendiğinde psikolojik sermaye gizil değişkeni ile iyimserlik gizil 

değişkeni arasındaki ilişkinin 0,961; umut gizil değişkeni arasındaki ilişkinin 1,020; psikolojik dayanıklılık 

gizil değişkeni arasındaki ilişkinin 0,998 ve öz yeterlik gizil değişkeni arasındaki ilişkinin ise 1,002 olduğu 

görülmektedir. Umut gizil değişkeninin psikolojik sermayeyi en fazla yordayan değişken olduğu söylenebilir. 

4.2. Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular 

Bu araştırmaya katılan çalışanların %96,8’i erkek olup çalışmada sadece 6 kadın yer almıştır.  Yaş grubu en 

fazla %71,1 ile 31-40 yaş aralığındadır. Katılımcıların %77,4’ünün kurumda çalışma sürelerinin 5-9 yıl arasında 

olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumu değerlendirildiğinde %57,4’ünün lise mezunu olduğu 

görülmüştür. Demografik özellikler Tablo 5’ te görülmektedir. 

Tablo 5: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 
Cinsiyet Yaş 

Kurumdaki Çalışma 
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f 6 184 31 135 20 4 21 147 21 1 34 109 25 19 3 

% f 3,2 96,8 16,3 71,1 10,5 2,1 11,1 77,4 11,1 0,5 17,9 57,4 13,2 10,0 1,6 
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4.3. Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı Bulgular  

Araştırmada kullanılan her iki ölçeğe ait ölçüm modeli de DFA sonucunda geçerli bulunmuştur. Buna göre 

ölçekleri oluşturan alt boyutlar, toplama ölçeği uygulaması ile ilişkili oldukları gözlenen değişkenlerin 

ortalamaları alınarak temsil edilebilecektir. Toplama ölçeği ile ölçekler çok boyutlu yapıdan tek boyutlu 

yapıya indirgenebilmektedir (Demirer, 2010: 88; Kaya, 2018:109). Böylece çalışan koçluk ilişkisinin algılanan 

kalitesi ve psikolojik sermaye ölçeklerinin gizil değişkenleri olan her bir alt boyut ilgili oldukları üst kavramsal 

boyutun gözlenen değişkenleri olarak kullanılacaktır. Alt boyutların ortalamalarına ilişkin bulgular Tablo 6’da 

sunulmuştur.  

Tablo 6. Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Ölçek Alt Boyutlar 
Madde 

Sayısı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Çalışan Koçluk 

İlişkisinin Algılanan 

Kalitesi 

İlişkinin özgünlüğü 3 3,43 1,11 

Etkili iletişim 3 3,58 1,11 

İlişkide rahatlık 3 3,62 1,09 

Gelişimi kolaylaştırmak 3 3,53 1,10 

 Genel Algılanan Kalite 12 3,54 1,06 

Psikolojik Sermaye 

İyimserlik 5 3,52 0,88 

Umut 6 3,70 0,90 

Psikolojik dayanıklılık 4 3,78 0,97 

Öz yeterlik  6 3,78 0,91 

 Genel Psikolojik Sermaye 21 3,70 0,87 

Çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesi ölçeğinin alt boyutlarına ait ortalama puanlarının 3,43 ile 3,62 

arasında olduğu görülmüştür. Katılımcıların koçluğa ilişkin algıladıkları kalitenin 3,54 genel ortalama ile orta 

düzeyde olduğu söylenebilir. Psikolojik sermaye ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin ortalama puanları ise 3,52 ile 

3,78 arasındadır. Katılımcıların psikolojik sermayelerinin 3,70 genel ortalama ile orta düzeyden biraz fazla 

olduğu söylenebilir.  

4.4. Yapısal Eşitlik Modellemesi Sonuçları 

Bu çalışmada, araştırma hipotezinin testinde YEM uygulanmıştır. Uygulama yapılmadan önce, önceki 

bölümlerde verildiği üzere, örneklem büyüklüğünün YEM için yeterli olduğu, verilerin normal dağılım 

gösterdiği, ölçüm modellerinin istatistiksel olarak geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Toplama ölçeği 

yardımıyla ölçeklerin alt boyutlarını temsil eden gizil değişkenler, gözlenen değişkenlere dönüştürülmüştür. 

Çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesi yordayan değişken, psikolojik sermaye değişkeni ise yordanan 

değişken olarak belirlenmiştir. Araştırma hipotezine dayanarak yapısal model kurulmuş ve analiz edilmiştir. 

Analiz sonucunda ilk olarak modelin geçerliliği kontrol edilmiştir.  Model uyum indeks değerleri 

incelendiğinde RMSEA değerinin 0,08’den büyük ve kabul edilebilir sınırların dışında olduğu görülmüştür 

(χ2/df=2,502; GFI=0,946; AGFI=0,897; NFI=0,978; CFI=0,987; RMSEA=0,089). Bunun üzerine modifikasyon 

indisleri incelenmiş ve modelin önermiş olduğu birleştirmeler yapılarak analiz tekrar edilmiştir. Elde edilen 

bulgular Şekil 5’de sunulmuştur. Düzeltilmiş yapısal modelin uyum değerleri incelendiğinde χ2/df, GFI, NFI, 

CFI değerleri iyi uyumu işaret ederken AGFI ve RMSEA değerleri de kabul edilebilir sınırlarda bulunmuştur 

(χ2/df=2,071; GFI=0,957; AGFI=0,910; NFI=0,984; CFI=0,991; RMSEA=0,075). Tüm uyum değerleri beraber ele 

alındığında, araştırmada öne sürülen yapısal modelin verilerle iyi uyum gösteren ve istatistiksel olarak geçerli 

bir model olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesi ile psikolojik 

sermaye arasındaki ilişkileri gösteren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış regresyon katsayılarının yer 

aldığı sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur. 

Şekil 5 ve Tablo 7’deki değerler incelenerek araştırma hipotezinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Buna göre 

çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesi ile psikolojik sermaye arasındaki ilişki katsayısı 0,69 olup pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır (β=0,693, p<0,001). Sonuç olarak “H1: Çalışan koçluk ilişkisinin algılanan 

kalitesinin psikolojik sermaye üzerinde pozitif yönde bir etkisi vardır.” biçiminde ifade edilen araştırma hipotezi 

kabul edilmiştir. 
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Tablo 7. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi İle Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiler 

Parametreler 

Standartlaştırılmış 

Regresyon 

Katsayıları 

Standartlaştırılmamış 

Regresyon 

Katsayıları 

Standart 

Hata 

Kritik 

Oran 
P 

PS <--- ÇKIAK 0,693 0,608 0,053 11,511 *** 

IO <--- ÇKIAK 0,947 1,011 0,037 27,614 *** 

EI <--- ÇKIAK 0,940 0,999 0,037 26,720 *** 

IR <--- ÇKIAK 0,952 0,999 0,035 28,166 *** 

GK <--- ÇKIAK 0,945 1,000    

I <--- PS 0,866 0,835 0,049 17,033 *** 

U <--- PS 0,948 0,938 0,044 21,137 *** 

PD <--- PS 0,939 1,000    

ÖY <--- PS 0,971 0,969 0,034 28,195 *** 

 

Şekil 5. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Psikolojik Sermayeyi Yordamasına İlişkin 

Düzeltilmiş Yapısal Modelin Sonuçları 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Koçluğun, çalışanları yönlendirmenin ötesinde özel ve etkileşimli bir tarafı bulunmaktadır. Alan yazında 

yönetici koçluğu yaygın olarak araştırılsa da çalışan koçluğu birey ve örgütlere olumlu etkileri ile son yıllarda 

üzerinde durulmaya başlayan bir kavram olmuştur. Çalışan koçluğunun olumlu sonuçları; birey (kişisel 

gelişim gibi), diğer insanlar (bireylerarası ilişkiler gibi) ve bireyin iş sonuçları (iş performansı gibi) olmak üzere 

üç kategoride değerlendirilmektedir (Fontes ve Russo, 2020).  Çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesi ise 

bu sonuçları geliştirecektir. Türkçe alan yazında değişkeni ölçmeye yönelik bir ölçüm aracı yer almamaktadır. 

Bu çalışma ile öncelikle Gregorya ve Levy’ nin (2010) geliştirmiş oldukları “Perceived Quality of the Employee 

Coaching Relationship (PQERC)” ölçeğinin Türkçeye uyarlaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan uyarlama 

çalışması sonucunda Türkçe alan yazına kazandırılan ölçeğin kavrama ilişkin yapılacak araştırmaları teşvik 

edeceği ve konuya ilişkin alan yazını zenginleştireceği düşünülmektedir. Buna ek olarak insan kaynakları 

yöneticileri ve işletme yöneticileri ölçeği, çalışan koçluk ilişkisinin kalitesini belirlemek için bir araç olarak 
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kullanabilecektir. Gregory ve Levy’nin (2010) de ifade ettiği gibi bu ölçek yöneticilerin “gerçekte ne kadar iyi 

yönettiklerini” anlamalarını sağlayacak bir geribildirim sunacaktır.  

Çalışan koçluk ilişkisi çalışanlara dair olumlu etkileri ile onlardaki belli değişimleri yönlendirmektedir (Fontes 

ve Russo, 2020).  Son yıllarda pozitif örgütsel davranış araştırmalarının artması ile psikolojik sermaye 

örgütlerde önemli bir konu haline gelmiştir. Yapılan araştırmalarda çalışanların olumlu psikolojik 

kaynaklarının performanslarına etki ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi 

çalışanlarla ilgili örgütsel çıktıların da çalışanların psikolojik sermayesinden etkilendiği belirlenmiştir. Bu 

nedenle örgütlerde psikolojik sermayenin güçlendirilmesi için uygun yönetimsel süreç ve uygulamaların 

yürütülmesi gerekmektedir. Bu açıdan etik liderlik, otantik liderlik ve dönüşümcü liderlik gibi ilişkisel liderlik 

uygulamalarının psikolojik sermayeyi etkilediği önceki çalışmalarda ifade edilmiştir. Ancak çalışan koçluğu, 

henüz işletmelerde üzerinde yeterince durulmayan bir uygulamadır.  

Bu çalışmada ikinci amaç olarak; çalışan koçluk ilişkilerinin algılanan kalitesinin çalışanların psikolojik 

sermayelerine etkisinin açıklanması hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda çalışan koçluk ilişkisinin algılanan 

kalitesinin çalışanın psikolojik sermayesine olumlu etki ettiği tespit edilmiştir. Bu durum çalışan koçluğu ve 

psikolojik sermaye ilişkileri ile ilgili var olan sınırlı sayıdaki alan yazını desteklemektedir (Corbu vd., 2021; 

Fontes ve Russo, 2020; Zuberbühler vd., 2021). Koçlar, çalışanların tercihlerine müdahale etmezler, onları 

bildikleri tek doğruya mecbur bırakmazlar, onun yerine onlar için bir ayna görevi yaparak, kendilerinin ve 

potansiyellerinin farkına varmalarını; zorluklara karşı daha esnek ve dayanaklı olmalarını sağlarlar. Böylece 

çalışanların vizyonu gelişir, kendilerine uygun ve gerçekçi hedefler koyabilirler, hedefleri doğrultusunda 

zorlukları aşabilirler ve öz-etkinlikleri artar. İş ile ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini bilen ve kabul eden 

çalışanların öz yeterlilikleri ve özgüvenleri artar. Böylece kendilerine karşı daha iyimser ve daha umutlu 

olabilirler. 

İşletmeler, çalışanların umut, iyimserlik, dayanıklılık ve öz etkinlik gibi psikolojik kaynaklarını artırabilmek 

için çalışan koçluğunu uygulamalarına dâhil edebilirler. Klasik bakışla çalışanın örgüt için var olduğu ve 

mekanik bir olgu gibi tüm davranış ve eylemlerinin işletmeye katkısı üzerinden değerlendirildiği anlayış 

değişmelidir. İnsan ilişkileri, insanları iyileştirmeye dönük bütüncül bir yaklaşım gerektirir ve iş ilişkilerinin 

odağı da kazanç ve kâr olmaktan öte öncelikle insani boyutları ile düşünülmelidir. Koçluk bir standardı 

olmayan, kişiye göre değişen bir uygulamadır.  Her çalışanın ihtiyaçları farklı ve her ilişki kendine özeldir. Bu 

çalışma ile ortaya konulan ölçek bu ilişkinin niteliğini belirlemede her iki tarafa da geri bildirim sağlayacaktır. 

Örgütlerde çalışanların psikolojik kaynaklarının artırılmasında, çalışan koçluğu insan kaynakları yönetimi 

birimlerince etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. İnsan kaynakları yönetimi birimlerinin, eğitim ve 

geliştirme ile performans yönetimi işlevlerine entegre ederek izleyecekleri çalışan koçluğu uygulamaları hem 

çalışanlar, hem yöneticiler hem örgütler için olumlu katkılar sunacaktır. Bu tür bir bütünleşme, çalışan ve ilk 

amiri arasında ilişki asimetrisi nedeni ile gizli kalabilecek olumsuzlukların, çalışanın aleyhine gelişebilecek 

taciz, mobbing gibi durumların oluşmasını önleyebilecektir. Ayrıca eğer çalışan koçluk ilişkisinin algılanan 

kalitesinde bir düşüklük var ise nedenlerinin araştırılmasını da sağlayacaktır.  

İlk kademe yöneticiler, çalışanlarla kurdukları iletişimde örgütü temsil ederler. Bu yöneticiler, işletmeler için 

işgücü devri, ciro, maliyetler, kalite kontrolü, güvenlik, yenilikçilik ve çevresel performansı üzerinde 

muazzam bir etki yaratmaktadır. Çalışanlara en yakın yöneticiler olmaları da diğer bir önemli etkileridir 

(Hanig,2005). Çalışan koçluk ilişkisinin bir parçası olarak bu ilişki, sonuçları açısından da gelecekteki 

araştırmalarda incelenmeyi beklemektedir. 

Bu araştırmanın bir üretim işletmesindeki çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiş olması bir sınırlılık olarak 

düşünülebilir. Sonuçlar tüm işletmeler için genellenememektedir. Ancak çalışma, işletmelere ve konu ile ilgili 

araştırmalara destek olacak niteliktedir. İleride yapılacak araştırmalarda çalışan koçluğunun algılanan kalitesi 

ile psikolojik sermaye ilişkisinde aracı ve düzenleyici değişkenlerin rolü araştırılabilir. Güven, personel 

güçlendirme, yönetici ve çalışanın kişiliği, örgütsel destek, iş özellikleri ve örgüt kültürü bu konuda önemli 

olabilecek değişkenlerden bazılarıdır. Liderlik tarzları da önceki araştırmalarla ortaya koyulduğu gibi bu 

ilişkide belirleyici olabilecektir. Özellikle Türkiye gibi güç mesafesi ve iç grup kolektivizmi yüksek kültürlerde 

etkili olan paternalist liderliğin bu ilişkideki etkisi de gelecek çalışmalar için araştırılmaya değer bir araştırma 

sorusudur. Fontes ve Russo’nun (2020) çalışması koçluğun psikolojik sermaye aracılığı ile iş tatmini ve 

örgütsel bağlılığı artırdığını belirlemiştir. Gelecek araştırmalar için ardıl değişkenlerin de dâhil edildiği farklı 



T. Bekiş – N. Tosunoğlu – G. Sağlam Arı 13/3 (2021) 2727-2745 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2742 

araştırma modelleri kurgulanabilir. Koçluk tek taraflı bir ilişki değildir ve yöneticiler de süreçten öğrenerek 

gelişecektir. Bu nedenle gelecekte yöneticiler üzerinde de araştırmalar yapılabilir. Konunun gelişmesi, daha 

iyi anlaşılabilmesi ve genellenebilirliği farklı örneklemlerde ve kültürlerde yapılacak çalışmalarla 

artırılabilecektir. 
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Ek 1: Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi Ölçeği-Türkçe Formu 
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K1.Yöneticim ve ben birbirimize karşılıklı olarak saygı 

duyarız. 
     

K2. Yöneticimin beni gerçekten önemsediğine 

inanıyorum. 
     

K3. Yöneticimin bana bağlılık hissettiğine inanıyorum.      

K4. Yöneticim iyi bir dinleyicidir.      

K5. Yöneticim, rahatça konuşulabilecek birisidir.      

K6. Yöneticim benimle etkili bir şekilde iletişim kurabilir.      

K7. Yöneticim ile iş performansım hakkında konuşurken 

kendimi rahat hissederim. 
     

K8. Endişelerimi ve sorunlarımı yöneticim ile 

paylaşabildiğim için memnunum. 
     

K9. Yöneticime karşı açık ve dürüst olma konusunda 

kendimi güvende hissederim. 
     

K10. Yöneticim, güçlü yanlarımı bulmam ve daha da 

geliştirmem konusunda bana yardım eder. 
     

K11. Yöneticim kuruluşumuzun bir çalışanı olarak 

kendimi geliştirmeme olanak sağlar. 
     

K12. Yöneticim potansiyelimi ortaya çıkarmama yardım 

edecek faaliyetlerde bulunur. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu çalışmada katılımcı liderliğin, duygusal bağlılık ve iş tatmini üzerindeki etkisinin 

incelenmesi; örgütsel güvenin katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık ve katılımcı liderlik ile iş tatmini 

arasındaki aracılık rolünün tespit edilmesi amaçlanmıştır.   

Yöntem –  Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, Antalya ilinde faaliyet gösteren 

ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen konaklama işletmelerinden 304 yiyecek içecek 

çalışanının katılımı ile anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Betimleyici istatistikler, güvenilirlik 

testleri, korelasyon analizi, basit doğrusal ve çoklu doğrusal regresyon analizleri için SPSS 26 paket 

programından yararlanılmıştır. 

Bulgular –  Analiz sonuçlarına göre duygusal bağlılık ve iş tatmini üzerinde örgütsel güvenin ve 

katılımcı liderliğin anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Katılımcı liderliğin örgütsel güven 

üzerinde de anlamlı bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra örgütsel güvenin 

katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık arasında kısmi, katılımcı liderlik ile iş tatmini arasında ise tam 

aracılık rolüne sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Tartışma – Elde edilen bu sonuçlar konaklama işletmelerinde görev yapan yiyecek içecek çalışanlarının, 

katılımcı liderlik uygulamalarına karşı duyarlı olduğunu göstermektedir. Katılımcı liderlik 

yaklaşımının çalışanın örgüte karşı güven duymasını, alınan kararlarda etkisi olduğu düşündüğü 

örgütüne yönelik duygusal bir aidiyet/bağlılık geliştirmesini ve işinden memnuniyet duymasını 

sağladığı belirtilebilir. Bu bağlamda, çalışanların kararlara katılımını artırıcı yönetsel metotların 

uygulanmasının hem bireysel hem de örgütsel anlamda olumlu çıktıları olacağı düşünülmektedir.  
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1. Giriş 

Değer ve politikaların benimsenmesi, örgütün amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için istenilen çaba ve 

performansın sergilenmesi, huzuru bozmayacak ve örgütsel süreçleri aksatmayacak şekilde hareket edilmesi 

ve örgüte hem fiziksel hem de ruhsal olarak devamlılığın sağlanması, örgütlerin çalışanlarından 

beklentilerinden bazılarıdır. Sürdürülebilir bir rekabet avantajının sağlanabilmesi için örgütler iş gören devir 

hızını en aza indirmek için gayret gösterirler. Mevcut çalışanın işten ayrılması, işe devamsızlık yapması vb. 

durumların örgütler adına ciddi problemlere ve maddi kayıplara sebep oluşturmasından dolayı işi tecrübe 

etmiş çalışanın örgütte devamlılığının sağlanması, hem ekonomik açıdan hem de örgüt kültürü ve 

değerlerinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir (Sökmen ve Kenek, 2019). Bu açıdan 

değerlendirildiğinde yöneticilerin sergilemiş oldukları liderlik yaklaşımlarının astların tutum ve davranışları 

üzerinde ve dolayısıyla örgütsel performans üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. 

Örgütsel yaşamda liderlik, çalışanların istenilen performansa ve fayda sağlayıcı pozitif davranışlara 

yönlendirilmesi ve örgüt vizyonu çerçevesinde kenetlenilmesi açısından büyük önem arz eder. Çalışanın bu 

yönde hareket edebilmesi ise büyük oranda örgütüne karşı hissettiği bağlılık ve işinden duyduğu 

memnuniyet ile ilişkilidir. Bu bağlamda sahip olduğu yetkiyi bir tehdit unsuru değil, bunun tam tersine 

çalışanların kararlara dâhil edilerek örgütsel süreçlerde daha aktif rol oynamalarını temel alan, astların 

fikirlerini önemseyen ve saygı duyan katılımcı liderlik yaklaşımının, çalışanın örgütüne bağlılığını ve işinden 

duyduğu memnuniyeti artırıcı bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan örgütler tarafından 

arzu edilen bu durumun sağlanmasında güven ortamının oluşturulması da bir ön koşul olarak kabul 

edilebilir. Günümüz rekabet seviyesinin oldukça yüksek ve hızlı değişimlerin yaşandığı iş dünyasında 

örgütler belirsiz çevre koşullarında devamlılıklarını sürdürebilmek için sürekli yeni stratejiler 

geliştirmektedirler. Dolayısıyla bundan iş süreçleri de etkilenmektedir. Güven, böyle bir ortamda dahi 

çalışanların örgütlerine ve yöneticilerine karşı vermiş olduğu iş taahhütlerini yerine getirmelerinde isteklilik 

için önemli bir belirleyicidir. Üyelerinin birbirlerine karşı güven beslemedikleri bir örgütte gerçek anlamda 

bir kenetlenme ve işbirliğinden söz edilemez. Bu kapsamda yürütülen çalışmanın amacı katılımcı liderliğin iş 

tatmini ve duygusal bağlılık üzerindeki etkisini tespit etmek ve örgütsel güvenin bu çerçevede öngörülen 

aracılık rolünü ortaya koymaktır.  

2. Kuramsal Çerçeve 

2.1. Katılımcı Liderlik 

Liderlik, bir liderin ekibine görevlerini yerine getirmesi için yön verme, motive etme ve eğitme tarzı, astları 

ile nasıl bir iletişim kurduğu ve nasıl bir ilişki geliştirdiği ile ilgilidir. Liderlik çalışmaları çerçevesinde farklı 

yönlerine odaklanılarak çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu kapsamda katılımcı liderliğin ilk olarak Rensis 

Likert’in Michigan Üniversitesi çalışmalarının devamı olarak geliştirdiği ve liderlik davranışlarını 4 grup 

altında sınıflandırdığı yaklaşımda ele alındığını söylemek mümkündür. Bu yaklaşıma göre katılımcı liderlik 

yaklaşımında astlara büyük ölçüde duyulan güven söz konusudur. Astların fikirleri önemsenir ve 

uygulamaya çalışılır, iletişim ve bilgi akışı çift yönlüdür ve alt düzey kararların büyük bir kısmı astlara 

devredilir (Gonos ve Gallo, 2013; Greenwood, 1996).  

Katılımcı liderler problemler üzerine astlar ile birlikte sorunları tartışır ve bu şekilde kararlar alınır. Katılım, 

tipik olarak, çalışanların sorunları tartışma ve örgütsel kararları etkileme fırsatına sahip oldukları inancına 

göre işlevselleştirilir (Chen ve Tjosvold, 2006). Yukl (2010) ise katılımcı liderliği ortak karar verme, güç 

paylaşımı ve güçlendirme kavramları ile ilişkilendirmiştir (Bitmiş vd., 2015). Katılımcı liderlik davranışı 

astların aidiyet, öz yeterlik ve kontrol duygularını artırma ve güçsüzlük veya yetersizlik duygularını ise 

azaltma eğilimindedir (Huang vd., 2010).  Chen ve Tjosvold (2006) ise katılımcı liderliğin, farklı bakış açılarına 

sahip olan çalışanların katılımıyla birlikte alınan kararların etkinliğini artırabileceğini ve bu özelliği ile 

stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcı liderliğin, çalışanın iş performansına yönelik motivasyonel işlevini Sosyal Değişim Teorisi ışığında 

açıklamak mümkündür. Blau (1964) tarafından geliştirilen teoriye göre karşılıklılık ilkesi gereği, bir taraf 

diğerine olumlu bir şekilde davrandığında, buna cevaben aynı şekilde karşılık vermek gerekmektedir. Buna 

binaen, yöneticinin saygı ve eşitlikçilik çerçevesinde iş süreçlerinde fikirlere önem veren ve arkadaşça bir 

yaklaşım sergilemesi durumunda astın tatmin olacağı ve buna karşılık olarak daha iyi bir performans ortaya 

koymak için motive olacağı tahmin edilmektedir.   
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2.2. Örgütsel Güven 

Yaygın bir şekilde kullanılan ortak bir tanımı olmayan güven ve örgütsel güven kavramları araştırmacılar 

tarafından çeşitli yönleri ile ele alınmıştır. Meeker (1984) güveni “bireylerin veya grupların birbirlerinden 

bekledikleri karşılıklı işbirlikçi davranış” olarak tanımlarken; Rousseau ve arkadaşlarına (1998) göre güven 

“karşı tarafın olumlu davranış sergileyeceğinden emin bir şekilde psikolojik olarak kendini savunma ihtiyacı 

duymama arzusudur”. Rempel ve Holmes (1986) güvenin unsurlarından olan tahmin, itimat ve kabul 

edebilmenin karşılıklı taraflar açısından aynı ölçüde öneme sahip olduğunu belirtmişlerdir. Schoorman, 

Mayer ve Davis’e (2007) göre ise güven karşılıklı olmak zorunda değildir. Bir tarafın diğerine güveniyor 

olması diğer tarafta güven duyma zorunluluğu oluşturmamaktadır. Araştırmacılara göre güven “belli bir 

duygu bileşimi sonrasında oluşabilen, ihanet olasılığını da içinde barındıran, tekrarlılık oluşturan ve 

kültürlere göre farklılık gösteren bir kavramdır”. Güven aynı zamanda bir risk alma davranışı olarak 

değerlendirilebilmektedir. Güvenilen taraftan uygun ve kabul edilir bir şekilde davranış sergilemesi 

beklenmektedir. Fakat yazılı sözleşmeler dâhi söz konusu olsa bunun bir garantisi bulunmamaktadır. Bu 

açıdan düşünüldüğünde güven belirli derecede risk almayı gerektirmektedir. Böyle bir riskin bulunmadığı 

durumda ise güvene duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktır (Lewis ve Weigert,1985). 

Örgütsel davranış alanında üzerinde çokça durulan konulardan biri olan örgütsel güven ise farklı bakış açıları 

çerçevesinde “örgütün kültür ve iletişim yapısına göre şekillenerek yetkinlik, açıklık, ilgililik ve dürüstlük gibi 

unsurlara dayanır ve örgütün normlarını, değerlerini benimseme ve ayrıca hedeflerinden haberdar olma 

isteğini yansıtır” (Mishra (1996); “önceden taahhüt edilmiş olsun veya olmasın daha aleyhte şartların oluştuğu 

durumlarda bile bir kişi ya da grubun başka bir kişi yahut gruba karşı iyi niyetli, dürüst ve fayda sağlayıcı bir 

şekilde davranacağına dair inançtır” (Cummings ve Bromiley, 1996); “örgütün tüm işlem ve ilişkilerde yetkin, 

açık ve dürüst, ilgili, güvenilir biçimde hareket edeceğine yönelik çalışan inancı ve savunmasız kalma 

isteğidir” (Shockley-Zalabak vd., 2000) şeklinde ifade edilebilir.  

Cook ve Wall’a (1980) göre bireyler ve gruplar arasındaki ilişkilerde güven; aile, grup veya örgüt üyelerinin 

mutluluğunu artırıcı ve birlikteliğin devamlılığının sağlanmasında yardımcı olan bir etmendir. Culbert ve 

McDonough (1986)’a göre güven örgütsel etkinliğin oluşturulması için önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

bağlamda yöneticiler çalışanları iyi tanımalı ve onların örgütsel değer ve hedefleri ne ölçüde benimsediklerini 

iyi gözlemlemelidir. Nyhan (2000) örgütsel güvenin etkinliği ve verimliliği artırdığını, yeniliklere 

adaptasyonu kolaylaştırdığını, denetimleri gereksiz kılarak maliyetleri düşürdüğünü ve örgüt içi muhtemel 

tüm çatışmaları azalttığını ileri sürmüştür.  

Cummings ve Bromiley (1996) bir örgütte yeterli düzeyde güven ortamının oluşturulamadığında bireylerin 

kendi çıkarlarını koruyabilmek ve diğerlerini denetlemek için daha fazla zaman ve çaba harcayacaklarını iddia 

etmişlerdir. Örgüt içi güvenin yeterli düzeyde oluşturulması durumunda ise çalışanlar hem bireysel çıktılarını 

hem de örgüte olan katkılarını en yüksek seviyelere çıkarmak adına tüm enerjilerini harcayacaklardır. Mishra 

(1996) ise küreselleşmenin doğasında bulunan belirsizlik ve rekabet nedeniyle güvenin örgütlerin uzun 

dönemde ayakta kalabilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir rol oynadığını belirtmiştir. Çünkü 

güven yeni süreç ve çalışma biçimlerine uyumu kolaylaştırabilme etkisine sahiptir. Güven örgütlerde 

karşılıklı uyum ve kabullenme işlevi üstlenmektedir. Güven ortamında üst, astın uygun olmayan davranışlar 

sergilemeyeceğine ve ast da üstün kabul edilebilir, adil ve doğru kararlar vereceğine inanmaktadır. 

Çalışanların üstlerine güvendiklerinde, onların aldıkları kararları kabul etmeleri ve örgüt ile bütünleşmeleri 

daha kolay olacaktır (Tyler, 1994; Perry ve Mankin,2007).  Öte yandan örgütsel güven Sosyal Değişim Teorisi 

gereğince örgüt ve çalışan arasındaki psikolojik sözleşme ile şartları belirlenmiş taahhütlerin daha etkili bir 

şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır (Sousa-Lima vd., 2013). Etkili bir liderlik için örgütsel güven kayda 

değer bir rol oynamaktadır (Lester ve Brower, 2003; Joseph ve Winston,2005).  

2.3. Duygusal Bağlılık 

Örgütsel bağlılık kavramı gelişimi süresince ilk olarak maddi unsurlara vurgu yapılırken daha sonra ilişkisel 

ve normatif değerlerin de çalışanların işe devam etme davranışlarındaki rolü vurgulanmıştır.  Becker (1960) 

örgütsel bağlılığı “çalışanın ortaya koymuş olduğu girdilerinin (performans, zaman, özveri vb.) sonucunda 

elde etmiş olduğu mevcut kazanımlarını (maaş, kıdem, statü vb.) kaybedeceği düşüncesiyle tutarlı 

davranışlarda bulunma eğilimi” olarak tanımlarken, Kanter (1968) “kişinin yapısı ve ihtiyaçlarından oluşan 

ilgilerini, sosyal sistem ile ilişkilendirme süreci”, O’Reilly ve Chatman (1986) ise “kişinin örgütüne olan 
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psikolojik bağlılığı” olarak ifade etmiştir (Kutluata Aksu vd., 2020). En yaygın kullanımı ile Allen ve Meyer 

(1990) ise örgütsel bağlılığı üç boyutlu bir yapı olarak ele almıştır. Buna göre duygusal bağlılık “çalışanın, diğer 

örgüt üyeleri ile kurmuş olduğu ilişkilerden memnuniyeti ve örgütün üyesi olmaktan duyduğu mutluluğu”; 

devam bağlılığı; “çalışanın örgütten ayrılması durumunda elde edebileceği ve muhtemel olarak kaybedeceği 

kazanımlarına (maaş, kıdem, statü vb.) dair yapmış olduğu hesaplama neticesinde örgüt üyeliğini devam 

ettirmesi” ve normatif bağlılık “çalışanın sorumluluk duygusuna dayalı olarak örgütte kalmanın doğru olduğu 

düşüncesi ile üyeliğini devam ettirmesi” olarak ifade edilmiştir (Allen ve Meyer, 1990).  

Duygusal bağlılık, çalışanın kendisini üyesi olduğu örgüte adamasında ve sadakat oluşturmasında önemli bir 

belirleyicidir (Rhoadesvd., 2001). Burada, astlara karşı saygılı ve fikirlerinin dikkate alındığı işbirlikçi ve 

arkadaşça sergilenen liderlik yaklaşımının, duygusal ilişkilerin kurulmasında önemli rol oynadığı ve çalışanın 

örgütüne bağlılık geliştirmesini etkilediği düşünülmektedir. Bu kapsamda katılımcı liderlik ile duygusal 

bağlılık arasındaki ilişki alan yazındaki çalışmalar tarafından da desteklenmiştir (Bakare ve Ojeleye, 2020; 

Adıgüzel, Sönmez Çakır ve Küçükoğlu, 2020;  Bell ve Mjoli, 2014). 

Duygusal bağlılığı yüksek olan çalışanların örgütsel süreçlerde daha aktif rol oynadığı, hedeflere ulaşılması 

ve örgüt üyeliğinin devamlılığı konusunda da daha arzulu oldukları ifade edilebilir. Literatürde yer alan 

çalışmalarca duygusal bağlılığın işe devamsızlık (Cooper-Hakim ve Viswesvaran, 2005), örgütsel vatandaşlık 

davranışı (Carmeli, 2005; ), iş tatmini (Patrick ve Sonia, 2012), işle bütünleşme (Poon, 2013), performans 

(Sharma ve Dhar, 2016) gibi örgütsel etkinliğin sağlanmasında çalışandan beklenilen iş tutum ve davranışları 

ile yakından ilişkisi ortaya konmuştur.  

2.4. İş Tatmini 

Çalışanların gelişimlerine, mutluluklarına ve refahlarına yönelik yaklaşım ve yöntemlerin temel amacı onları 

“kendilerini mutlu hissettikleri” işlerine bağlamak, işlerinden tatmin duymalarını sağlamak ve kendilerinden 

beklenilen performansı sergilemeleri için özendirmektir (Kutluata Aksu vd., 2020). Literatürde konu ile ilgili 

ilk çalışmalardan birine sahip olan Hoppock (1935) iş tatminini “bireyin ben işimden memnunum demesini 

sağlayan psikolojik, fizyolojik ve çevresel koşulların birleşimi” olarak tanımlamıştır. Mumford (1972) ise iş 

tatminini açıklarken, örgüt ve çalışanın karşılıklı beklentilerinin uyumu ve karşılanma düzeyine vurgu 

yaparak çalışanın işinden ve performansından memnuniyetinin yüksek olabilmesi için söz konusu uyum ve 

beklenti karşılama derecesinin aynı derecede yüksek olması gerektiğini belirtmiştir. İş tatmini ile ilgili 

literatürde en yaygın kullanımlardan biri ise Locke (1976) tarafından  “çalışanın işini veya işle ilgili 

deneyimlerini değerlendirmesi sonucu oluşan memnun edici veya olumlu duygusal durum” olarak ifade 

edilmiştir.  

Alegre ve arkadaşları (2016) konuyu; 1)örgütsel strateji, örgüt hedefleriyle özdeşleşme ve bağlılık (çalışan-

örgüt), 2) yetki devri, otonomi, sergilenen liderlik yaklaşımı ve kullanılan yöntemler (çalışan-yönetici) ve 3) iş 

arkadaşları ile kurulan pozitif ilişkiler (çalışan-iş arkadaşları) çerçevesinde değerlendirmiş ve bu unsurların iş 

tatmini üzerinde anlamlı etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Çalışan performansının başlıca belirleyicilerinden 

olmasından dolayı iş tatmini yönetim literatüründe en sık çalışılan konulardan biridir (Sökmen ve Benk, 2019). 

Araştırma çerçevesinde değerlendirildiğinde yöneticilerin sergilemiş oldukları liderlik yaklaşımının astların 

iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirtilebilir. Örneğin Mosadeghrad ve Ferdosi (2013) 

hastane çalışanları üzerinde yapmış oldukları kesitsel çalışmalarında yönetici liderlik yaklaşımının 

çalışanlarının iş tatminleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ve iş tatminindeki değişimin %28’inin 

liderlik yaklaşmı ile açıklanabileceğini belirtmişlerdir. Sökmen ve Benk (2020) dönüştürücü liderlik ile iş 

tatmini; Shafique, Kalyar ve Ahmad (2018) etik liderlik ile iş tatmini; Baek ve arkadaşları (2019) otantik liderlik 

ile iş tatmini ve benzer çalışmalarda (Morrison vd., 1997; Rad ve Yarmohammadian, 2006; Tsai, 2011 ) liderlik 

ile iş tatmini arasındaki anlamlı ilişkiler ortaya konmuştur.  

Her çalışan, işyerinde kedisine karşı birey olarak ve saygılı bir şekilde davranılmasını, fikirlerinin sorulmasını 

ve dikkate alınmasını arzu eder. Bu onun saygınlık ihtiyacından ileri gelir. Katılımcı liderlik çalışanların bu 

ihtiyacını karşılayarak onlara işbirlikçi, ilişki odaklı, eşitlikçi, saygılı bir şekilde yaklaşarak fikir ve önerileri ile 

kararlara dâhil olmalarını teşvik eder. Böylece astların içsel motivasyonlarının artırılması, güven ortamı 

oluşturularak işlerine karşı tutumlarının ve davranışlarının pozitif yönde geliştirilmesi amaçlanır. Alan 

yazındaki araştırmalar katılımcı liderlik ile iş tatmin arasındaki pozitif yönlü anlamlı ilişkiyi desteklemektedir 

(Chan, 2019; Bitmiş vd., 2015; Gharibvand,  2012). 
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3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Bu çalışmanın amacı katılımcı liderliğin, çalışanın örgütsel güven, duygusal bağlılık ve iş tatminine olan 

etkisinin incelenmesi ve bunun yanında katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık arasında ve katılımcı liderlik 

ile iş tatmini arasında örgütsel güvenin öngörülen aracılık rolünün ortaya konmasıdır. Yöneticisinin 

sergilemiş olduğu katılımcı liderlik yaklaşımına yönelik algısı çalışanın örgütüne olan güvenini artıracağı 

düşünülmektedir. Bunula birlikte örgütüne karşı duygusal bağlılığının ve işinden duymuş olduğu 

memnuniyetin de artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda Şekil 2.1.’de yer alan ilişkisel tarama 

nicel araştırma modeli oluşturulmuştur. Genel tarama modeli türlerinden, ilişkisel tarama modeli “iki ya da 

daha fazla sayıdaki değişken arasında, birlikte değişim varlığı ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan bir 

araştırma modelidir” (Fraenkel ve Wallen, 2009; Karasar, 2005). 

 

 

 

 

 

   

                          

            

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Hipotezler: 

H1: Katılımcı liderliğin örgütsel güven üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Katılımcı liderliğin duygusal bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Katılımcı liderliğin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H4: Örgütsel güvenin duygusal bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H5: Örgütsel güvenin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H6: Örgütsel güven, katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık arasında aracılık rolüne sahiptir. 

H7: Örgütsel güven, katılımcı liderlik ile iş tatmini arasında aracılık rolüne sahiptir. 

3.2. Evren ve Örneklemin Belirlenmesi 

Araştırmanın evrenini Antalya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde görev yapan yiyecek içecek çalışanları 

oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı 2021 Mart-Nisan aylarında, hem Covid-19 salgını nedeniyle hem de 

yaz turizm sezonunun henüz açılmamasından dolayı oteller tam kapasite ile çalışmamaktadırlar o yüzden 

evrenin hacmine yönelik kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Diğer taraftan il genelinde geçmiş yılların 

istatistikleri göz önünde bulundurularak 800’ün üzerinde belgeli konaklama tesisi bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Dolayısıyla evreni oluşturan ana kitlenin tamamına ulaşmak pratik olarak mümkün 

gözükmemektedir. Bu sebeple basit tesadüfi örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Bu örnekleme 

yönteminde, araştırma evreni içerisindeki ana kitle birimlerinin her birinin örnekleme seçilme ihtimali eşittir 

(Gürbüz ve Şahin, 2017). Bu yöntem kullanılarak 304 yiyecek-içecek çalışanına ulaşılmış ve araştırma verileri 

elde edilmiştir.  
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3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Kullanılan Ölçekler  

Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Geçirdiğimiz dönemin hassasiyeti sebebiyle oluşturulan anket 

formları e-posta yolu ile dağıtılmış ve aynı şekilde toplanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde araştırma değişkenlerine yönelik katılımcıların algılarını değerlendirebilmek adına geçerliği ve 

güvenilirliği literatürde yer alan araştırmalar tarafından kanıtlanmış ölçeklere yer verilmiştir. İkinci bölümde 

ise katılımcıların genel özelliklerini ortaya koyabilmek için cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve 

işletmedeki çalışma sürelerini öğrenmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Yiyecek ve içecek çalışanlarının 

amirlerine/yöneticilerine yönelik katılımcı liderlik algılarının ölçümü için House ve Dessler (1974) tarafından 

geliştirilen Liderlik Ölçeğinin katılımcı liderlik boyutuna yönelik 7 madde kullanılmıştır. “Yöneticim astlarına 

arkadaş gibi davranır.” ve “Yöneticim karar vermeden önce astlarının fikirlerini alır.” gibi ifadeler katılımcı 

liderlik ölçeğine örnek olarak gösterilebilir. Araştırmanın diğer değişkenlerinden örgütsel güven için 

Schoorman, Mayer ve Davis (2007) tarafından geliştirilen ve 7 maddeden oluşan örgütsel güven ölçeği 

kullanılmıştır. “Yöneticimin kurumdaki geleceğimde tamamen kontrol sahibi olmasını arzu ederim.” ve 

“Yöneticim kararlarında benim çıkarlarımı da gözetir.” kullanılan örgütsel güven ölçeğinde yer alan 

maddelerden iki tanesidir. Duygusal bağlılık için Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen ve 18 ifadeden 

oluşan örgütsel bağlılık ölçeğinin duygusal bağlılık boyutuna dair 6 madde tercih edilmiştir. “İş hayatımın 

geri kalan kısmını bu kurumda geçirmekten mutluluk duyarım.” ve “Kurumumun problemlerini gerçekten 

kendi problemim gibi görüyorum.” duygusal bağlılık ölçeğinden yer alan ifadelerdendir. Son olarak iş tatmini 

için Agho, Price ve Mueller (1992) tarafından geliştirilen ve 6 maddeden oluşan iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. 

“İşimden gerçekten zevk alırım.” ve “İşimi ortalama bir çalışandan daha fazla severim.” gibi örnek ifadeler iş 

tatmini ölçeğinde yer almaktadır. Tüm değişkenlere ait ölçekler 5’li Likert biçiminde 1=Kesinlikle 

Katılmıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum olacak şekilde hazırlanarak katılımcılara yöneltilmiştir.  

4. Araştırmanın Bulguları  

Analizlere geçmeden önce ilk olarak araştırmaya gönüllük göstererek katılan toplam 304 yiyecek içecek 

çalışanının bazı niteliksel özellikleri Tablo 1’deki gibi belirtilmiştir. Buna göre katılımcıların; % 40,8’i erkek, % 

59,2’si kadındır. Toplam katılımcıların büyük bir çoğunluğu 26-31 (% 32,6) ve 32-37 (% 28,2) yaşları 

arasındadır. Katılımcıların % 55,3’ü evli, % 44,7’si bekârdır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu lise (% 28,9) 

ve lisans (% 26,7) mezunudur. %21,4’ü ise lisansüstü mezuniyete sahiptir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

ise 1-5 yıl arasında (%46) mevcut örgütlerinde çalışmaktadır. Bunu %28,3 ile 6-10 yıl arası çalışma süresine 

sahip olanlar izlemektedir.   

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Erkek 180 40,8 

Kadın 124 59,2 

Yaş 

18-25 yaş 48 15,8 

26-31 yaş 99 32,6 

32-37 yaş 86 28,2 

38-43 yaş 51 16,8 

44 ve üzeri 20 6,6 

Medeni Durum 
Evli 168 55,3 

Bekâr 136 44,7 

Eğitim Durumu 

İlkokul 34 11,2 

Ortaokul 22 7,2 

Lise 88 28,9 

Ön lisans 14 4,6 

Lisans 81 26,7 

Lisansüstü 65 21,4 
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Çalışma Süresi 

1 yıldan az 23 7,6 

1-5 yıl 140 46,0 

6-10 yıl 86 28,3 

11-15 yıl 37 12,2 

16 yıl ve üzeri 18 5,9 

Toplam  304 100 

4.1. Korelasyon ve Güvenilirlik Analizi 

Veri toplamak amacıyla kullanılan katılımcı liderlik, örgütsel güven, duygusal bağlılık ve iş tatmini 

ölçeklerinin iç tutarlılıkları Cronbach’s Alpha () güvenilirlik katsayısı ile ölçülmüştür. Bunun ardından 

değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Tablo 2’de 

görüldüğü üzere katılımcı liderliğin örgütsel güven (r=0,83, p<0.01), duygusal bağlılık (r=0,61, p<0.01) ve iş 

tatmini (r=0,51, p<0.01) ile anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel güvenin, 

duygusal bağlılık (r=0,63, p<0.01) ve iş tatmini (r=0,58, p<0.01) ile arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 

ve duygusal bağlılık ile iş tatmini  (r = 0,64, p< 0.01) arasında da pozitif yönlü anlamlı bir ilişkisi tespit 

edilmiştir. Bu değişkenler arasında (0,30>r ise zayıf, 0,30≤r<0,50 ise orta, 0,50≤r<1güçlü) kuvvetli ilişkiler 

olduğunu söylemek mümkündür (Cohen,1988). 

Tablo 2. Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Değişkenler Ort. S.S. 1 2 3 4 

Katılımcı Liderlik 3,73 1,20 (0,91)    

Örgütsel Güven  3,51 1,03 0,83* (0,86)   

Duygusal Bağlılık 3,87 0,87 0,61* 0,63* (0,93)  

İş Tatmini 3,95 0,93 0,51* 0,58* 0,64* (0,88) 

Not: n=304; S.S.= Standart Sapma; *Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır; Parantez içindeki değerler 

Cronbach’s Alfa güvenilirlik katsayılarıdır.  

4.2. Regresyon Analizleri 

Araştırma amacı doğrultusunda örgütsel güvenin, katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkide 

ve katılımcı liderlik ile iş tatmini arasındaki ilişkide öngörülen aracılık rolünün (Hipotez 4 ve Hipotez 5) tespit 

edilebilmesi için Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen ve 4 aşamadan oluşan yaklaşım çerçevesinde basit 

doğrusal regresyon analizleri ve çoklu doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Burada ilk aşamada bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etki düzeyinin anlamlı bulunması; 

ikinci aşamada aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin anlamlı bulunması; üçüncü aşamada 

bağımsız değişkenin aracı değişken üzerindeki etkisinin anlamlı bulunması ve son aşamada ise değişkenlerin 

tümünün birlikte dâhil olduğu çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda bağımsız değişkenin bağımlı 

değişken üzerindeki anlamlı etkisini yitirmesi (tam aracılık) veya etkisinin azalması (kısmi aracılık) 

gerekmektedir. Ayrıca aracı değişkenin de bağımlı değişken üzerindeki anlamlı etkisinin devam etmesi 

gerekmektedir. Tüm aşamalarda belirtilen koşulların sağlanması durumunda belirtilen değişkenin, bağımsız 

ve bağımlı değişken arasındaki ilişkide aracılık rolü vardır denilebilir.   

Hipotez 1, Hipotez 2 ve Hipotez 3’ün test edilebilmesi için gerekli analizler, aracılık analizi için belirtilen 

koşullar arasında yer aldığı için doğrudan aracılık modellerine yönelik regresyon analizlerine geçilmiştir.  
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Tablo 3. Regresyon Analizi Model 1 

Regresyon Analizleri B S.H. β Model İstatistikleri 

1.Adım 
Bağımsız Değişken=Katılımcı Liderlik 

Bağımlı Değişken=Duygusal Bağlılık 
0,45 0,03 0,61 

R2=0,37 

F(1,302)= 184,193 

p0,001 

Regresyon Denklemi: Duygusal Bağlılık = (0,45 x Katılımcı Liderlik) + 2,195 

2.Adım 
Bağımsız Değişken=Katılımcı Liderlik 

Bağımlı Değişken=Örgütsel Güven 
0,71 0,02 0,83 

R2=0,69 

F(1,302)=698,831 

p0,001 

Regresyon Denklemi: Örgütsel Güven = (0,71 x Katılımcı Liderlik) + 0,844 

3.Adım 
Bağımsız Değişken= Örgütsel Güven 

Bağımlı Değişken=Duygusal Bağlılık 
0,54 0,03 0,63 

R2=0,40 

F(1,302)=202,669 

p0,001 

Regresyon Denklemi: Duygusal Bağlılık = (0,54 x Örgütsel Güven) + 1,974 

4.Adım 
Bağımsız Değişken=Katılımcı Liderlik 

Bağımsız Değişken= Örgütsel Güven 

0,20 

0,33 

0,05 

0,06 

0,28 

0,39 

R2=0,43 

F(2,301)=111,732 

p0,001 

Regresyon Denklemi: Duygusal Bağlılık = (0,33 x Örgütsel Güven) + (0,20 x Katılımcı Liderlik) + 1,910 

Tablo 3.’te görüldüğü üzere, 1. adımda yapılan basit doğrusal regresyon analizinde katılımcı liderliğin, 

duygusal bağlılığı anlamlı ve pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (β=0,61; p0,001). Bu doğrultuda 

katılımcı liderliğin, duygusal bağlılıkta meydana gelen değişimin %37’sini açıklama gücüne sahip olduğu 

ifade edilebilir (R2=0,37). Elde edilen bu sonuca göre geliştirilen “H2 = Katılımcı liderliğin duygusal bağlılık 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” desteklenmiştir.  

2. adımda yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda katılımcı liderliğin örgütsel güveni anlamlı ve 

pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (β=0,83; p0,001). Böylece katılımcı liderliğin, örgütsel güvendeki 

değişimin %69’unu açıklama kuvvetine sahip olduğu görülmektedir (R2=0,69). Elde edilen bu sonuca göre 

geliştirilen “H1 = Katılımcı liderliğin örgütsel güven üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” kabul edilmiştir. 

3. adımda yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda örgütsel güvenin duygusal bağlılığı anlamlı ve 

pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (β=0,63; p0,001) ve örgütsel güvenin duygusal bağlılıkta meydana 

gelen değişimin %40’ını açıklama gücüne sahip olduğu ifade edilebilir (R2=0,40). Bu bağlamda “H4: Örgütsel 

güvenin duygusal bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” kabul edilmiştir. 

4. ve son adımda ise katılımcı liderlik, örgütsel güven ve duygusal bağlılığın birlikte dâhil edilerek 

gerçekleştirilen çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre; örgütsel güvenin duygusal bağlılık 

üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisinin devam ettiği (β=0,39; p0,001) ; katılımcı liderliğin de duygusal 

bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (β=0,28; p0,001). Yani aracı 

değişken (örgütsel güven) modele eklendiğinde; bağımsız değişkenin (katılımcı liderlik) bağımlı değişken 

(duygusal bağlılık) üzerindeki etkisi β=0,61 (p0,001) değerinden β=0,28 (p0,001) değerine düşmüştür. 

Ulaşılan bulgular katılımcı liderlik ve duygusal bağlılık ilişkisinde örgütsel güvenin kısmi aracılık etkisinin 

olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan gerçekleştirilen Sobel testi (z=18.737, p0.001) ile de aracılık etkisinin 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuca göre geliştirilen “H6 = Örgütsel güven, katılımcı liderlik 

ile duygusal bağlılık arasında aracılık rolüne sahiptir.”  desteklenmiştir.  
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Tablo 4. Regresyon Analizi Model 2 

Regresyon Analizleri B S.H. β Model İstatistikleri 

1.Adım 
Bağımsız Değişken = Katılımcı Liderlik 

Bağımlı Değişken = İş Tatmini 
0,40 0,03 0,51 

R2=0,26 

F(1,302)= 111,219 

p0,001 

Regresyon Denklemi: İş Tatmini = (0,40 x Katılımcı Liderlik) + 2,450 

2.Adım 
Bağımsız Değişken = Katılımcı Liderlik 

Bağımlı Değişken = Örgütsel Güven 
0,71 0,02 0,83 

R2=0,69 

F(1,302)=698,831 

p0,001 

Regresyon Denklemi: Örgütsel Güven = (0,71 x Katılımcı Liderlik) + 0,844 

3.Adım 
Bağımsız Değişken = Örgütsel Güven 

Bağımlı Değişken = İş Tatmini 
0,53 0,04 0,58 

R2=0,34 

F(1,302)=156,806 

p0,001 

Regresyon Denklemi: İş Tatmini = (0,53 x Örgütsel Güven) + 2,091 

4.Adım 
Bağımsız Değişken = Katılımcı Liderlik 

Bağımsız Değişken = Örgütsel Güven 

0,07 

0,45 

0,06 

0,07 

0,10 

0,50 

R2=0,34 

F(2,301)=79,205 

p0,001 

Regresyon Denklemi: İş Tatmini = (0,45 x Örgütsel Güven) + (0,07 x Katılımcı Liderlik) + 2,067 

Tablo 4.’te görüldüğü üzere 1. adımda yapılan basit doğrusal regresyon analizi ile katılımcı liderliğin iş tatmini 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (β=0,51; p0,001). Aynı zamanda katılımcı 

liderliğin, iş tatminindeki değişimin %26’sını açıklayabilme gücüne sahip olduğu gözlemlenmektedir 

(R2=0,26). Elde edilen bu sonuca göre geliştirilen “H3 = Katılımcı liderliğin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır.” desteklenmiştir.   

2. adımda yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda katılımcı liderliğin, örgütsel güveni anlamlı ve 

pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (β=0,83; p0,001). 3. adımda ise yapılan basit regresyon analizi 

sonucunda örgütsel güvenin, iş tatminini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (β=0,58; p0,001) 

ve örgütsel güvenin iş tatminindeki değişimin %34’ünü açıklama gücüne sahip olduğu ifade edilebilir 

(R2=0,34). Bu bağlamda “H5: Örgütsel güvenin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” kabul edilmiştir 

Son olarak 4. adımda yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi ile katılımcı liderlik ve örgütsel güvenin birlikte 

iş tatmini üzerindeki etkileri incelenmiş; örgütsel güvenin iş tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü 

etkisinin devam ettiği (β=0,50; p0,001); ancak katılımcı liderliğin iş tatmini üzerindeki anlamlı etkisini 

yitirdiği tespit edilmiştir (β=0,10; p0,05). Örgütsel güven modele eklendiğinde; katılımcı liderliğin bağımlı 

değişken olan iş tatmini üzerindeki etkisi β=0,51 (p0,001) değerinden β=0,10 (p0,05) değerine düşmüş ve 

aynı zamanda istatistiksel olarak anlamlı etkisini kaybetmiştir. Elde edilen bu bulgular örgütsel güvenin,  

katılımcı liderlik ve iş tatmini arasında tam aracılık rolüne sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 

gerçekleştirilen Sobel testi (z=13.688, p0.001) ile de aracılık etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Böylece 

geliştirilen “H7: Örgütsel güven, katılımcı liderlik ile iş tatmini arasında aracılık rolüne sahiptir.” 

desteklenmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada katılımcı liderliğin ve örgütsel güvenin duygusal bağlılık ve iş tatmini üzerindeki etkisi 

incelenmiş, örgütsel güvenin katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık arasında ve katılımcı liderlik ile iş tatmini 

arasında öngörülen aracılık rolü test edilmiştir. Gerçekleştirilen basit doğrusal ve çoklu doğrusal regresyon 

analizleri sonucunda katılıcı liderliğin örgütsel güven, duygusal bağlılık ve iş tatmini üzerinde ve örgütsel 

güvenin de duygusal bağlılık ve iş tatmini üzerinde istatiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Böylece H1, H2, H3, H4 ve H5 kabul edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar Miao ve arkadaşları (2013), Koç ve 

Yazıcıoğlu (2011), Bakare ve Ojeleye (2020),  Bell ve Mjoli (2014), Chan (2019), Bitmiş vd., (2015), Koç (2011), 

Gharibvand (2012) Sökmen ve Ekmekçioğlu’nun (2019) çalışmalarının bulguları ile benzerlik göstermektedir. 
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Bununla birlikte belirtilen aracılık varsayımını doğrulamak için yapılan regresyon analizlerine göre örgütsel 

güvenin, katılımcı liderlik ile duygusal bağlılık arasında kısmi, katılımcı liderlik ile iş tatmini arasında ise tam 

aracılık rolüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla H6 ve H7 de kabul edilmiştir.  

Araştırma bulguları, konaklama işletmelerinde görev yapan yiyecek içecek çalışanlarının, katılımcı liderlik 

uygulamalarına karşı duyarlı olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan bu sonuçlar araştırmanın yapıldığı 

örneklem kapsamında, amir/şef veya yöneticilerinin astlarının bilgisine, fikirlerine ve görüşlerine değer 

verdiğini göstermektedir. Bu durum çalışanların örgütlerine güven duymalarını sağlamakla, bağlılıklarını ve 

işlerinden duydukları memnuniyet düzeyini artırmaktadır. Gözlemlenen diğer bir durum ise yönetici 

davranışları sadece ast-üst ilişkisi çerçevesinde sınırlı kalmamakta, çalışanların örgütlerine karşı tutumlarında 

da büyük rol oynamaktadır.  

Örgütsel süreçlerde problem çözümünde ve karar vermede, yöneticilerin astlarının bilgi ve tecrübelerine 

güvenerek onların da konu ile ilgili görüşlerini alması ve onları da bu süreçlere dâhil etmesi, çalışanların 

psikolojik fayda algısını yükseltmektedir. Böylece katılımcı liderlik, çalışanın anlamlı katkısı olduğunu 

düşündüğü örgütüne duygusal açıdan aidiyet geliştirmesini ve işinden daha çok memnuniyet duymasını 

sağlamaktadır. Bu bağlamda örgütlerde, astların kararlara katılımını artırıcı yöntemlerin kullanılması önem 

arz etmektedir.  

Araştırma verileri Antalya ili konaklama işletmeleri ile sınırlı olduğundan konu ile ilgili farklı örneklemlerde 

yapılacak araştırmaların elde edilen sonuçların pekiştirilmesine ve genelleştirilmesine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca katılımcı liderliğe yönelik çalışma sayısının kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir. Buna 

istinaden konunun işle bütünleşme, performans, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi değişkenler ile olan 

ilişkisine yönelik araştırmaların da literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   
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Amaç –  Bu çalışmada İnternet üzerinden alışveriş imkânı sunan e-ticaret sitelerinde müşterilerin 

doğrudan etkileşimde oldukları e-ticaret web sayfası arayüz tasarımlarının gerçek bir alışveriş 

ortamında müşteri deneyimleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem –  Çalışma kapsamında ürün kategorileri, hedef kitleleri ve müşteri grupları gibi kriterler göz 

önünde bulundurularak çeşitli e-ticaret siteleri incelenmiştir. Söz konusu e-ticaret web siteleri 

içerisinden etik kurallar çerçevesinde değerlendirme izni alınmış olan bir e-ticaret sitesinde müşteri 

deneyimleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem grubunun seçiminde maksimum çeşitlilik 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplamda 32 gönüllü katılımcıya çeşitli görevler verilmiş ve gerçek 

bir alışveriş sürecini tamamlamaları istenmiştir. Alışveriş sürecini tamamlayan katılımcılar ile 

yapılandırılmamış mülakat gerçekleştirilmiştir. Görüşme formu ile toplanan nitel veriler MAXQDA 

2020 yazılımı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. 

Bulgular –  Elde edilen bulgulara göre, katılımcılar ana sayfa hakkında kategori, menü, görsellik ve 

sadelik gibi noktalarda pozitif yorumlar yaparken renk, ürün konumlandırması, resimler, ürün 

bilgilendirmeleri gibi bölümlerde ise negatif görüşler sunmuşlardır. Katılımcı görüşlerinin %75,7 (28)’si 

e-ticaret sitesini kullanmaktan memnuniyet duyulduğunu ifade ederken memnuniyetsizlik belirten 

görüşler %13,5 (5) dilimindedir. Katılımcı görüşlerinden %62,3 (33)ü olumlu ifadeler barındırırken 

%37,7 (20)sinde olumsuz ifadeler yer almaktadır.  

Tartışma –  E-ticaret web sayfaları ile ilgili çeşitli çalışmalar olsa da, müşteri deneyimi sonucunda web 

sayfası arayüzünün nitel verilerle değerlendirmesinin alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışma, gerçek bir alışveriş süreci sonrasında yapılan mülakat sonucunda e-ticaret sayfasının 

doğrudan müşteri gözü ile yorumlanması açısından önemli görülmektedir. Çalışma sonuçları 

doğrultusunda web sayfalarının kullanılabilirliği ve iyileştirilmesi noktasında çeşitli öneriler 

sunulmuştur. Bu öneriler ışığında çalışmanın; işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlaması, müşteri 

memnuniyetinin oluşturulması ve işletmelerin dijital ortamda varlıklarını sürdürmeleri konusunda 

katkı sunması beklenmektedir.   
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Purpose –  In this study, it is aimed to evaluate the user interface designs of e-commerce sites offering 

online shopping, which provides direct interaction to customers, with user experiences in a real 

shopping environment. 

Design/methodology/approach –  In the scope of this study, various e-commerce sites were examined 

by considering several criteria including product categories, target audiences and customer groups. 

Among examined e-commerce web sites, customer experiences were performed on an specified e-

commerce site for which ethical clearance was obtained for evaluation.  In order to select the sample 

group, maximum variation sampling method was employed. In total 32 volunteer participants, were 

given various tasks and ensured to complete a real shopping process. Unstructured interviews were 

conducted with the participants who completed the shopping process. Qualitative data collected with 

the interview form were analyzed using the MAXQDA 2020 software. 

Results – According to results, while the participants made positive comments about the home page on 

points such as category, menu, visuality and simplicity, they presented negative opinions in sections 

such as color, product design, pictures, product information. While 75.7% (28) of the participants’ 

opinions stated that they were satisfied with using the e-commerce site, the opinions expressing 

dissatisfaction were in the 13.5% (5) section. While 62.3% (33) of the participants’ opinions include 

positive statements, 37.7% (20) have negative statements. 
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Discussion –  Although there are studies on e-commerce web sites in the literature, the studies that 

evaluate the web page interfaces with qualitative data obtained from a real shopping process will 

contribute to the literature. This study is important in evaluating e-commerce site from direct customer 

views with user experience and a further interview. In line with the results of the study, various 

suggestions were made for the usability and improvement of web pages. In the light of these 

suggestions, it is expected that this study will contribute to businesses to gain competitive advantage, 

to create customer satisfaction, and to survive in digital environment.  

1. GİRİŞ 

İşletmeler müşterilerine İnternet üzerinden alışveriş imkânı sağlayan e-ticaret web sayfaları sayesinde 

zamandan ve mekândan bağımsız alışveriş imkânı sunmaktadır. Dijital yaşamın parçalarından biri olan 

elektronik ticaret (e-ticaret) sayesinde, satın almanın yanında mağaza gezintilerimizi yaptığımız, fiyat 

karşılaştırdığımız, indirim günlerini takip ettiğimiz ve hatta arkadaşlarımıza ürün önerisinde 

bulanabildiğimiz ortamlar sunulmaktadır. Bu faaliyetleri de barındıran e-ticaret kavramı alan yazında farklı 

şekillerde sınıflandırılmış ve tanımlanmıştır. 

E-ticaret sayfalarının doğrudan etkileşim kurduğu müşterilerin gözünden değerlendirilmesi ve bu yönde 

yapılacak iyileştirmeler oldukça önemli görülmektedir. Geleneksel anlamda müşterilerin mağaza içindeki 

davranışları, yorumları, ürün kategorileri ve konumlandırmaları ile çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Aynı 

şekilde e-ticaret web sayfası iyileştirmeleri de müşterilerin değerlendirmeleri sonucunda gerçekleştirilmelidir. 

Müşterileri karşılayan ana sayfa başta olmak üzere sayfa rengi, ürünlerin konumlandırılması ve ödeme 

sayfasına kadar e-ticarette gerçekleştirilen bütün iş ve işlemlerin değerlendirilmesi web sayfalarının daha 

etkili bir biçimde düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında da e-ticaret web sayfalarının müşteriler tarafından değerlendirilmesi ve bu konuda 

yapılabilecek iyileştirilmelere yönelik çeşitli önerilere değinilmiştir. Söz konusu değerlendirme gerçek e-

ticaret web sayfası, gerçek müşteriler ve gerçek alışveriş süreci ile yapılmıştır. Kullanıcı deneyiminin ön 

planda olduğu bu araştırmada müşterilerle mülakat yapılmış, elde edilen veriler analiz edilmiş ve nitel bir 

araştırma yöntemi kullanılarak e-ticaret web sayfası değerlendirilmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışma kapsamında sunulacak olan kavramsal çerçevede e-ticaret, e-ticaret web sayfaları ve alanyazında 

yapılmış olan e-ticaret çalışmalarına değinilecektir. 

2.1 E-ticaret 

E-ticaret ile ilgili alanyazında da birçok tanımlama mevcuttur. Laudon ve Traver (2011) e-ticareti üreticiler ve 

tüketiciler arasındaki iş ilişkilerinin İnternet teknolojisi ve web sitesi kullanılarak gerçekleştirilmesi olarak 

ifade etmiştir. Başka bir tanımda ise mekân ve zaman olgularından bağımsız olarak her an her ortamda 

gerçekleştirilebilen alışveriş olarak görülmüştür (Akçi ve Annaç Göv, 2015).  E-ticaret; iletişim, iş yönetimi, 

hizmet ve online perspektif kapsamında bilgi, ürün ve hizmetlerin İnternet üzerinden alım satım işleminin 

gerçekleştirilmesi olarak da tanımlanmaktadır (Whinston ve Kalakota, 1996). Bunların yanında birçok tanımı 

da ele almak mümkün olmasına karşın genel olarak vurgulanan noktalar derlendiğinde, e-ticareti; bireylerin 

üretici ve tüketici rollerinde zaman ve mekân kayması avantajı ile sanal ortamda bir araya gelerek mal, bilgi 

veya hizmet alışverişinin gerçekleştirildiği ticaret türü olarak tanımlayabiliriz. E-ticaretin gelişmesinin nedeni, 

temel olarak bilişim teknolojilerinin ilerlemesi ve piyasalardaki küreselleşme olarak görülse de bu gelişmeye 

neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Müşteri odaklılık, tüketici tercihlerindeki değişim ve bilinçlenme, 

internette ürün seçebilme veya kıyaslama imkânı, örgütsel kültür değişimi ve müşteri ilişiklerinin değişmesi 

e-ticaretin gelişmesine neden olan faktörler arasındadır (Coşkun Karadağ, 2005; Erserim, 2019). Bu gelişimin 

daha iyi anlaşılması için dünya ve Türkiye’de nasıl ilerlediğini incelemek daha doğru olacaktır. 

E-ticaret kavramı ilk olarak EDI ( Electronic Data Interchange) ve EFT (Electronic Funds Transfer) 

teknolojilerinin ticari işlemleri kolaylaştırması sürecinde kullanılmış ve sonrasında birçok değişim 

göstermiştir (Hanson ve Kalyanam, 2006). Öyle ki bu değişim Türkiye verilerine de yansımıştır. 2009 yılında 

10 milyar TL iken 2010 yılında 15 milyar TL’ye ulaşmış (Uygur, 2010),  2019 yılında ise 226 Milyar 210 Milyon 

TL'ye yükselmiştir (eticaret.gov.tr). E-ticaret bir bireysel müşterinin bir işletmeden yaptığı alış veriş olarak 

tanımlamak mümkün değildir. Taraflar açısından bakıldığında; işletmeler arası yapılan e-ticaret (B2B), 

tüketicilerin kendi aralarında yaptıkları e-ticaret (C2C), işletmeler ile tüketici arasında yapılan e-ticaret (B2C), 
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işletme ile devlet arasında yapılan e-ticaret (B2G) ve son olarak vatandaş ile devlet arasında yapılan e-ticaret 

(C2G) türleri bulunmaktadır (Coşkun, 2019). E-ticaret söz konusu taraflar arasında çeşitli araçlar kullanılarak 

yapılmaktadır. Telefon, televizyon, EFT, EDI, İnternet, faks e-ticaretin yapılabilmesini sağlayan ana araçlar 

olarak kabul edilebilir. Gelecekte e-ticareti değiştirebilecek veya şekillendirebilecek aracın ne olacağı 

öngörülemezken, İnternet ile rekabet etmesi gerektiği önemli bir gerçektir (Yörük, 2001). 

E-ticaret sürecinde taraflar arasında bir ilişki kurulmakta ve bu ilişki de çeşitli avantaj ve dezavantajlar ortaya 

çıkarmaktadır. Avantajlar arasında ilk olarak zaman ve mekân sınırlarının aşılması ve işlemlerde oluşan 

kolaylıklar ifade edilmektedir. E-ticarette ürün geliştirme, test etme, müşteri istek ve ihtiyaçlarının tespit 

edilmesi gibi avantajlar da firmalar tarafından arz ve talep ilişkisinin daha hızlı gerçekleşmesine neden 

olmaktadır (Erbaşlar ve Dokur, 2008). Bu avantajlarla birlikte başta finansal problemler olmak üzere yasal 

düzenlemelerle ilgili yaşanan sorunlar dezavantaj olarak görülmektedir. Dağıtılan bilgi üzerindeki 

denetimsizlik, verilerin sızması veya çalınması gibi dezavantajlar da bulunmaktadır.  

2.2 E-ticaret Web Sayfaları 

Elektronik ticaretin gelişmesiyle birlikte kullanılabilirlik kavramı ve müşteri istekleri hayati önem 

taşımaktadır. Çünkü çevrimiçi bir tüketici, geleneksel bir tüketicinin tüm işlevlerini bir sanal ortamda 

gerçekleştirmektedir. Sanal ortamda işlem yapan bir tüketici, geleneksel tüketicinin tüm özelliklerini de 

sergilemektedir. Bir web sitesinde iyi tasarlanmış arayüzün ve uygun gezinmenin tüketiciler için geleneksel 

alışverişte düşük fiyatların ve iyi müşteri hizmetinin etkisi kadar önemli olduğu ifade edilmektedir (Koufaris, 

2002). Geleneksel bir mağazanın satış elemanı ve fiziksel çevresi, çevrimiçi mağazadaki web sitesi tasarımı ve 

içeriğiyle eşleştirilmektedir (Lohse ve Spiller, 1998). Bu nedenle, iyi tasarlanmış bir e-ticaret web sitesi, 

organizasyon ile tüketici arasındaki etkileşimi kolaylaştırmaktadır (Montoya-Weiss, Voss, ve Grewal, 2003). 

Geleneksel ticarette yer alan mağazadaki bileşenler ile e-ticaret yapan bir firmanın web sitesi bileşenlerinin 

eşleştirilmesini özetleyecek olursak, satış temsilcisi; arama fonksiyonu, ürün açıklamaları veya online destek 

hizmeti olarak görülebilir. Mağaza vitrini sitenin ana sayfası olarak görülürken mağaza ortamı ve kat sayısı 

arayüz tutarlılığı ve hiyerarşik seviyeler olarak ifade edilebilir. Diğer taraftan ürüne bakma faaliyeti için site 

içerisinde sınırlı resim kalitesi ve açıklamaları, ses ve video uygulamaları yer almaktadır. Mağazaya giriş 

yapan kişi sayısı ise siteyi ziyaret eden ziyaretçi sayısı ile eşleştirilmiştir (Lohse ve Spiller, 1999). 

İster geleneksel ister sanal ortamda ticaret yapan işletme olsun hepsinin en değerli varlığı şüphesiz 

müşterileridir. Her işletme bu kıymetli varlığı kaybetmemek ve hatta mevcut müşterileri korumak için çeşitli 

stratejiler geliştirmektedir. Özellikle e-ticaret şirketlerinin müşteri kaybetmeleri veya kazanmaları site tasarımı 

ve kullanım kolaylığı ile doğrudan ilişkilidir. Müşteri merkezli bir web sitesi içerik, verim, marka değeri, 

memnuniyet gibi özelliklere sahip olmalıdır (Van Duyne, Landay, ve Hong, 2003). Online alışveriş sitelerinin 

kârını düşüren en önemli neden ise kötü tasarlanmış bir web sayfası olarak görülmektedir (Nielsen, 2002).   

2.3. Alanyazında E-ticaret Çalışmaları 

Alanyazında e-ticareti konu edinmiş birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat bu çalışma kapsamında e-ticaret 

web sayfalarını ele alan çalışmalara yer verilmiştir.  E-ticaret web sayfası çalışmalarında odaklanılan konular 

güvenlik, müşteri sadakati, memnuniyet, tasarım, müşteri sınıfları başlıkları altında sınıflandırılabilir. 

Müşterilerin demografik özelliklerinin de e-ticaret işletmeleri için önemli olduğu ifade edilen çalışmalar da 

bulunmaktadır. Örneğin, Akçi ve Annaç Göv (2015) çalışmalarında müşterilerin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, 

meslek ve gelir durumları ile e-ticaret algıları arasında önemli bir farklılık olduğunu ifade etmiştir. Akyazı 

(2018) ise e-ticaret sitelerini incelerken yaş demografik etkenini ele almıştır. E-ticaret web sayfaları 

hazırlanırken sadece gençlere yönelik tasarımın yapılmasını ve yaşlı bireylerin bu konuda göz ardı edilmesi 

üzerinde durulmuştur. İyi tasarlanmış bir e-ticaret sayfasının bütün yaş gruplarına hitap etmesi gerektiği de 

ifade edilmiştir. Bu amaçla ödeme yöntemi alternatiflerinin sunulması, ürün bilgilerinin detaylandırılması, 

renklendirmelere dikkat edilmesi, yazı tiplerine önem gösterilmesi gibi unsurlar yaşlı bireylerin internetten 

alışveriş yapmasını kolaylaştıracağı ifade edilmiştir. Müşterilerin cinsiyete göre e-ticaret platformlarındaki 

ürün arama sürecinde ihtiyaçlarını anlamak için e-ticaret kullanımının incelendiği araştırmada ise her iki 

cinsiyetin ihtiyaçlarının birbirine benzediği ifade edilmiştir. Çalışma kapsamında ürüne özel filtreleme ve 

sıralama gibi ürün arama desteğinin olmaması sorun olarak aktarılmıştır. Ayrıca web siteleri site içi bir arama 

motoru sunsa da, kullanıcılar çeşitli şekillerde arama yapma eğiliminde olduklarından iyi yapılandırılmış bir 

kategori ve alt kategori yapısının uygulanması gerekliliği önerilmiştir (Öztürk, 2019). Demografik faktörlere 
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odaklanan Erserim (2019) de kuşaklar arasında e-ticarete yönelik tutumları incelediği çalışmasında zaman 

tasarrufu, geniş bilgi yelpazesi, pratik ve kolay alışveriş, maliyet avantajı, marka takibi ve güven odaklı 

unsurları Y ve Z kuşaklarının daha çok benimsediğini bulmuştur. Bu unsurları en az benimseyen kuşakların 

ise bebek patlaması ve X kuşağı olduğunu ifade etmiştir. 

Mohd ve Zaaba (2019) yaptıkları çalışmada 2000 ve 2018 yılları arasında e-ticaret web sitesinin 

kullanılabilirliğini ve güvenliğini değerlendirmek için geliştirilen modelleri incelemiştir. Kullanılabilirlik ve 

güvenliğin tüm boyutlarını birbirine bağlayan kapsamlı bir modelin olmadığını ifade etmişlerdir. Modellerin 

çoğu, yalnızca birkaç kullanılabilirlik boyutuna odaklanmış ve temel olarak öğrenilebilirlik, memnuniyet ve 

kullanışlılık gibi boyutlara vurgu yapmıştır. Geliştirilen modellerde güvenlik ve gizlilik sorunları gibi 

faktörlerin göz ardı edildiğini aktarmışlardır. İnternet sitesi tasarımının müşterilerin güveni, memnuniyeti ve 

satın alma niyetleri üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada ise doğru, açık ve güvenilir bilgilerin tüketici 

güveni ve satın alma davranışı üzerine bir etkisi olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca etkili ve doğru bir sayfa 

tasarımının işletmelere satış başarısı ve rekabet avantajı da sağladığı söylenmiştir (Alhussein ve Atılgan, 2021). 

Ülger ve Toksarı (2020) ise çalışmalarında e-ticaret web sayfası tasarımın güven-memnuniyet ile ilişkisinin 

olduğu ve satın alma davranışını etkilediğini belirtmiştir. Bu yüzden işletmelerin e-ticaret sayfa tasarımına 

özen göstermelerini, tüketici kaybını önlemek için yetersiz bilgi ve yanlış yönlendirmelerden kaçınmaları 

gerektiğini ifade edilmiştir. Müşterilerin zaman kaybı yaşamamaları istedikleri ürüne hızlı ulaşmaları 

açısından da web sayfası tasarımının önemi vurgulanmıştır. 

Gürsel (2019) başarılı bir e-ticaret web sitesinin anahtarı olduğunu açıklığa kavuşturmak için derinlemesine 

görüşme yapmış ve kullanıcıların bir markanın e-ticaret sayfası tasarımının, işlem yapma kararlarını etkileyen 

en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etmiştir. E-ticaret siteleri kullanıcı deneyiminde tasarım ve 

işlevsellik vurgulanmış, kullanıcı deneyimi çalışmalarının e-ticaret dönüşüm oranlarının artırmasına ve 

başarılı olmalarına olanak tanıdığı aktarılmıştır. E-ticaret sektöründeki şirketler kullanıcı deneyim çalışmaları 

için dijital pazarlama ajanslarında çalışan uzmanlardan danışmanlık almasının ya da şirket içinde ekipler 

kurulmasının pazarda kalıcılığı ve rekabet avantajı sağlayacağı önerisinde bulunulmuştur. Xu ve Zhang (2019) 

ise E-ticaret sitelerinde renk faktörünü ele almış ve tasarımcıların renkli etiketlerin rengini (kırmızı veya yeşil) 

ve bu etiketlerin anlamını (pozitif veya negatif) e-ticaret web sitelerinde daha tutarlı bir şekilde ifade etmeleri 

gerektiğini aktarmışlardır. Negatif anlamlı yerlerde kırmızı pozitif anlamlı noktalarda ise yeşil renk 

kullanılmasını ifade etmişlerdir. Başka bir çalışmada ise web sitelerinin ana sayfası kullanıcı için giriş noktası 

olduğundan, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik için iyileştirmeler için birincil hedef olması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Web sitelerinin sürekli olarak iyileştirilmesinin, kullanıcı deneyimini geliştirdiği ve 

kişilerin yaşayabileceği dijital uçurumun azalttığı ifade edilmiştir (Oliveira, Afonso ve Pinto, 2020).  E-ticaret 

web sayfaları ile ilgili yapılan başka bir çalışmada ise web sayfalarının kalitesi, potansiyel tüketicileri 

cezbetmede, ilk kez satın almaları teşvik etmede ve tekrar satın almaları elde tutmada önemli bir faktör olduğu 

aktarılmıştır. E-ticaret web sayfasının kalitesinin, tüketiciler için en çok tercih edilen e-ticaret web sitesini 

seçmede önemli bir bileşen olduğu ve sonuçta hizmet sağlayıcılar için daha fazla gelir sağladığı 

vurgulanmıştır (Sharma ve Lijuan, 2015). Müşterilerin e-ticaret ortamında satın alma karar sürecine yönelik 

bilimsel temelli yaklaşım ortaya koyan bir diğer çalışmada ise farklı ülkelerden katılım sağlayan 16 kadın 

katılımcı ile mülakat yapılmıştır. Kullanışlılık, erişilebilirlik, hız, rahatlık ve kolaylık gibi faktörler kapsamında 

tüketicilerin satın alma karar süreçlerindeki benzerlikler ve farklıklar tespit edilmiştir (Gürbüz, Ayaz ve 

Albayrak, 2015).  

Alan yazındaki çalışmalardan hareketle gerçek bir alışveriş sürecinin tasarlanması, kullanıcı deneyiminin 

oluşturulması, gerçek kullanıcılar tarafından e-ticaret web sayfalarının nitel değerlendirme ile ele alınması 

gibi konularda yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada ise e-ticaret sayfalarında 

kullanıcıların keşfetme, ürün arama-bulma ve satın alma süreçleri nitel olarak incelenmiştir. Müşteriler ile e-

ticaret sayfası arayüzünün kullanılabilirlik değerlendirilmesi mülakat tekniği ile yapılmış ve “demografik 

faktörlerin e-ticaret web sayfası değerlendirmesinde bir etkisi var mıdır?” araştırma sorusuna cevap 

aranmıştır. Bu araştırma sorusu kapsamında ana sayfa görünümü, gerçekleştirilen görevler, siteyi tekrar 

kullanım durumu, reklam farkındalığı, beğeni durumu gibi unsurlarda ki değerlendirme farklılıklarının olup 

olmadığı da alt araştırma sorusu olarak ele alınmıştır. 
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3. YÖNTEM 

Bu çalışmada işletmelerin dijital ortamda var olmalarını sağlayan e-ticaret sitelerinin kullanılabilirliğini 

değerlendirme amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kullanıcıların bir alışveriş sürecinde keşfetme, ürün 

arama-bulma, satın alma gibi aşamalarda müşteri görüşlerini ele alarak nitel bir değerlendirme yapılmıştır.    

3.1. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş süreci adımlarını gerçekleştiren müşteriler 

oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında örneklem grubu amaçsal örnekleme yöntemlerinden olan maksimum 

çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir (Büyüközktürk vd., 2014; Patton, 1990). Örneklem; X, Y, Z kuşak 

gruplarından Lise, Ön lisans-Lisans ve Lisansüstü (Yüksek lisans-Doktora) eğitim sınıflarına ait kadın ve erkek 

32 katılımcıdan oluşmaktadır. Kuşak sınıfları 1965-1979 yılları arasında doğan bireylerin X, 1980-1999 yılları 

arasında doğanların Y ve 2000 yılı ve sonrasında doğan bireylerin de Z kuşağı olarak belirlenmiştir (Erer, 

2020).  

3.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında nitel verilerin toplanması için deney sonrasında uzman görüşü, site yöneticileri ve 

alanyazın araştırmasından hareketle hazırlanmış açık uçlu 8 sorudan oluşan yapılandırılmamış bir ölçek 

kullanılmıştır. Katılımcılardan; e-ticaret sitesinin ana sayfası hakkında görüşleri, gerçekleştirdikleri görevler 

hakkında yorumları, site hakkında genel düşünceleri gibi soruları cevaplamaları istenmiştir.  Görüşme formu 

yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen mülakatla deney süreci ile ilgili tüm boyutların ve soruların 

kapsanmasını güvence altına almak amaçlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Görüşme yönteminin 

kullanılması esneklik, yanıt oranı, sözel olmayan davranış, anlık tepki, teyit gibi avantajları bakımından 

oldukça önemlidir (Bailey, 1982).  

3.3. Deney Süreci 

Gönüllülük beyanı alınan ve deney hakkında bilgilendirilen katılımcılardan katılımcı bilgi formunu 

doldurmaları ve sonrasında ana sayfada gezinim görevi ile alışveriş sürecine başlamaları istenmiştir. . 

Katılımcı sırasıyla; üyelik oluşturma, belirlenen miktar tutarında bir ürünü sepete ekleme, aynı fiyat 

aralığında iki tane daha alternatif ürün bulma ve sepete ekleme, karar sürecinde bulunma ve karar verme 

görevlerini gerçekleştirmiştir. Sonrasında satın alma işleminin gerçekleştirilmesi, indirim kuponu girme, 

iletişim bilgilerinin doldurulması ve çalışma kapsamında belirlenen sanal bir kredi kartı bilgilerinin girilmesi 

görev aşamalarını tamamlamıştır. Tam anlamıyla gerçek bir alışveriş sürecini tamamlayan katılımcımıza satın 

aldığı ürün çalışma kapsamında hediye edilmiştir. 

3.4. Veri Analizi 

Çalışmada alışveriş süreci sonrasında görüşme formu ile toplanan nitel veriler MAXQDA 2020 yazılımı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde toplanan verilerin kavramsallaştırılması, mantıksal bir 

biçimde düzenlenmesi ve verileri açıklayan temaların saptanması amaçlanarak içerik analizi yapılması uygun 

görülmüştür (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Görüşme formu içerik analizini temel olarak dört aşamada 

özetleyebiliriz. Analizin ilk aşamasını verilerin kodlanması oluşturmaktadır. Bu aşamada veri seti tekrar 

tekrar okunmuş ve katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda her bir soru için ne söylenmek istendiği 

belirlenerek genel ifadeler oluşturulmuştur. Bütün katılımcıların verileri kodlandıktan sonra bir kod listesi 

ortaya çıkarılmıştır. Strauss ve Corbin (1990) tarafından öne sürülen veri kodlama türlerinden “verilerden 

çıkarılan kavramlara göre kodlama” türü esas alınmış ve tümevarım yaklaşımı benimsenmiştir. Söz konusu 

kodlar kurgulanırken gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak yoğun ve yorucu bir süreç olduğundan iki nitel 

araştırma uzmanı tarafından ayrı ayrı kodlar oluşturulmuş ve nihai kod listesi fikir birliğine varılarak 

şekillendirilmiştir. Söz konusu uzmanlardan biri veri toplama ve deney sürecinde yer alırken diğer uzman bu 

süreçlerin hiçbirinde bulunmamış ve tamamen bağımsız olarak kodlamada yer almıştır. Uzmanların 

kodlamada iki farklı şekilde bulunması kodlayıcılar arası uzlaşmanın tarafsızlık ve tutarlılık ilkeleri 

gözetilerek gerçekleşmesini sağlamıştır.  

İçerik analizinin ikinci aşamasında temaların bulunması sağlanmıştır. Kodlardan yola çıkarak bunları genel 

olarak açıklayabilen ve tek bir başlık altında kategorilendirmeyi sağlayan ifadeler bulunmaya çalışılmıştır. Bu 

aşamaya kısaca tematik kodlama adımı da diyebiliriz. Tematik kodlama yapılırken iç ve dış tutarlılık dikkate 
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alınmıştır. Üçüncü aşamada ise veriler kodlara ve temalara göre düzenlenerek tanımlanmıştır. Yani 

katılımcılardan elde edilen veriler okunarak ilgili temaya ve koda alınarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma 

yapılırken araştırmacı herhangi bir görüş ve yorum eklemekten kaçınmış katılımcı cevabını doğrudan koda 

ya da temaya taşımıştır. Sınıflandırmalarda “Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli” kullanılarak bir ağaç yapısı elde 

edilmiştir. Son olarak tanımlanan verilerden kod frekansları, alt kod sınıflandırmaları ve diğer bulgular 

çıkarılarak yorumlama yapılmıştır. Katılımcıların bütün görüşlerinden yola çıkılarak bir “kelime bulutu” 

hazırlanmış ve söz konusu e-ticaret sayfasında öne çıkan düşünce ve yorum kavramları özetlenmeye 

çalışılmıştır.  

3.5. Araştırmacıların Rolü 

Çalışmada araştırmacıların rolü deney sürecini kurgulama ve gerçekleştirme, örneklem grubuna ulaşma, veri 

toplama, veri düzenleme, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarını yapma, verileri analiz etme ve raporlamadır. 

Verilerin analiz edilmesinde gerek alanyazın taraması gerekse akademik ve alan uzmanlarının yardımıyla veri 

analizini gerçekleştiren araştırmacılar bulguları elde etmiş ve raporlamıştır. Sonrasında bulgulara dayalı 

sonuçlar sunan araştırmacı alana yönelik çeşitli önerilerde bulunmuştur. 

3.6. Geçerlilik ve Güvenilirlik  

Verilerin analizi kapsamında geçerlilik ve güvenilirlik konusunda, veri toplama ve analiz tekniklerinin 

arasındaki uyum, ifadenin anlaşılabilirliği, yorumlama da yetkinlik ve uyarlanabilirlik gibi ölçütler dikkate 

alınmıştır (Arastaman, Fidan ve Fidan, 2018).  Söz konusu ölçütlerin varlığı niteliği artırmış, inandırıcılıkla 

birlikte betimsel, yorumlayıcı ve kuramsal geçerliliği sağlamıştır (Maxwell, 1992; Whittemore, Chase ve 

Mandle, 2001). 

3.7. Etik Çerçeve 

Bu çalışma bilimsel etik kapsamındaki kurallara sadık kalınarak yürütülmüştür. Araştırma konusu özgün 

olarak seçilmiş ve deney süreci bu özgünlükte tasarlanmıştır. Gerçeğe uygunluk, bilimsel araştırma sürecinde 

herhangi denek veya ortama zarar vermeme, kaynak gösterme ve alıntılar başta olmak üzere tüm bilim etiği 

ilkeleri göz önünde bulundurularak araştırma tamamlanmıştır (TÜBA, 2002; Ortaş, 2010). Veri toplama 

sürecinin gerçekleştirilmesi ve araştırmanın yürütülmesi kapsamında Atatürk Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Etik Kurul Başkanlığından onay alınmıştır. Çalışmada incelenen e-ticaret sitesi yöneticileri ile 

görüşülmüş ve değerlendirme izni alınmıştır. Katılımcıların araştırmaya gönüllü olarak katıldıklarını gösteren 

gönüllülük beyanları alınmıştır. Örneklem grubunun Z kuşağında yer alan 18 yaş altındaki katılımcıların 

velilerinden veli izin beyanı alınmıştır. Araştırmadaki veriler bilimsel yöntemlerin dışına çıkılmadan analiz 

edilerek yorumlanmış üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmamıştır. 

4. BULGULAR 

E-ticaret sayfası üzerinden gerçek bir alışveriş sürecini tamamlayan katılımcılarla yapılandırılmamış 8 soruluk 

bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede yer alan sorulardan 6 farklı tema belirlenmiş ve bunların alt 

kodları oluşturulmuştur. Tema ve kodlara yönelik oluşturulan kod ağaçları, katılımcı görüşleri, görüş 

sıklıkları sırasıyla bu başlık altında sunulacaktır. 32 katılımcıya ait alışveriş süreci ile ilgili görüşme formları 

okunmuş ve uzmanların fikir birliği sonucunda oluşturulan temalarla birlikte belirtilen görüş sayısı Şekil 1’ 

de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Katılımcı Görüşmeleri Sonucunda Oluşturulan Temalar 

Şekil 1’de görüldüğü üzere 32 katılımcı ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda 6 ana tema oluşturulmuştur. 

Bu temalar; site ana sayfa görüşleri, site hakkında genel görüşler, site reklam görüşleri, site kullanım görüşleri, 

site beğeni görüşleri, alışveriş görev görüşleri olarak adlandırılmıştır. E-ticaret sayfası ve alışveriş süreci 

hakkında toplamda 323 anlamlı görüş belirtilmiştir. Bu görüşlerin çoğunluğunu site hakkındaki beğeni 

durumları oluştururken site kullanımı ve site reklam temaları en az görüş alınan tema olarak belirlenmiştir. 

Belirlenen temalara yönelik veri kodlamaları gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de site ana sayfa görüşleri temasına 

yönelik oluşturulan kodlar ve görüş dağılımları sunulmuştur. 

Şekil 2. Site Ana Sayfa Görüş Kodları ve Dağılımları 

Site ana sayfa görüşleri teması için yapılan analizler sonucunda katılımcıların negatif, pozitif ve öneri görüşleri 

bildirdikleri görülmüştür. Katılımcıların e-ticaret sitesi ana sayfası hakkındaki görüşlerinin %53.7 (29)’si 

pozitif anlam belirtirken %33,3 (18)’ ü negatif olarak değerlendirilmiştir. Diğer görüşler (%13(7)) ise ana sayfa 

hakkında öneri niteliği taşımaktadır. Tablo 1’de katılımcı görüşlerinden çıkarılan ortak kod yorumları ve 

katılımcı bilgileri sunulmuştur. Katılımcılar kodlanırken ilk karakter kuşağı, ikinci karakter cinsiyeti, üçüncü 

karakter eğitim durumunu ve dördüncü karakter sırasını bildirmektedir. Örneğin X kuşağındaki, erkek ve lise 

mezunu birinci katılımcı “XEL1” olarak kodlanmıştır. Bulguların tamamında bu isimlendirme uygulanmıştır.   

Tablo 1. E-ticaret Sitesi Ana Sayfası Katılımcı Görüşleri 

Katılımcılar Görüş Kod 

XEL1, XKL1, 

XKL2, XEÜ1, 

XEÜ2, XKÜ1, 

XKLÜ1, 

XKLÜ2, 

XELÜ2 

“Ürün görselliği ve menüler güzeldi. Kullanılan renk ve sayfa niteliği uyumluydu. 

Ürün kategorilendirmeleri açık, net ve sade şekilde… Menüler kolay ve anlaşılır…” 
Pozitif 
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YEL1, YKL2, 

YKÜ2, YEÜ1, 

YEÜ2, 

YKLÜ1, 

YELÜ2 

“Ana sayfa karmaşık değildi. Sitenin içeriği kullanılan renklerle belli oluyordu… 

Görsel olarak çok güzel hazırlanmış… Basit ve kullanılabilirdi. Renkler 

uyumluydu...” 

Pozitif 

ZEL1, ZEL2, 

ZKL1, ZKL2, 

ZEÜ1, ZEÜ2 

ZKÜ1 

“Tasarım ve renklendirme güzel. Herkese hitap ediyor. Çok sade ve gözü 

yormuyordu… Basit ve kullanılabilirdi. Herkesin kullanabileceği bir tasarımı 

vardı...” 

Pozitif 

XEL2, XKL1, 

XKÜ2, XEÜ1, 

XELÜ1 

“Karmaşık görünüyor. Resimler çok küçük. Çoğu ürünün resmini görmek için 

sayfanın aşağısına inmek gerekiyor… 

Ana sayfada güven veren bir bilgi yok. Ürün açıklamaları ve yönlendirmeler yoktu... 

Açıkçası karışık...” 

Negatif 

YEL2, YKL1, 

YKÜ1, YKÜ2, 

YELÜ1, 

YELÜ2, 

YKLÜ1, 

YKLÜ2 

“Profesyonel olmayan, basit bir şekilde yapılmış bir ticaret sayfası… Ürünlerin 

dağılımı karışık… Resim olması ve rengin yeşil olması çok yorucu.  Ürün 

özelliklerini göremediğim için zaman kaybı yaşadım. Ana sayfa kalabalık ve renkler 

göz alıcıydı. Karışıktı…” 

Negatif 

ZEÜ1, ZKÜ2 “Ana sayfa kullanışlı değil…  Ana sayfayı beğenmedim.”  Negatif 

XEÜ2, XKLÜ1 
“Daha iyi olabilir. Sadece daha sıcak renkler kullanılması gerektiğini 

düşünüyorum…” 
Öneri   

ZEL2, ZEÜ1, 

ZKÜ2 

“Renklendirmede arka plan daha koyu olabilir. Biraz daha kullanışlı olabilir… 

İndirimli ürünler varsa onlar ön plana çıkarılabilir. Daha farklı olabilirdi… Tüm 

ürünlere dair bilgiler sunulabilirdi.” 

Öneri   

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcılar ana sayfa hakkında kategori, menü, görsellik ve sadelik gibi 

noktalarda pozitif yorumlar yaparken renk, ürün konumlandırma, resimler, basitlik, ürün bilgilendirmeleri 

gibi bölümlerde ise negatif görüşler sunmuşlardır. Ana sayfa ile ilgili özellikle renklendirme için öneride 

bulunmuşlardır. Katılımcıların kuşak faktörü üzerinden yapılan değerlendirmede ise pozitif görüşlerin 

çoğunluğunu X kuşağı katılımcıları oluştururken negatif görüşlerin çoğunluğunu Y kuşağı katılımcıları 

oluşturmuştur. Site ana sayfası ile ilgili X ve Z kuşağı öneride bulunurken Y kuşağı herhangi bir öneri 

görüşünde bulunmamıştır.  

Katılımcıların gerçekleştirdikleri alışveriş sürecinde onlara verilen görevler bağlamında sorular yöneltilmiştir. 

Alışveriş Görev Görüşleri teması altında belirlenen kodlar ve onlara ait alt kodlar Şekil 3’de sunulmuştur. 
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Şekil 3. Alışveriş Görev Görüşleri Kodları 

Alışveriş görev görüşleri teması altında katılımcıların ifade ettikleri görüşler doğrultusunda kolay ve zor 

olmak üzere iki ana kod belirlenmiştir. Kolay ana kodu çerçevesinde sipariş tamamlama, ürün seçimi, üyelik 

oluşturma, ana sayfa gezinimi alt kodları oluşturulmuş ve sipariş tamamlama alt kodu için indirim, kredi kartı 

bilgileri ve iletişim bilgileri ikinci seviye alt kod oluşturulmuştur. Zor ana kodu kapsamında sipariş 

tamamlama, karar süreci, ürün seçimi ve üyelik oluşturma alt kodları belirlenmiştir. Sipariş tamamlama alt 

kodunda kredi kartı bilgileri ve iletişim bilgileri olmak üzere iki adet ikinci seviye alt kodları oluşturulmuştur. 

Katılımcıların alışveriş görev görüşleri kod dağılımları Şekil 4’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4. Katılımcıların Alışveriş Görevleri Hakkındaki Görüş Dağılımları 

Şekil 4 incelendiğinde katılımcılar alışveriş sürecinde verilen görevlerde %53,7 (37) kolay görüş belirtmişken 

görevlerin zor olduğunu bildiren görüşler %46,3 (32) oranındadır.  Bu görüşlerden hareketle katılımcıların en 

kolay gerçekleştirdikleri görev sipariş tamamlama %57,6 (20) olarak görülmektedir. Katılımcılar en çok 

zorlandıkları görev bölümünün üyelik oluşturma ve sipariş tamamlama görevindeki kredi kartı bilgilerinin 

girişi %25,8 (8) olduğunu belirtmişlerdir. Bu görüşler doğrultusunda katılımcıların alışveriş görevlerinde 

oluşturulan alt kodlara katılım yorumları ve katılımcı bilgileri Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. E-ticaret Sitesi Alışveriş Görevleri Katılımcı Görüşleri 

Katılımcılar Görüş Kod 

XEL2, XKL1, 

XKÜ1, XKÜ2, 

XEÜ1, XEÜ2, 

XELÜ1, 

XELÜ2, 

XKLÜ1, 

XKLÜ2 

“Siparişi tamamlamak en kolay görevdi… İndirim kuponu girmekte zorluk yaşamadım… 

Satın almak daha kolaydı. Ürün seçmek ve sepete eklemek ve alışverişi sonlandırmak 

kolaydı… 

Kolay 

YEL1, YEL2, 

YKL1, YKL2, 

YEÜ1, YEÜ2, 

YKÜ1, YKÜ2, 

YELÜ1, 

YELÜ2, 

YKLÜ1, 

YKLÜ2 

“Ürün seçimi kolaydı…. Alışverişi tamamlamak kolaydı. Herhangi bir zorluk yaşamadım. 

Genel olarak kolaydı… Alışverişi tamamlama bölümü kolaydı. Siparişimi eklemek 

kolaydı…” 

Kolay 

ZEL1, ZEL2, 

ZKL1, ZKL2, 

ZEÜ1, ZEÜ2, 

ZKÜ1, ZKÜ2 

“Ürünleri sepete eklemek ve siparişi tamamlamak kolaydı. Gezinti, üye olmak ve alışverişi 

tamamlamak kolaydı…. Siparişi tamamlamak ve iletişim bilgilerini girmek kolaydı..” 
Kolay 

XKL1, XKL2, 

XEÜ1, XEÜ2, 

XKÜ1, XKÜ2, 

XKLÜ2, 

XELÜ1, 

XELÜ2 

“Tüm kategoriler arasında ürünü bulmak zordu. Herhangi bir ayrım göremedim… Kart 

bilgileri girmek ve üye olmak oldukça zordu… Üye olma ve üye giriş yeri aynı 

sayfadaydı… Telefon numarasını girerken sıfır yazılması gerekiyor mu belli değildi tekrar 

girip kontrol ettim. Adres girerken adres başlığı ne demek açıklaması yoktu… Alışverişi 

bitirme noktası zordu… Kart görseli yeni kullanılmaya başladığı için sıkıntı yaşadım… 

Üye olma işlemi çok sıkıcıydı… Kart bilgilerini girmek çok zordu...” 

Zor 

YEL1, YKL1, 

YKL2, YEÜ2, 

YKÜ1, YKÜ2, 

YKLÜ1, 

YKLÜ2, 

YELÜ1, 

YELÜ2 

“Üye olmak zordu. Fiyat aralığında filtreleme olmadığı için zorlandım. Üye giriş 

sekmesine girildiği zaman direkt beni yönlendirmesi gerekirdi. Üye olma ve üye girişi 

farklı olmalıydı.... Ürün elemek zordu. Ürünler arasında seçim yapmakta zorlandım. 

Yanlarında herhangi bir buton yoktu…” 

Zor 

ZEL1, ZEL2, 

ZKL1, ZKL2, 

ZKÜ1, ZKÜ2, 

ZEÜ1 

“Kredi kartı bilgilerini doldurmak biraz daha zordu. Nedeni ise alışık olmadığım bir 

durum olması.... İptal edeceğim ürünlerde belirgin olmayan bir çarpı işareti olduğu için 

zorlandım. Son aşama çok fazla zamanımı aldı zorlayıcıydı. Sepetten ürün çıkarmak 

zordu… Üye girişi zorladı. Ürün bulmak zor oldu…” 

Zor 

Katılımcıların görüşleri incelendiğinde en kolay görev/ler kapsamında; siparişin tamamlanması, ürün seçimi 

gibi ifadeler yer alırken en zor görev/ler için üye olmak, kredi kartı bilgilerini girmek, alışverişi sonlandırmak 

ifadeleri yer almaktadır. X, Y ve Z kuşağında bulunan katılımcılar görevlerin zorluk ve kolaylık seviyeleri ile 

ilgili görüş belirtirken kolay olarak nitelendirdikleri görevlerde hem fikir oldukları görülürken zor görevlerle 

ilgili farklı noktalara değinmişlerdir.  
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E-ticaret sitesinde karşılaştıkları reklamlar hakkında fikirlerinin alındığı site reklam görüşleri teması altında 

oluşturulan kodlar ve görüş dağılımları Şekil 5’de sunulmuştur. 

Şekil 5. Site Reklam Görüşleri Kodları ve Görüş Dağılımları 

Site reklam görüşleri teması altında oluşturulan 3 ana kod bulunmaktadır. Katılımcı görüşlerinden hareketle 

site içerisinde reklam bileşeni ile karşılaşmadığını ifade eden görüşler “yok” kodu, karşılaşıp karşılamadığını 

hatırlamayanlar “kararsız” kodu ve karşılaştığını hatırlayanlar “var” kodu altında toplanmıştır. “Var” kodu 

altında bulunan ikinci seviye alt kodu “ürün bilgisinde” ise reklam olduğunu ve hangi ürünle ilgili olduğu 

bilgisini veren görüşler bulunmaktadır. Katılımcı görüşlerinin büyük bir çoğunluğu e-ticaret sitesi içerinde 

herhangi bir reklam olmadığı %62,9 (22) yönündedir. Görüşlerin %20 (10)si reklam varlığına yönelik olmasına 

rağmen bu görüşlerden sadece 3 tanesi ürün bilgisi belirtmektedir. Geriye kalan görüşler (%17,1 (6)) ise 

reklamın olup olmadığı hakkında net bir ifade ortaya koymamıştır. Tablo 3 ‘de reklam görüşleri ve 

katılımcıları bilgileri bulunmaktadır. 

Tablo 3. E-ticaret Sitesi Katılımcı Reklam Görüşleri 

Katılımcılar Görüş Kod 

XELÜ1 
“Sağda ve solda reklam vardı fakat ilgimi çekmedi. Odak noktam alacağım ürün ve 

alternatif ürünlerdi.” 
Var 

YELÜ1, 

YKLÜ1, YKÜ1 

“Ürünlerden ziyade genelde profesörlerin isimleri vardı sağ tarafta sadece onları 

hatırlıyorum… Sitenin sağ kısmında kendi ürünleriyle ilgili reklamlar gördüm...” 
Var 

ZKL1, ZKÜ2 
“Evet, şampuan olabilir… Evet, karşılaştım, vitamin takviyesi ürünleriyle ilgili 

ürünler... Alışveriş sürecinde karşılaşmadım sadece ana ekranda karşılaştım…” 
Var 

XEL2, XKL1, 

XKL2, XEÜ1, 

XEÜ2, XKÜ1, 

XKÜ2, XKLÜ1 

“Hayır, karşılaşmadım, yoktu… Karşılaşmadım. En güzel yönü de buydu… Gözüme 

çarpmadı. Hayır, bir reklam görmedim…” 
Yok 

YEL2, YKL1, 

YKÜ2, YEÜ1 

YEÜ2, YKLÜ2 

“Hayır karşılaşmadım. En güzel özelliklerinden biri de buydu… Herhangi bir reklam 

görmedim… Gözüme çarpan bir reklam olmadı.” 
Yok 

ZEL1, ZEL2, 

ZKL2, ZKÜ1, 

ZEÜ1, ZEÜ2 

“Karılaşmadım… Reklamları çok fark etmedim. Karşılaşmadım… En güzel tarafı da 

buydu.” 
Yok 
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XEL1, YEL1, 

YKL2, XELÜ2, 

XKLÜ2, 

YELÜ2 

“Dikkat etmedim… Dikkatimi çekmedi… Emin değilim…” Kararsız 

Reklam görüldüğünü ifade eden görüşlerde X kuşağı katılımcılarından sadece 1 katılımcı yer alırken 1 Y 

kuşağı ve 2 Z kuşağı katılımcısı ürün bilgisi verebilmiştir. Kuşaklardaki katılımcılardan reklam olmadığını 

ifade eden görüşlerde gözlerine çarpmadığını ve reklamlarla karşılaşmadıklarını ifade etmişler, X ve Y kuşağı 

katılımcıları da bunun hoşlarına gittiğini ifade etmiştir. Kararsız ifadelerde ise Z kuşağı yer almamıştır.  

Katılımcıların e-ticaret sitesi üzerinden gerçekleştirdikleri alışveriş sürecine yönelik kullanım görüşleri 

temasında yer alan kodlar ve görüş dağılımları Şekil 6’da yer almaktadır. 

 

Şekil 6. Site Kullanım Görüş Kodları ve Dağılımları 

Katılımcıların site kullanımları ile ilgili belirttikleri görüşler memnuniyet, kararsızlık ve memnuniyetsizlik 

olmak üzere üç alt koddan oluşmaktadır. Katılımcı görüşlerinin %75,7 (28)’si söz konusu e-ticaret sitelerini 

kullanmaktan memnuniyet duyulduğunu ifade ederken memnuniyetsizlik belirten görüşler %13,5 (5) 

dilimindedir. Diğer görüşler ise kararsızlık bildirmektedir (%10,8 (4)). Katılımcı görüşleri ve oluşturulan alt 

kodlar doğrultusunda kullanım görüşleri ve bu kodlara dâhil olan katılımcı bilgileri Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların E-ticaret Sitesi Kullanım Görüşleri 

Katılımcılar Görüş Kod 

XEL1, XEL2, 

XKL1, XKL2, 

XEÜ2, XKÜ1, 

XKÜ2, XELÜ1, 

XELÜ2, XKLÜ1, 

XKLÜ2 

“Genel olarak memnun ediciydi. Memnun ediciydi, basit bir kullanımı 

vardı... İstediğim şeye hemen ulaştım. Kullanılabilir ve hızlı. Memnun 

ediciydi, Kullanımı kolaydı ve güvenilirlik ön plana alınmıştı... Kullanımı 

kolaydı, budan sonra kullanacağım ve çevreme de önereceğim... Bana hitap 

eden birçok ürünün olduğunu gördüm, memnun ediciydi… Çeşitliliğinin 

fazla olması cazip geldi… Çok memnun edici, kullanımı kolay, 

akademisyenlerin de referans olduğu bir site… Memnun kaldım… Bütün 

ürünleri bir arada bulmam güzel…” 

Memnuniyet 

YEL1, YEL2, 

YKL1, YKÜ2, 

YEÜ1, YELÜ1, 

YKLÜ1, YKLÜ2 

“Memnun ediciydi,  kolaydı ve hızlıydı… Memnun ediciydi, çünkü 

insanlar aradığı özelliklerde her türlü ürünü bulabiliyorlar. Bu yüzden de 

kullanan kişi rahatlıkla siteyi herkese önerebilir… Memnun ediciydi… 

Organik ürünler olduğu için ve kullandıkları renkleri beğendiğim için 

memnun kaldım. Organik ürünler cezbedici, memnun ediciydi... Organik 

ürünlerin olması beni cezbetti… Memnun ediciydi. Tanıdığım kişilerin 

isimlerini gördüğüm için bana güven verdi ve memnun kaldım…” 

Memnuniyet 



E. Özmen – E. Karaman – N. Alkış 13/3 (2021) 2759-2779 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2771 

ZEL1, ZEL2, 

ZKL2, ZKÜ2, 

ZEÜ1, ZEÜ2 

“Memnun edici bir siteydi, çevreme ve arkadaşlarıma önereceğim… 

Memnun ediciydi, çünkü her insanın sevebileceği temizlik ve bakım 

ürünleri satılıyor… Hem herkese hitap ettiği için hem kullanımı kolay 

olduğu için hem de ürün çeşitliliği açısından memnun kaldım... Memnun 

ediciydi, çünkü ürünler etkileyiciydi… Memnun ediciydi. Karmaşık 

değildi güzel buldum…” 

Memnuniyet 

XELÜ1 “…Fakat birçok ürün stokta yoktu. Sıkıldım ve rahatsız etti…” Memnuniyetsizlik 

YKÜ1, YELÜ2 
“Memnun edici değildi. Aradığım ürünleri bulamadım… Memnun edici 

değildi. Bir daha kullanacağımı düşünmüyorum…” 
Memnuniyetsizlik 

YKL2, YEÜ2, 

ZKÜ1, ZKL1 

“Orta derecede memnun ediciydi… Daha önce alıştığımız altyapılara göre 

biraz daha karmaşık bir altyapısı var ama yine de kullanılabilir… 

Kararsızım…” 

Kararsızlık 

X kuşağında bulunan katılımcılar kullanım durumu ile ilgili sitenin kullanılabilir, basit ve hızlı olma 

noktasında memnuniyet görüşü belirtirken memnuniyetsizlik görüşü bildiren bir katılımcı stokta olmayan 

ürünlerin yer almasına değinmiştir. Memnuniyet bildiren katılımcıların çoğunu X kuşağı oluştururken 

kararsızlık görüşünde hiç yer almamışlardır. Diğer taraftan Y kuşağı katılımcılarının çoğunluğu site 

kullanımlarından memnuniyet duymalarını kolay, hızlı ve ürün içerikli görüşlerle belirtirken çevrelerine 

önereceklerini söyleyerek bu görülerini desteklemişlerdir. Z kuşağı katılımcı görüşleri ise sitenin herkese hitap 

ettiğini ve memnun edici bir kullanımı olduğunu ifade etmişlerdir. Y ve Z kuşağı katılımcılarından ikişer 

katılımcı kullanım durumlarında kararsızlık duyduklarını ifade etmişlerdir.  

E-ticaret sitesinde alışveriş sürecini tamamlayan katılımcılara site beğeni durumları sorulmuş ve görüşleri 

alınmıştır. Alınan görüşler çerçevesinde site beğeni görüşleri teması altında oluşturulan kodlar Şekil 7’de 

sunulmuştur. 

 

Şekil 7. E-ticaret Sitesi Beğeni Görüş Kodları 

Site beğeni görüşleri teması altında oluşturulan beğeni, öneri ve eleştiri alt kodları bulunmaktadır. 

Katılımcıların beğeni görüşleri kodu altında güvenilirlik, kullanılabilirlik, tasarım ve ürün olmak üzere dört 

tane ikinci seviye alt kod bulunmaktadır. Ürün alt kodunu oluşturan görüşler ise çeşitlilik ve kategorilendirme 

olmak üzere iki ayrı üçüncü seviye alt kod altında toplanmıştır. Eleştiri alt kodunu ise ürün ve tasarım olmak 

üzere iki tane ikinci seviye alt kodu oluşturmaktadır. Öneri alt kodu altında farklı bir seviyede kodlama 

yapılmamış görüşler tek kod altında değerlendirilmiştir. Katılımcıların site beğeni görüşlerindeki belirlenen 

kodları katılım durumları Şekil 8’de verilmiştir. 
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Şekil 8. Katılımcıların E-ticaret Sitesi Beğeni Görüşü Dağılımı 

Katılımcıların site beğeni görüşlerinin büyük bir çoğunluğu beğenen olarak görülmektedir. Görüşlerin %33,8 

(25)i eleştiri olarak değerlendirilirken %12,2(9) si öneri olarak değerlendirilmiştir. Eleştiri ifade eden 

görüşlerin çoğunluğunu tasarım kodu oluştururken Ürün kodu beğeni kodunun büyük bir bölümü olarak 

görülmektedir. Diğer taraftan kullanılabilirlik ve güvenilirlik alt kodlarında beğeni görüşleri yer alırken 

eleştiri görüşleri bu alt kodlarda bulunmamaktadır. Beğeni görüşleri ile ilgili katılımcı yorumları ve bilgileri 

Tablo 4.45’de sunulmaktadır. 

Tablo 5. E-ticaret Sitesi Katılımcı Beğeni Görüşleri 

Katılımcılar Görüş Kod 

XEL1,XEL2, 

XKL1, XKL2, 

XKÜ1, XKÜ2, 

XEÜ2, XKLÜ1, 

XKLÜ2, XELÜ1, 

XELÜ2 

 

“Ürüne kolay ulaşmak ve sistemi basit bir hale getirmeleri hoşuma gitti... Ödeme 

bölümü çok hızlıydı herhangi bir sorun yaşamadım… Kullandıkları renk seçimini 

uyumlu buldum. Alana özel bir sayfa olduğunu düşünüyorum… Renk seçimlerini 

uyumlu buldum. Web tasarımı çok güzeldi… Ürünleri kolay bir şekilde görebiliyorum. 

Ürünler doğru bir şekilde sınıflandırılmıştı... Güvenilir… Profesörlerin ürünlerine 

daha kolay bir şekilde ulaşmak da güzeldi… Ürünlerin doğal ve sağlıklı olması en 

beğendiğim nokta oldu… Orijinal ürünlerin olması, kategoriler ve ayrılma şekilleri 

güzel…” 

Beğeni 

YEL1, YEL2, 

YKL1, YKL2, 

YEÜ1, YEÜ2, 

YKÜ1, YKÜ2, 

YKLÜ1, 

YKLÜ2, 

YELÜ1, 

YELÜ2 

Kullanımının kolay olması ve 3d ödemenin olmasını beğendim... Ürün çeşitliliği çoktu… 

İlk kez girmeme rağmen kullanımı kolaydı… Bay bayan özelliklerini ayırması ve 

ürünlerde erkek reyonunda dahi sınıflandırma yapması güzel olmuştu... Kategorilere 

ayrılmış, aradığım her şeyin bulunabilir olması… Bitkisel ürünlerin olması ve çeşitlerin 

çok olması güzeldi… Kullandıkları renk ve organik ürünlerin olmasını beğendim... 

Kullanılan renklerin sade oluşunu beğendim... Sekmelerin açıklayıcı olmasını 

beğendim… Doğal ürünler olması ve bitkisel ürün olarak ön planda olması...” 

Beğeni 

ZEL1, ZEL2, 

ZKL1, ZKL2, 

ZKÜ1, ZKÜ2, 

ZEÜ1, ZEÜ2 

“Ürünlerin genellikle kullanılabilecek ürünler… Ürün çeşitliliği. Sayfanın kullanışı 

kolay… Her yaştan ve teknoloji ile arası çok iyi olmayan insanların bile rahatlıkla girip 

kullanabileceği bir site... Fiyatların uygunluğu ve kategoriler güzel ayrılmasını 

beğendim… En ince detaya kadar ayrılmıştı... Ürünlerin organik olması beni çok 

etkiledi... Ürünlerin liste halinde çoklu görünmesi ve ürünlere dair bilgilerin olmasını 

beğendim…” 

Beğeni 
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XEL2, XKL1, 

XKÜ2, 

XKLÜ1, 

XELÜ1, 

XELÜ2 

“Karmaşık olduğunu düşünüyorum. Tüm kategoriler adı altında bir sürü seçenek var 

bunların sınıflandırılması gerektiğini düşünüyorum... Ayrıntılı olması gerekiyor... 

Ürünlerin markaları daha açık bir şekilde belirtilebilir... Sayfanın rengini beğenmedim… 

Filtreleme olmaması çok yorucuydu… Giriş biraz karışık olmuştu…” 

Eleştiri 

YEL1, YKL1, 

YKL2, YKÜ1, 

YKÜ2, YEÜ1, 

YEÜ2, YKLÜ1, 

YKLÜ2, 

YELÜ1, 

YELÜ2 

“Kategorisinin geniş olmamasını beğenmedim. Ürünlerin reklamını yaparken 

kullandıkları fotoğraflar profesyonel olmadığından, kurumsal bir izlenim de vermediği 

için güvensizlik veriyor... Beğendiğim ürünler stokta yoktu... Ecza deposu adıyla açıp 

gıda ürünlerini de aynı şekilde bulundurması rahatsız edici... Filtreleme olmamasını 

beğenmedim… Sistemin görünümü ve filtreleme eksiği... Almak istediğim ürünlerin 

stokta olmaması beni rahatsız etti… Ürünün özelliklerini açıklayıcı bulmadım. Üye 

olurken üye ol kısmına basmama rağmen üye girişinin öncelikli açılması beni rahatsız 

etti... Son kısımda onay mesajını kırmızı renkte vermesi bana bir şeylerin yanlış gittiği 

izlenimi verdi… Karışık buldum... Aradığım ürünü bulamadım… Herhangi bir 

kategoriye girdiğimde farklı kategoride olan ürünlerin de olduğunu gördüm. Bu durum 

rahatsız ediciydi… 

Eleştiri 

ZEL2, ZEÜ1, 

ZEÜ2, ZKL1, 

ZKÜ2 

“Kategorilendirilmesinde sorun vardı… Site çok basit. Ürünlerin stokta olmayışı… 

Ana sayfa çok ilkel görünüyor…. Ürünler çok karışıktı... Biraz daha düzenli olması 

gerekiyor… Ürünlerin filtreleme ve sıralama bölümünün olması gerekiyor... Estetik 

bulmadım. Amatörce görünüyor ve sayfayı ciddiye almakta zorlanıyorum…” 

Eleştiri 

XEL2, XELÜ1 

“Takip sayacı önemli ve olması gerekiyor. Geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum…  

Ana sayfadaki reklam kısmı düzeltilmeli… Ürünlerin kategorize olması konusunda bir 

çalışma yapılması gerekiyor… Daha profesyonel olması gerekiyor… Filtreleme seçeneği 

eklenmeli… Erkek kadın ayrımı ve kampanyalı ürünler için bir seçenek olması 

gerekiyor...” 

Öneri 

YELÜ1 
“Daha orijinal reklamlar çekilebilirdi... Karmaşıklık giderilebilir… Filtreleme seçeneği 

eklenebilir… Stokta olan olmayan ürünler ayrıştırılabilir…” 
Öneri 

ZEÜ1, ZKÜ1 
“Biraz daha indirimli ürünler varsa onlar daha çok ön plana çıkarılabilir. Kategori kısmı 

daha basit olabilirdi...” 
Öneri 

Tablo 5’de yer alan görüşler ve katılımcı bilgilerinden hareketle beğeni alt kodunda bulunan görüşlerde X 

kuşağı katılımcıları renk seçimi, web tasarımı, ürünü kolay bulma ve ürün özellikleri ifadelerine sıklıkla yer 

vermişlerdir. Y ve Z kuşağı katılımcıları daha çok ürün çeşitliliği ve özellikleri, kullanım kolaylığı gibi noktalar 

üzerinde görüş bildirmiştir. Eleştiri ve öneri kodunda ise neredeyse tüm kuşaklar filtreleme ve sıralama 

özelliğinin olmamasını büyük bir eksiklik olduğunu ve bunun rahatsız edici olduğunu aktarmıştır. Aynı 

şekilde stokta olmayan ürünlerin gösterilmemesi gerektiğini ifade eden katılımcılar renk ve tasarım 

konusunda da eleştiri ve önerilerde bulunmuşlardır. Üyelik sayfasının karışık ve yorucu olduğunu söyleyen 

katılımcılar ileti mesajlarının da daha iyi tasarlanmasını ve kategorilendirme noktalarının gözden geçirilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Son olarak site hakkında genel görüşlerini aldığımız katılımcıların bu tema altında 

belirlenen alt kodları bu kodlara katılımcıların dağılım oranları Şekil 9’da sunulmuştur. 
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Şekil 9. Site Hakkında Genel Görüş Kodları ve Dağılımları 

Katılımcıların site hakkında genel görüş temaları altında belirlenen olumlu ve olumsuz alt kodları 

görülmektedir. Bu kodlara katılımcı görüşlerinden %62,3 (33)ü olumlu ifadeler barındırırken %37,7 (20)sinde 

olumsuz ifadeler yer almaktadır. Olumlu ve olumsuz kodlar içinde yer alan görüşler ve katılımcı bilgileri 

Tablo 6’da sunulmaktadır. 

Tablo 6. E-ticaret Sitesi Hakkında Katılımcı Genel Görüşleri 

Katılımcılar Görüş Kod 

XEL1, XEL2, 

XKL1, XKL2, 

XEÜ2, XKÜ1, 

XKÜ2, XELÜ2, 

XKLÜ1, 

XKLÜ2 

“Gayet güzeldi. Kullanımı da basit. Kullanılabilir bir site… Hızlı ve güvenilir… Site 

çok açık ve net ifadelerle kullanıcının kolaylığını düşünerek hazırlanmış. Benim hoşuma 

gitti... Kullanımı kolay bir site. Siteyi beğendim... İlk kez kullanmama rağmen hiç 

zorlanmadım... Kullanımı kolaydı… Kullanılabilir, güzel bir siteydi… Ürünleri de 

hoşuma gitti, kullanmak isterim… Kullanımı rahattı, ürünleri de kolay bulabildim… 

Doktorların bu sitede kendi ürünlerinin olmasından dolayı güvenilir buluyorum... 

Genel olarak bakıldığında kullanışlı bir site… Farklı bir alanda geliştirilmiş olduğunu 

düşünüyorum, dikkat çekici buldum… Farklı ve yaratıcı buldum. Birçok ürünü 

kolaylıkla buldum… Aradığım bütün kategorilerin bir sayfada olması güzel...” 

Olumlu 

YEL1, YEL2, 

YKL1, YKL2, 

YKÜ2, YEÜ1, 

YEÜ2, YKLÜ1, 

YKLÜ2, 

YELÜ2 

“İlk kez kullanmama rağmen pratik bir şekilde alışveriş yaptım. Kullanımı kolay bir 

site… Her yaşa hitap edebilecek bir kolaylığa sahipti. Zengin bir içeriği vardı... Site 

olarak güzel bir yapısı var… Kategorilendirmesi güzel… Güzel tasarlanmış. Renklerini 

beğendim, kullanımı basit... Site renkleri sade, kullanışlı, kategorisi geniş, bana güven 

verdi…” 

Olumlu 

ZEL1, ZKL1, 

ZKL2, ZKÜ1, 

ZKÜ2, ZEÜ1, 

ZEÜ2 

 

“Genel olarak ihtiyaçların alınabileceği bir site. Önerebilirim… İhtiyaç dahilinde girip 

kullanılabilecek bir site… Kullanımı kolaydı. En eğitimlisinden en eğitimsizine kadar 

herkes kullanabilir... Kullanımı çok zor değildi. Kullanımı kolay bir site… Karmaşık 

değildi. Kolaylıkla her ürünü bulabildim.” 

Olumlu 

XELÜ1, XEÜ1 

Sayfada çok fazla resim vardı. Reklam kısmı çok büyüktü. Amatörce hazırlanmış bir 

site olduğunu düşünüyorum... Güven vermiyor. Buradan alışveriş yapmak tercih 

edilebilecek bir şey değil… Sitenin kullanımı zor... Verdiğimiz bilgilerin nerede 

kullanılacağı insanı şüpheye düşürüyor…” 

Olumsuz 

YEL1, YKL1, 

YKÜ1, YKÜ2, 

“Sıralama özelliği, markalara göre kategorize etme ya da stokta bulunan bulunmayan 

ürünlerin daha net ayrıştırılması gibi birtakım özellikler eklenebilir… Çok profesyonel 

ve güvenilir bulmadım… Almak istediğim ürünler stokta yoktu. Ürün seçmekte 

Olumsuz 
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YEÜ1, YEÜ2, 

YKLÜ1, 

YKLÜ2, 

YELÜ1, 

YELÜ2 

zorlandım… Site içerişinde ki birçok ürün stokta yoktu bu yüzden ürün alırken sıkıntı 

yaşadım… Filtrelemesi yok, renk olarak yeşil bana yorucu geliyor... Alt dallarda tüm 

seçme seçeneklerinde açıklayıcı bir bilgi yok… Filtre uygulayamıyoruz, siteyi 

kullanmakta zorlandım… Ürün skalasını beğenmedim. Filtrelemenin olmaması beni 

yordu… Çok karışık. Aradığım hiçbir ürünü bulamadım. İlk defa kullandığım için de 

karışık gelmiş olabilir… Farklı ürünler bir arada olduğu için karışık geldi…” 

ZEL2, ZKL1 

ZEÜ1, ZKÜ1 

“Ana sayfa kategorilendirilmesi daha kolay yapılabilir. Birçok ürünü açık bir şekilde 

oraya koymak yerine aradığımız ürünü belirgin bir şekilde bulabileceğimiz bir yer 

olabilir… Genel olarak keyfim istediğinde dolaşmak için gireceğim bir site değil. 

Herhangi bir kategoriye girip geri dönmek yavaştı. Çok fazla stokta olmayan ürün 

vardı, karışıktı... İlgi alanımı bulmak zaman aldı…” 

Olumsuz 

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların olumlu görüşlerini kullanım kolaylığı, ilk kez kullanılmasına rağmen 

zorluk yaşanmaması, ürünlerin farklı ve yaratıcı olması ifadelerini X kuşağı aktarırken Y kuşağı herkese hitap 

eden bir site olduğunu sade ve basit tasarlandığını aktarmıştır. Z kuşağı da kullanımının kolaylığı nedeniyle 

olumlu ifadeler kullanmışlardır. Site hakkında olumsuz görüşlere bakıldığında ise X kuşağı sayfanın amatörce 

hazırlandığı ve güven vermediğini ifade etmiştir. Y kuşağı ise en çok filtreleme ve sıralama özelliğinin 

olmaması yönünde olumsuz görüş belirtmiş ve stokta olmayan ürünlerinde gösterilmemesi gerektiğini 

vurgulamıştır. Z kuşağı gezinim noktasında tercih edilebilecek bir site olarak görmediğini ve karışık bir site 

olduğunu dile getirmiştir. 

E-ticaret sitesi alışveriş sürecini gerçekleştiren katılımcılarla yapılandırılmamış 8 soru içeren mülakat görüşme 

sonucunda 323 anlamlı görüş alınmış ve bu görüşler 6 ana temaya ayrılmıştır. Bu temalar toplamda 26 alt 

koddan ve 8 ikinci seviye alt koddan oluşmuştur. Bu kodlardan hareketle oluşturulan kod ağacı Ek 1’de 

sunulmuştur. Katılımcı görüşleri doğrultusunda en sık kullanılan 100 kelime ile bir kelime bulutu 

oluşturulmuş ve Şekil 10’da sunulmuştur. 

 

Şekil 13. E-ticaret Sitesi Katılımcı Mülakatları Kelime Bulutu 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada e-ticaret sayfalarında kullanıcıların keşfetme, ürün arama-bulma ve satın alma süreçleri nitel 

olarak incelenmiştir. Gerçek bir alışveriş sürecinden geçen müşteriler ile e-ticaret sayfası arayüzünün 

kullanılabilirlik değerlendirilmesi mülakat tekniği ile yapılmıştır. E-ticaret sitesi arayüz kullanılabilirlik 

değerlendirmesi X, Y, Z kuşaklarında bulunan farklı eğitim seviyelerine sahip kadın ve erkek 32 gönüllü 

katılımcı ile gerçek bir alışveriş süreci yapılarak tamamlanmıştır. Deneysel çalışmaların doğası gereği çok fazla 

sayıda katılımcı olmaması sonuçları genelleme noktasında sınırlılık oluştursa da elde edilen bulgulardan 

hareketle sonuçlar ana hatlarıyla yorumlanmıştır. 

Tüm kuşaklardaki katılımcıların büyük bir bölümü üyelik oluşturma görevinde üye girişi bölümünden üye 

olmaya çalışmışlardır. Katılımcılar verilen görevler arasından üyelik oluşturma adımında yaşadıkları 

sorunları sıkça ifade etmişlerdir. Bu sonuca benzer olarak Ülger ve Toksarı (2020), site tasarımına önem 



E. Özmen – E. Karaman – N. Alkış 13/3 (2021) 2759-2779 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2776 

gösterilmesi, eksik bilgilendirme ve yanlış yönlendirmeden kaçınılması, tüketicilerin istedikleri şeylere kısa 

sürede ulaşabilmeleri ve zaman kaybı yaşamamaları gerektiğini ifade etmiştir. Ana sayfa gezinim görevinde 

katılımcılar kategori, menü, görsellik ve sadelik gibi noktalarda olumlu yorumlar yaparken renk, ürün 

konumlandırması, resimler, basitlik, ürün bilgilendirmeleri gibi bölümlerde ise olumsuz görüş 

bildirmişlerdir. Ana sayfa ile ilgili özellikle renklendirme için öneride bulunmuşlar ve ana sayfanın kendileri 

için site hakkında önemli ipucu verdiğini belirtmişlerdir. Oliveira, Afonso ve Pinto (2020) de çalışmalarında 

e-ticaret web sitelerinin ana sayfası kullanıcı için giriş noktası olduğundan, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik 

için birincil hedef olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu alışveriş sürecinde 

verilen görevlerin kolay olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların görüşleri incelendiğinde en kolay görev/ler 

kapsamında; siparişin tamamlanması, ürün seçimi gibi ifadeler yer alırken en zor görev/ler için üye olmak, 

kredi kartı bilgilerini girmek, alışverişi sonlandırmak ifadeleri yer almaktadır. Başaran (2014)’da benzer 

sorunların kaldırılmasına yönelik bulgulara yer vermiş ve e-ticaret sitelerinde tasarımın kullanıcı ile sistem 

arasındaki etkileşimi sağlayan en önemli husus olduğunu belirtmiştir. 

X kuşağı sitenin ilk kez kullanılmasına rağmen zorluk yaşanmaması, ürünlerin farklı ve yaratıcı olması 

ifadelerini aktarırken Y kuşağı herkese hitap eden bir site olduğunu sade ve basit tasarlandığını aktarmıştır. 

Site hakkında olumsuz görüşlere bakıldığında ise X kuşağı sayfanın amatörce hazırlandığı ve güven 

vermediğini ifade ederken Z kuşağı gezinim noktasında tercih edilebilecek bir site olarak görmediğini ve 

karışık bir site olduğunu dile getirmiştir. Erserim (2019) bu sonuçlara paralel olarak kuşaklar arasında e-

ticarete yönelik tutumları incelediği çalışmasında e-ticaret unsurlarını Y ve Z kuşaklarının daha çok 

benimsediğini en az benimseyen kuşakların ise bebek patlaması ve X kuşağı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 

Sharma ve Lijuan (2015) da e-ticaret sitesini tercih etme noktasında web sayfasının kalitesinin önemli 

olduğunu vurgulamıştır. 

Üyelik sayfasının karışık ve yorucu olduğunu söyleyen katılımcılar ileti mesajlarının da daha iyi 

tasarlanmasını ve kategorilendirme noktalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Gürsel (2019) 

de bu sonuca benzer bir şekilde kullanıcı deneyiminin başarılı bir e-ticaret web sitesinin anahtarı olduğunu 

ve kullanıcıların işlem yapma kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcılar onay mesajlarının kırmızı renkte olmasının tedirginlik oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Bu ifade, 

Xu ve Zhang (2019)’un e-ticaret sitelerinde renk faktörünü ele aldıkları ve göz hareketlerini izleme yöntemi 

kullandıkları çalışmada negatif anlamlı yerlerde kırmızı pozitif anlamlı noktalarda ise yeşil renk 

kullanılmasını önerdikleri çalışma ile uyumluluk göstermektedir. 

Sonuç olarak çalışma kapsamında alanyazın taramasında ele alınan kullanılabilirlik değerlendirme 

çalışmalarında sunulan çözüm önerileri ve e-ticaret sektöründeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmuştur. 

Çalışmada kullanıcıların alışveriş sürecinde yaşadıkları deneyimleri nitel araştırma yöntemi kullanarak 

incelemek ve bulgular ışığında alanyazına ve uygulamaya yönelik öneriler sunmak amaçlanmıştır. 

Çalışmanın gerçek alışveriş sürecinde, gerçek bir arayüz ve gerçek kullanıcılarla yapılmasının yanı sıra farklı 

özellikteki örneklem gruplarının çalışmaya katılması çalışmanın önemini oluşturan unsurlardandır. 

Sonuçlardan hareketle uygulamaya yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur. E-ticaret sayfa yöneticileri açısından 

sonuçlar değerlendirildiğinde, hedef müşterilerinin görüşlerine veya onlardan elde edilen bulgulara web 

arayüzleri ile ilgili güncellemeler yapabilirler. Arayüz tasarım çalışanları, E-ticaret sitesi ana sayfası 

tasarımında karışık, göz yorucu ve zihinsel açıdan yük oluşturan tasarımlardan kaçınmalıdırlar. Elde edilen 

sonuçların renk faktörüne odaklanması da tasarımcılar açısından dikkate alınması gereken bir husus olarak 

değerlendirilmelidir. Tasarımcılar kullanıcının minimum mental yükle işlem yapmalarını sağlamalıdır. 
Ürünlere daha hızlı ulaşım açısından tasarımcılar filtreleme seçeneğini daha net bir şekilde tasarlamalı ve 

sıralama özelliğine tasarım esnasında yer vererek sıralama sonuçlarının özelleştirilebilmesine imkân 

tanımalıdırlar. Birden fazla web sayfası çalışmaya dâhil edilerek genişletilmesi alanyazına katkısını artırabilir. 

Bu çalışma kapsamında kuşak, cinsiyet ve eğitim seviyesi ele alınırken, farklı demografik verilerin dahil 

edilmesi e-ticarete yönelik yapılan önerilerin genellenebilirliği noktasında güçlendirici bir rol oynayacaktır.  

Son olarak bu çalışma, alan yazında e-ticaret sitelerinin kullanılabilirliğine yönelik ele alınan konulara ve 

tavsiyelere derinlemesine araştırma imkânı veren nitel yöntemle geçerlemesinin yapılması ve tartışılması 

açısından önem taşımaktadır. Ayrıca web sayfaları için erişilebilirlik alanında yapılabilecek değerlendirme 

çalışmalarının yanı sıra e-ticaret siteleri için oluşturulabilecek kullanılabilirlik ve erişilebilirliği amaçlayan 

rehber, standart veya prensip çalışmalarına da yol gösterici olma özelliği taşımaktadır.  
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Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu çalışmanın amacı kurumsal imaj algı düzeyi ile kurumsal imaj faktörleri arasındaki ilişkiyi ve 

etkiyi ortaya koymaktır.  

Yöntem – Çalışmanın verileri Ankara’da özel bir hastanede, yatan hasta birimindeki hastalardan 

oluşmaktadır. 213 geçerli anket formu ile araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi 

için SPSS 22.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Yapılan veri analizlerinde tanımlayıcı 

istatistikler hesaplanmıştır. Kurumsal imaj algısı ile Kurumsal imaj faktörleri arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymak amacıyla korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Ortaya çıkan bulgular % 95 

güven aralığında ve % 5 anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. 

Bulgular –  Araştırmada kurumsal imajı oluşturan her bir boyut ile algılanan imaj arasında anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir ve imaj boyutları ile imaj algısı arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmüştür. 

İmaj algısının oluşmasında imaj faktörlerinin % 50’lik bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Algılanan 

imaj üzerindeki en önemli faktörün iletişim boyutu olduğu dikkat çekmektedir. Buna karşın etkisi en 

düşük boyutun ise sosyal faktörler olduğu söylenebilir. 

Tartışma – Araştırma sonucunda imaj algı düzeyi ile kurumsal imaj faktörleri arasındaki ilişki ve etki 

ortaya koyularak sağlık kurumlarının olumlu kurumsal imaj yaratabilmeleri konusunda neler 

yapabileceğine yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur. 
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1. GİRİŞ

Kurumsal imaj, kurumun uzak veya yakın çevreye bakışını, vizyonunu, misyonunu, hedeflerini, 

politikalarını, hedef kitleye aktarır (Bal, 2012: 219). İmaj kavramı hem sosyal hayattaki bireyler  hem de iş 

hayatındaki kurumlar için büyük önem taşımaktadır. Çünkü başarılı olmak isteyen kişi ve kurumlar olumlu 

bir imaja sahip olmalıdır. Örneğin, literatürdeki araştırmalar, kurumun imajı olumlu olduğunda müşteri 

sadakatinin de artma eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Böylece bireylerin bir kurumu algılama şekli 

olarak nitelenen kurumsal imaj, rekabette başarılı olmanın ana öğelerinden biri olarak kabul edilmektedir 

(Özata ve Sevinç, 2007: 59). Çünkü müşteriler bir markaya karar verirken kurumsal imajı 

değerlendirmektedirler. Bu, günümüzün rekabetçi pazarlarında müşterilerin imaj ve itibar gibi hususları daha 

çok önemsediğini göstermektedir.  Daha iyi kurumsal imaj yeni müşterilerin tercihinde etkili olduğu gibi 

mevcut müşteriler ile de sürdürülebilir ilişkiler bakımından önem taşımaktadır. Kurumlar artık daha iyi bir 

kurumsal imaj ve itibar geliştirmek için rekabet ediyorlar (Adah,2020:76).  

Anderson ve Sullivan (1990) mevcut bir müşteriyi elde tutmaktan ziyade bir müşterinin rakipten geçiş 

yapması için daha fazla mal ya da hizmet iyileştirmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bir müşterinin 

ilişkisinin uzun ömürlü olması karlılığı olumlu yönde etkiler. Mal ya da hizmetten memnun oldukları için bir 

firmada yıllarca kalan müşteriler, kısa vadeli müşterilere göre ek hizmetler satın alma ve ağızdan ağıza daha 

uygun iletişim yayma olasılıkları yüksektir. Bu durum da olumlu imajı güclendirecektir. Ayrıca kurum 

rakiplerinden daha yüksek bir fiyatlandırma yapabilir, çünkü bu müşteriler bildikleri kurum ile ilişkiyi 

sürdürmeye değer verir. Mevcut müşterileri çekmenin ve ilişki kurmanın ilk maliyetleri de zaten harcanmıştır 

ve genellikle onlara daha verimli bir şekilde hizmet verilebilir. Rose (1990) on yıllık bir müşteri tarafından 

satın alınan kredi kartı hizmetlerinden elde edilen kârın beş yıllık bir müşteriden ortalama üç kat daha fazla 

olduğunu iddia ederek bu görüşü desteklemiştir. Mevcut müşterileri elde tutma bakımından da uzun dönemli 

kurumsal imaj yönetiminin önemli olduğunu söyleyebiliriz (Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996: 33). 

Kurumsal imaj, bir kurumun mimarisi, adı, gelenekleri, ideolojisi, çıktı çeşitliliği ve kurumun müşterileri ile 

etkileşiminde girdi olabilecek çeşitli fiziksel ve davranışsal niteliklerin hepsi ile beraber kalitenin algılanışı ile 

ilgilidir (Çiçek ve Almalı, 2020: 223). Kurumsal imaj oluşturulurken öncelikli amaç, mevcut ve potansiyel 

müşterilerin kuruma karşı olumlu bir tutum içerisinde olmalarını sağlamaktır. Kurumsal imaj, pozitif bir 

kurumsal kimlik, pazarlama iletişimi ve kanallarına ek olarak hedef kitleden elde edilen geri bildirimlerden 

oluşur (Virvilaite ve Daubaraite, 2011: 536)  

Kurumlar, paydaşlarına doğru ve güçlü bir imaj yansıtarak olumlu geri bildirim almak isterler. Çünkü olumlu 

bir kurumsal imaj, kurumun faaliyetlerinin sürekliliği ve stratejik başarısı için ihtiyaç haline gelmiştir. 

Pazarlama alanının belirli mal ya da hizmet için olumlu bir imaj yaratma gayretlerinin ötesinde, olumlu ve 

güçlü kurumsal imaj, ürünlerin satışını artıran bir motivasyon kaynağıdır (Erdoğan, Develioğlu, Gönüllüoğlu 

ve Özkaya, 2006:56). İyi bir kurumsal imaj, kurumlar için rekabet avantajı sağlar. Müşterileri çekmek, elde 

tutmak ve büyütmek için bir şirketin güçlü bir kurumsal imaja sahip olması gerekir (Adah, 2020: 77). Aksi 

taktirde paydaşlar kurum ya da ürünleri ile ilgili olumsuz bir algı edinirlerse, satışları ve karları kesinlikle 

azalacaktır (Gray ve Balmer, 1998:697).  

Paydaşlar şirketin imaj oluşturma eylemlerinden etkilenir ve çevreleri ile kurumsal imaj oluştururlar. 

Kurumsal İmaj, şirketin planlanan ve tesadüfi faaliyetlerinden etkilenir (Virvilaite ve Daubaraite, 2011:536). 

Çoğu büyük şirketin ilgilenmesi gereken ana paydaşlar şunlardır: müşteriler, distribütörler ve perakendeciler, 

tedarikçiler, girişim ortakları, finans kurumları ve analistler, hissedarlar, devletin düzenleyici kurumları, 

sosyal eylem kuruluşları, genel kamu ve çalışanlar (Gray ve Balmer, 1998:697). Bu paydaşların gözündeki 

kurumun imajı,  kuruma destek sağlayıp sağlamayacaklarını,beklentilerini ve görüşlerini etkileyecektir. Bu 

nedenle, kurum olumlu kurumsal imajından dolayı nitelikli personelleri çalıştırabilir. Sadece çalışanları değil, 

aynı zamanda başarı için ihtiyaç duyulabilecek analistleri, yatırımcıları, müşterileri ve ortakları da kendisine 

çekebilir  (Erdoğan, vd. 2006: 56). Ayrıca olumlu imaja sahip kurumlar sermaye piyasalarına erişimlerini 

artırarak itibar gücü için de aktif olarak rekabet edebilirler (Furman, 2010:69) 

Kurumsal imaj, iyi tasarlanmış iletişim programları aracılığıyla daha hızlı şekillendirilebilir. Kurumun ve 

sektörün dinamiklerine göre değişmekle birlikte, iyi çıktılar üretebilmek, iyi yönetim yapısına sahip olmak, 

toplumu yansıtabilmek, müşterilerin ihtiyaçlarını gidererek tatmin duygusu uyandırabilmek ve insanların 

çalışmayı arzulayacağı bir kuruluş olabilmek imajın temel belirleyicileri olarak ifade edilmektedir (Javalgi vd., 
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1994; akt. Çiçek ve Almalı, 2020: 223). Olumlu kurumsal imaj, buluşlar ve yenilikler (sadece ürün yenilikleri 

değil, süreçlerdeki yenilikler, organizasyon yapısı, yönetim vb.) ile kalite, iletişim, ticari satış vb. gibi fiyat dışı 

rekabet unsurlarında da avantaj sağlar (Maťová, Dzian, Triznová,Paluš ve Parobek, 2015: 226). Ortaya çıkan 

güçlü kurumsal imaj kurumlara duygusal olarak katma değer katar, algılanan kaliteyi etkileyerek müşteri 

memnuniyeti üzerinde önemli bir role sahip olur, kendisini farklı ve güvenilir kılarak rakiplerinden önde 

olmalarını sağlar (Erdoğan, vd. 2006:57) İyi bir imaja sahip kurumlar, hedef kitlenin üzerinde saygın, 

güvenilir, işbirlikçi ve gelecek vaat eden bir kuruluş imajı oluşturur. Bundan dolayı kurumların faaliyet 

alanları ne olursa olsun olumlu bir imaj oluşturmaları ve kalıcı hale getirmeleri büyük önem taşımaktadır 

(Özata ve Sevinç, 2007:60). Özellikle hizmet üreten kurumlar için hizmet unsurunun soyut olması, üretiminin 

ve tüketiminin eş zamanalı olması, sahipliğinin olmaması depolanamaması, hetorojen yapıda olması gibi 

özellikler (Öztürk, 2016: 17) de göz önüne alındığında kurumsal imajlarını yönetmelerinin daha da 

zorlaşabileceği öngörülebilir. 

Ayrıca üretilen hizmet kapsamının insan sağlığı olmasından dolayı sağlık sektöründe imajın yönetiminin 

diğer kurumlar ile kıyaslandığında daha zor ve önemli olduğu görülmektedir. Günümüzdeki şartlarda 

rekabet gücünü arttırabilmek amacıyla sağlık kurumu yöneticilerinin, olumlu kurumsal imaj ortaya çıkarmak 

ve sağlık hizmeti tüketicilerinin memnuniyetini arttırmak için etkili stratejiler geliştirmeleri oldukça önemlidir 

(Güngör, Şahin ve Bayram, 2020: 310) 

Sağlık sektörü, rekabetin yoğun olduğu sektörlerden biridir; Özellikle son zamanlarda devlet hastanelerinin 

yükselen kalitesi, üniversite hastanelerinin yatak ve poliklinik kapasitelerindeki artışı ve çok sayıda özel sağlık 

kuruluşunun faaliyete geçmesi sektördeki rekabeti hızlandırmıştır (Deniz ve Yüksel, 2018:928). Her ne kadar 

karşılanamayan sağlık hizmetleri önemli bir sağlık sistemi unsuru olsa da (Başar vd., 2021:  787, Dikmen ve 

Dikmen, 2020: 539), özel sektördeki hastane sayısının artması ve sigortalıların bu hastanelere sevk edilerek 

ücretsiz tedavi görme imkânı da sektörde hareketlilik yaratmıştır. Sağlık hizmeti tüketicilerinin tercihte 

bulunurken dikkate aldıkları faktörler ile ilgili olarak hastaneler üzerinde çalışmalar yapılması ve hastanelerin 

de bu çalışmaların sonuçları doğrultusunda kurumsal imaj bileşenlerine dikkat etmesi sonucunda 

sürdürülebilirlilikleri sağlanacaktır (Bal, 2012: 220).   

Sonuç olarak yüksek temas hizmetler içerisinde yer alan sağlık hizmetini üreten işletmeler ve kurumlar 

açısından da kurumsal imaj hayati öneme sahiptir. Zira hammaddesi insan olan bu hizmet grubunda iç ve dış 

müşteri memnuniyeti, sadakat, rekabet üstünlüğü, kalite gibi önemli birçok unsur kurumsal imajla ilişkilidir. 

Bu bağlama çalışma kapsamında kapsayıcılığı ve etkileşimi yüksek olan kurumsal imaj kavram ve olgusunun 

sağlık sektöründe incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Kurumsal İmaj 

İmaj kavramı, insanların, kurumların veya malların ve hizmetlerin olumlu veya olumsuz yönlerini ifade 

etmek amacıyla günlük dilde kullanılan bir kavramdır (Özata ve Sevinç, 2007:59). İmaj; Bir planla birlikte ya 

da plansız bireye gönderilen mesajlar ile birlikte kuruluşun karmaşık, çok yönlü bir sürece ve sosyal, tarihsel 

ve fiziksel faktörlere ayrıca kazanılmış bireysel deneyimlere tabi tutulması neticesinde ortaya çıkar. Başka bir 

ifade ile, imaj kişi ya da kurumların kasıtlı ya da kasıtsız olarak birbirlerine bıraktıkları izlenimidir (Erdoğan 

vd, 2006:56). İnsanların tanımladıkları, hatırladıkları ve bağ kurdukları kurumun bütün algısı kurumsal imaj 

olarak açıklanır. “Paydaşlar kurum hakkında ne düşünüyor? Biz hakkımızda nasıl düşünmelerini 

arzuluyoruz? ” şeklindeki sorular yöneticilere sorulansa en stratejik sorular arasındadır. Kurumsal imaj 

kavramı bu soruların arkasında yatmaktadır (Sypropoulou ve Diğ., 2010, s.753 aktaran Önder ve Bayın, 2014: 

122). Bir kuruma ilişkin imaj kavramının ilk olarak 1955 yılında Sidney Levy tarafından kullanıldığı ifade 

edilmektedir. Levy'nin ortaya koyduğu fikir, hedef kitlenin sadece fiziksel özellikleri ve işlevleri için değil, 

aynı zamanda anlamları için de bir ürün veya hizmet satın alması şeklindedir (Levy, 1999: 233 aktaran Uluçay, 

2018:19).  

Kurumsal imaj bir proses biçiminde açıklandığında, kurumun takdim etmeye veya göstermeye uğraştığı 

imajın tüketicilerin ondan aldığı mesajlarla ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Başka bir ifadeyle, hedef 

kitlelerin aklında kurumun kimliğine dayatılan sıfatla ilgili bir dizi yargıdır (Aksoy ve Bayramoğlu, 2007:86-

87).  Kurumsal imaj, kurumsal kimlik gösterimlerinin hedef kitle için ortaya koyduğu bütünsel algıdır ve en 
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düşük birimden en yüksek birime kadar tüm güçlerin birleşiminden oluşur. Kurumsal imaj bir örgütün 

gerçekliğinin yansımasıdır. Kurumun paydaşları tarafından nasıl algılandığıyla da yakından ilişkilidir 

(Erdoğan vd, 2006: 56). Görülebileceği gibi, Sydney Levy kurumsal imaj kavramını 1955 yılında literatüre 

tanıttıktan sonra, bu kavram başka birçok şekilde yeniden yorumlanmıştır (Uluçay, 2018: 19).   

2.2. Kurumsal İmajın Özellikleri 

Kurumsal imajla ilişkili tanımlara bakıldığında birtakım özellikler ön plana çıkıyor. İlk olarak, kurumsal 

imajın fiziksel bir öğe olmadığı görülmektedir. Başka bir özellik ise kurumsal imajın akılcı ve duygusal 

bağlılıkla oluşturulmasıdır. Üçüncü özellik, kurumla ilgili algıların, hedef kitleyi oluşturanların zihninde 

zaten var olduğudur (Bakan, 2005: 37 aktaran Önder ve Bayın, 2014: 122). Bu özelliklere bakıldığında üç 

genelleme göze çarpmaktadır. Birincisi, kurumsal imajın paydaşların zihnindeki izlenimlerden oluşmasıdır. 

Buradan da kurumsal imajın somut unsurlardan oluşan soyut bir kavram olduğu anlaşılmalıdır. İkinci 

genelleme, farklı grupların zihinlerinde farklı imgeler oluşturulabilmesidir. Bu noktada, tüm paydaşların 

kurumsal imajın oluşmasında aktif rol oynadığı söylenebilir. İfade edilebilecek son genelleme, kurumsal 

imajın bütüncül anlayışıyla diğer bir deyişle kurumu ilgilendiren tüm parametreleri göz önünde 

bulundurarak incelemek gerekliliğidir (Uluçay, 2018:19). 

İyi planlanmış bir kurumsal imaj stratejisi, kurumun kendisini diğer kurumlardan ayırt etmesine ve pozitif 

bir itibar sağlamasına destek olur. İyi bir imajın itibar ile etkileşimi, müşteri sadakatinin gelişmesini sağlar. 

Rekabetin hızla arttığı ve sınırların kaybolduğu global iş dünyasında, bu unsurlar çok iyi yönetilmesi gereken 

kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır ve ayrıca üst yönetimin görevleri arasındadır(Erdoğan ve 

Gönüllüoğlu, 2006:49-50 aktaran Emül ve Naldöken, 2019: 362). 

2.3. Kurumsal İmaj ve Sağlık Sektörü  

İmaj algısı her daim nesnesi veya kaynağıyla tam olarak eşleşmeyebilir (Gruning ve Repper, 2005:77 aktaran 

Çetin ve Tekiner, 2015:420 ). Bir kurumun iletmek istediği mesaj farklı bireyler ve gruplar tarafından farklı 

algılanabilir (Çerik ve Erkmen, 2006). Bununla birlikte, genel olarak, toplumda anlaşılanın imaj olduğu 

bilinmelidir. Başka bir deyişle algılanan, gerçeği yansıtır (Çetin ve Tekiner, 2015: 420). Bundan dolayı kurum, 

bir imaj oluştururken rakiplerin ve çevrenin beklentilerini gözlemlemeli ve kendi kimliğiyle uyumunu 

sağlamalıdır (Çerik ve Erkmen, 2006). Farklı hedef gruplar, kurumlarca sunulan imgeler ve kurumsal imajın 

yansımaları hakkındaki bilgileri farklı şekillerde yorumlar ve bir muhakeme yapar (Bayramoğlu, 2007:18). 

Günümüz toplumlarında, kurumlar, küreselleşmenin ve büyük değişikliklerin olduğu ortamlarda rekabetçi, 

güçlü ve farklı bir imaj yaratmalıdır (Çerik ve Erkmen, 2006). Bu nedenle, hedef grubun kurum hakkındaki 

tüm algısını gösteren kurumsal imaj, kısmen bu hedef grubun çıkarlarını ve gereksinimlerini karşılama 

becerisine dayanmaktadır (Bayramoğlu, 2007: 18). Güçlü bir kurumsal imaj, iyi bir imaj yönetimi gerektirir. 

Kurumlar, tüm ürün, marka, şirket, endüstri, ülke ve kullanıcı imajlarını bir bütün olarak yönetirlerse başarılı 

olurlar (Çerik ve Erkmen, 2006). Başka bir deyişle, bir kurumun farklı paydaşların gözünde farklı imajlara 

sahip olması mümkündür. Kurumsal iletişim birimleri, farklı paydaşların ihtiyaçlarını ve tutumlarını anlamak 

için araştırma yapar ve kurumlarının imajını güçlendirmek için bu paydaşlarla daha iyi iletişim kurma çabası 

yürütürler (Erdoğan vd, 2006:56). Bu açıdan kurumun hedef kitlesi üzerinde oluşan güçlü zayıf modern 

güvenilir kaliteli vb gibi etkiler, imajı oluşturduğu düşünülen tüm pozitif ve / veya negatif tanımlar olarak 

görülmektedir. Kurumsal imajı ortaya çıkarmak için, kurumun iç ve dış çevreye en iyi şekilde açıklanabilecek 

imajı belirlemeye yönelik araştırma yapılması gerektiği düşünülmektedir (Çetin ve Tekiner, 2015:420). 

Dolayısıyla literatürde bu yönde araştırmalar yoğunlukta olmasına rağmen hastaneler üzerinde çok sayıda 

kurumsal imaj çalışmasının olmadığı görülmektedir. Kurumsal imaj çalışmaları, bir hizmet kurumunun 

ötesinde bir işletme olarak toplumun ve hastanelerin değişen beklentilerinin bir sonucu olarak önem 

kazanmıştır. Kurumsal imaj önem kazanırken, başta hastaneler olmak üzere sağlık hizmeti veren kurumlar 

hizmet ve imajlarını geliştirmek için faaliyetler yürütmeye başlamışlardır (Emül ve Naldöken, 2019:362). 

Bütün sektörlerdeki gibi sağlık sektöründe ve hastane işletmelerinde de rekabet vardır. Rekabetin olduğu 

sektörlerde başarılı olmanın ana koşulu, müşterileri memnun etmek ve müşterilerin sürekliliğini sağlamaktır. 

Hastanelerin bunu yapabilmek amacıyla pozitif bir kurumsal imaj yaratması zorunludur. Aksi takdirde, 

müşteriler diğer kurumlara yönlendirileceğinden hastanelerde kurumsal bir imaj yaratmaya çalışmak 

yaşamsal önem taşıyacaktır (Kanoğlu,2016:24). 
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İnsan yaşamı sağlık kavramı etrafında şekillenmiştir. Toplumun ve bireylerin hayatını yönlendiren önemli 

faktörlerden biri de sağlık olgusudur (Ayten ve Zağlı,2019:104). İnsan yaşamının sürdürülmesinde, belirli bir 

yaşam kalitesinin tesis edilmesinde ve korunmasında sağlık ve sağlık hizmet sunumunun özel bir önemi 

vardır. Sağlık personelinin hasta ve yakınları ile iletişimi, hasta ve hasta yakınlarının kullandıkları sağlık 

hizmetlerinin kalitesi ve yeterliliği sonucundaki müşteri memnuniyeti düzeyinin kurumun imajına önemli 

derecede etkisi olacaktır (Ayten ve Zağlı,2019:101). Geçmiş yıllarda sağlık kuruluşlarının müşterileri 

dendiğinde genellikle ilk akla gelen hastalar olmaktadır, ancak günümüzde sağlık hizmetlerinin üretim 

sürecine dahil olan tüm kişi ve kurumlar sağlık müşterisi / paydaşları haline gelmiştir (H.Hoşgör, Memiş, 

D.Hoşgör, Tütüncü, 2017:442).   Müşterilerin birçok farklı unsuru dikkate alarak değerlendirme 

yapmalarından dolayı rekabet halindeki sağlık kuruluşlarının kurumsal imajlarında da çok çeşitlilik vardır. 

Bu nedenle başarılı imaj yönetimi için müşterilerin kurum ile ilişkilendirdikleri bileşenlerin anlaşılması ve 

incelenmesi önemlidir. 

Kurumsal imaj, hastaların bir sağlık kuruluşu ile ilgili düşünce, inanç ve izlenimlerinin toplamı olarak 

açıklanabilir (Önder ve Bayın, 2014:122). Kısa vadeli fonksiyonel faydalarından ziyade uzun vadeli imajı 

güçlendirmek için hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti oluşturulmalıdır. Birçok çalışma, sunulan hizmet 

kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin kurum imajı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

Kaliteli hizmet sunumu ile hastaneler hasta memnuniyeti ile olumlu bir kurumsal imaj ortaya çıkartılabilir 

(Derin ve Demirel, 2010: 166). 

Kurumsal imaj oluşumunda izlenecek faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Özalkuş, 1994: 153 aktaran 

Taşkın ve Sönmez, 2005: 2): 

• Var olan imajın güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılmalıdır. Böylelikle geçerli iş yapma fırsatı ortaya çıkar 

ve kurumsal imaj hakkında müşteri kitlesinin ilgilendiği sorular ortaya çıkar. 

• Var olan durum tespit edildikten sonra kurum adına alınacak aksiyonlar, zayıf yönleri güçlendirecek 

tedbirleri içerecek şekilde planlanmalıdır. Bu adımda SWOT analizi yapılmalıdır ve "Biz kimiz? Neden bu 

buradayız?" gibi soruların da cevaplanması gerekir. 

• İstenilen imajı hedef kitleye aktarabilecek hususlar ortaya konulmalıdır. Burada önemli olan, tüm listeyi ve 

amacı anlaşılabilecek basit, az sayıda terime indirgemektir. Hedef kitle sürekli olarak birçok mesaja maruz 

kaldığı için, istenilen mesajların aktarılması hedef kitle ile kurum arasında kurulan bağın gücüne bağlıdır. 

• İmaj oluşturmak için bütün araçlardan yararlanılmalıdır.  Çünkü imaj bağlantı kanallarının (reklam, ürün, 

çalışanlar, bayiler vb) artmasıyla ve doğru kullanılması ile istenilen imaj oluşumunun gücü ve hızı da artar. 

2.4. Kurumsal İmajın Bileşenleri  

Bu çalışmada, kurumsal imajı etkileyen faktörler literatür analiz edilerek 4 başlık şeklinde incelenmiştir. 

Schukies (1998)’e göre; bu faktörler; fiziksel faktörler, sosyal sorumluluk faktörleri, iletişim faktörleri ve kalite 

faktörleridir (Bayın ve Önder, 2012:143). 

✓ Sağlık Kurumlarında Fiziksel Faktörler:   

Kurumların fiziksel özelliklerinin imaj oluşumu ve mevcut imajının devamlılığı üzerinde etkisi olduğu 

bilinmektedir. Fiziksel faktörler, özellikle görselliği vurgulayarak pozitif bir kurumsal imaj yaratmak 

arzusundaki kuruluşlarca göz ardı edilmemesi gereken hassas bir faktördür. Bu nedenle kuruluşlar, istedikleri 

imajı yaratmak için tüm birimlerinde, hem mekan hem de insanlar için fiziksel yapıları ayrıntılı olarak 

tasarlamalıdır (Çalışır, 2019:43).  

Bir kurumun fiziksel faktörlerinden bahsedildiğinde, binanın iç ve dış mimari tasarımı, temizlik ve peyzaj, 

çalışanların elbiseleri, logo, kurumun renkleri, yazı tipi, simge, her türlü basılı malzeme, ambalaj, satış 

kalkınma önlemleri, reklamlar, sergiler ve standlar, çevre gibi fiziksel faktörler, binaların dış görünüşleri, 

varsa bina çevresindeki arazi ve ofislerin görünümü ve resepsiyon alanı akla geliyor. Burada özellikle ilgi 

çekici olan renk tasarımı, aydınlatma, mobilya, bakım, süreklilik, temizlik, tasarım ve estetiktir. Bugün, bu 

fiziksel faktörler sadece tasarlanmakla kalmıyor, aynı zamanda yönetilmesi de gerekiyor (Emül ve Naldöken, 

2019:362). Bu yönetim süreci içerisinde, özellikle müşterilerin değerlendirme yapmalarının kolay olmadığı 

soyutluk boyutu yüksek olan sektörlerde fiziksel faktörler daha da kritik bir öneme sahiptir. Örneğin sağlık 
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sektöründe hizmet alımında bulunacak hastalara sunum gerçekleştirilirken fiziksel unsurların, hizmet 

tasarımında mutlaka dikkate alınması gerekmektedir  (Altunışık, 2015: 183). Çünkü hastaya sunulan sağlık 

hizmeti, sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen bir uygulama ve faaliyettir. Hastanın görebileceği 

hizmetin fiziksel faktörleri (hastane odası, ekipman vb.) olmasına rağmen asıl hizmet görülemez ve 

dokunulamazdır ( Yükselen, 2013: 414). 

Müşterilerin satın almadan önce kurumun kalitesini değerlendirmek için işletme ile iletişimde bulunduğu ilk 

durumlarda da işletmeler hizmeti görünür hale getirmelidir. Nitekim sağlık kuruluşlarının fiziksel ve çevresel 

nitelikleri, hasta memnuniyetini etkileyen önemli bir unsurdur. Bunlar aydınlatma, temizlik, gürültü, ısı, 

havalandırma, otopark imkanı, bekleme odaları, dış görünüm vb özellikleri içermektedir (Kavuncubaşı ve 

Yıldırım, 2015: 486). Ayrıca dikkate alınması gereken bir diğer uygulama da, yapı oluşturulurken müşterilerin 

hoşuna gidecek şekilde ışıklandırma, ısıtma, renklendirme, ses ve müzik, koku gibi hizmet ortamında yer alan 

unsurların, insanlara olumlu psikolojik girdi verecek şekilde düzenlenmesidir. Çalışmalar göstermiştir ki bu 

düzenlemelerin hizmetin satın alınması konusunda müşteriler üzerinde önemli etkisi vardır (Tengilimoğlu, 

2016: 336).  

Benzer şekilde kurumun hastalara ulaştığı mecralardan birisi olan reklamlarında, odaların genişliği, 

kullanılan yeni malzemeler, hastane personelinin uzmanlığı ve güler yüzlü olduğu vurgulanabilir. Bu nedenle 

hizmet kurumunun amacı soyutluğa fiziksel kanıt ve hayal gücü eklemek ve soyut durumu somutlaştırmaktır  

(Süer, 2014: 200).  Hastanedeki doktor odasında yer alan bilimsel çalışma ve başarı ödülleri kitaplığının 

kitaplarla dolu olması vb hizmet kalitesini göstermeye yönelik fiziksel kanıtlardır (Erdoğan, 2014: 346).   

Neticede kurum hakkındaki izlenimler ile birlikte genel görünümü de kurumsal imajı büyük ölçüde 

etkilemektedir. Çünkü kurum ortamının ve bekleme yerlerinin düzeni vb. binanın fiziksel unsurları mesaj 

kaynağı olarak kabul edilir. Bu unsurlar kurumun kendisini nasıl ifade ettiği ve kendini nasıl ifade etmek 

istediği ile ilgilidir (Aras, 2019: 44). Bu nedenle hastanelerde bekleme salonundaki koltukların okul sırasına 

benzer şekilde yan yana dizilmemesi gerekmektedir. Ek olarak fiziksel bileşenler ile ilgili olarak ele 

alınabilecek başka bir konu da hizmetin üretiminde yararlanılan tıbbi teknoloji, laboratuvardaki cihazlar, 

rontgen cihazları hasta yatağı vb gibi kullanılacak materyallerin son teknolojiye uygun ve birbirleri ile uyumlu 

olması önemlidir    (Tengilimoğlu, 2016:301). 

Sağlık sektöründe fiziksel faktörler konusundaki araştırmaların çoğu hastanelerin fiziksel faktörlerinin 

hastalar ile ilişkisi üzerine odaklanmıştır.  Sonuç olarak ise hastane odalarının temizliği genişliği düzeni 

pencereleri manzarası ve mahremiyeti gibi özellikler hasta memnuniyetinde olumlu sonuçlar ortaya 

koymuştur. Bunların yanı sıra hastanenin fiziksel tasarımının personel üzerindeki etkisini inceleyen çalışma 

sayısı az olmasına rağmen mevcut literatür, sağlık hizmeti ortamlarının personelin sağlık ve güvenliğini 

etkilediğini ve çalışma alanlarının iyileştirilmesinin personelin de etkililiğini ve memnuniyetini 

artırabileceğini ve hataları azaltabileceğini göstermektedir (Parish, Berry ve Lam, 2008: 222). 

Sonuç olarak kurumların fiziksel özellikleri hem bir imaj yaratma prosesinde hem de mevcut imajı korumada 

çok önemlidir. Bu, kurumların iç dekorasyonundan ürünlerinin fiziksel özelliklerine kadar ayrıca markalar, 

yazı ve basım şekilleri, renk seçimi, mimari tasarım, müşteri yayınları, oryantasyon programları, kurum içi 

yayınlar, bilgi ve iletişim gereçleri, eğitim materyalleri, işyeri, makine ve ekipmanları, oda ve mekan 

düzenlemeleri gibi belirli bir programdaki birçok fiziksel öğenin değerlendirilmesini zorunlu kılar. Bunlar 

kurumsal bakış açısı çerçevesinde değerlendirilir. Kurumsal görünüm sadece kurumsal renklerin, desenlerin 

ve her şeyin tasarımını değil, aynı zamanda personelin giysileri, kurumun binalarının kapılarının yemek 

salonunun görünümünü, kullanılan materyallerin nasıl görüneceği ve hatta şekli gibi kurumun görünümünü 

etkileyen hassas detayları da kapsar (Semerci,2016:26). 

✓ Sağlık Kurumlarında Sosyal Sorumluluk Faktörü: 

Sosyal sorumluluk, işletmelerin nihai kararı vermeden önce, alacakları kararların toplum üzerindeki etkilerine 

kapsamlı bir şekilde yansımasını düşünerek karar alması ve ardından harekete geçmesidir. İşletmeler toplum 

ile yaşamak zorundadır. Bundan dolayı kendilerinden başka birey ve kurumlarla sosyal ilişkiler kurmak ve 

bu ilişkileri güçlendirerek sürdürmekle yükümlüdürler. İş dünyasında faaliyette bulunan kuruluşların 

örgütsel davranışlarından sorumlu olmanın yanı sıra topluma karşı da mesuliyetleri vardır (Çalışır, 2019:44). 

Küreselleşmenin etkisiyle yoğun bilgi karmaşıklığı ile karşılaşan tercihlerinde karar vermede zorlanan 
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müşterilerin davranışlarında duygu ve tecrübeler ön plana çıkmaya başlamıştır. Sosyal sorumluluk bilincinin 

arttığı günümüz dünyasında; sağlam, sürdürülebilir ve güçlü bir kurumsal imaj oluşturmak için sosyal olarak 

sorumlu bir kurum olmayı gerektirmektedir. Sosyal sorumluluk bilinci olan kurumlar, hem kurumsal 

personel hem de paydaşlar tarafından saygı ve takdirle anılan güvenilir kuruluşlar olarak algılanacaklardır 

(Ural, 2000 :411-416).  Kurumlar, kamuoyunun güvenilir, dürüst ve sosyal sorumluluğunu yerine getiren bir 

kurum izlenimi oluşturmuşlarsa, kriz zamanlarında toplumu ve devleti destekçi olarak yanında bulmaları ile 

krizden kurtulma şanslarını arttıracaklardır (Kanoğlu, 2016:10-21-22). Sosyal sorumluluk bilincine sahip 

kurumlar, çalışanlarından tüketicilerine saygı duyulan ve güvenilen kurumlar olarak bilinecektir. Kâr dışında, 

sosyal sorumluluk kavramı da kurumların hayatlarına daha fazla devam etmeleri için de önemlidir. Sosyal 

sorumluluk, kurumların çevrelerine duyarlı olmalarını savunur ve özel kurumlar için çok önemli bir konu 

haline gelmiştir. Hayırseverlik faaliyetleri ile çevreye duyarlı ve müşteri üzerinde sosyal sorumluluğu olan 

şirketler olumlu bir şirket imajı elde edebilirler (Aras, 2019:48 ). Kurumlar, toplumu düşünmeden, kısa vadede, 

yalnızca kârlılığa yönelik planlar ile faaliyet gösterirlerse uzun süreçte istenen hedeflere ulaşmanın mümkün 

olmadığını görmüşlerdir. Bunların farkında olan bilinçli kurumlar, sosyal sorumluluk sahibi olduklarını 

gösteren projeleriyle toplumun karşısına çıkmaktadır (Kanoğlu, 2016:21).  Bu nedenlerle, bir kurumdaki 

profesyonel imajın, sosyal alanlarda üstlendiği roller ve sergilediği sosyal sorumluluk hassasiyeti; müşteriler 

üzerinde,  üretilen mal ve hizmetlerin yarattığı duygusal ve estetik etkiye ek olarak olumlu ya da olumsuz 

kurumsal imaj yaratılmasında büyük rol oynamaktadır (Gülseven,2019:64). 

Çok sayıda çalışma etiği araştırmaları, kurumların faaliyetlerinde taşıdığı sorumluluğun anlamı üzerine 

tartışmalara odaklanmıştır. Sosyal sistem üzerindeki etkisi ile ilgili olan sosyal sorumluluk, kurumun 

toplumun nezdindeki imajıyla paralel seyretmektedir. Toplum, daha çok para kazanan kurumu değil sosyal 

sorumluluğu olan kurumları sever (Çalışır, 2019:44). Çünkü bugün müşteriler bir mal ya da hizmeti sadece 

mali değeri ve kalitesiyle değil, aynı zamanda onu üreten kurumların sosyal sorumluluk faaliyetlerinin de 

farkında olarak seçim yapmaktadır. Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle sosyal haysiyet kazanmanın etkisiyle, 

kurumların imajına değer katılmakta ve bu durumda kurumun marka değerine etki etmektedir (Aktan ve 

Börü,2007:19- 20) 

Sağlık sektöründe, diğer sektörlere nazaran daha fazla çevresel zorluklar söz konusudur.( Bayın ve Akbulut, 

2012:57) Sosyal sorumluluk kapsamında sağlık sektörünün ana hedefi; ihtiyaca uygun olarak toplumun tüm 

üyelerine uygun, eşit, kaliteli, ucuz, erişilebilir ve yeterli düzeyde hizmetlerini sunmaktır. Mümkün olduğu 

kadar coğrafi, sosyal, finansal imkan ve unsurlarla sınırlı olmayan yapılar içerisinde bireye ve topluma sağlıklı 

yaşam bilgisi, isteği kazandırarak davranışlara yansımasını sağlamak ve sağlıklı, kişisel, sosyal ve çevresel 

ortamlar oluşturmaktır (Sorgutan,1993 aktaran Bayın ve Akbulut, 2012:61)   

Sağlık sisteminde önemli bir rol oynayan kurumlar olarak hastaneler, sosyal, ekonomik ve çevresel konuları 

sağlık bakımı ve sağlığın teşviki ile bütünleştirilerek daha fazla kar elde edebilirler (Tenas, Coenders ve Serrat, 

2019: 2) Fakat hastanelerde sosyal sorumluluk faaliyetlerini harekete geçirmek zor olabilmektedir. Bunun 

nedeni bazı paydaşların çıkarlarının sağlık sisteminin ana amaçlarına aykırı olabilmesidir. Bu durum sağlık 

kurumlarının yönetiminde birtakım sıkıntılara sebep olsa da genellikle hastaneler yönetim kararlarında sosyal 

sorumluluk anlayışını belirli girişimlerle içselleştirmekte ve uygulamaktadır (Yeşiltaş ve Erdem, 2017:117). 

Sosyal Sorumluluk anlayışını bir hastanenin strateji ile bütünleştirmek, o hastanenin faaliyet gösterdiği 

rekabet ortamının, hastane amaçlarıyla ve özellikle de kuruluşun ve paydaşlarının güçlü yönlerinin iyi 

anlaşılmasını gerektirir. Bundan dolayı, sosyal sorumluluk faaliyetleri bir hastanenin stratejik planlama ve 

izleme süreciyle sıkı bir şekilde bağlantılı olmalıdır (Takahashi, Ellen ve Brown, 2013: 178).  

Hastaneler sorumlu kuruluşlar olarak, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel 

boyutlarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Sosyal sorumluluk araçlarını finansal olmayan göstergeler olarak 

tanımlamak mümkündür ve hastanelerde finansal olmayan bilgilerin, finansal göstergeler üzerindeki olumlu 

ekonomik etkisini analiz eden çalışmalar, sosyal sorumluluğun önemli derecede katma değer sağladığını 

göstermiştir (Tenas, Coenders ve Serrat, 2019: 2). Sosyal sorumluluk kavramı bir kuruluşun yalnızca finansal 

ve yasal görevlerini yerine getirmesi değil, aynı zamanda sosyal faydaya etkin bir şekilde katkıda bulunması 

gerektiği anlamına gelir. Kamu yararı için etik davranışa örnek olarak birçok eğitim hastanesinin hayvan 

refahı için faaliyetler geliştirmiş olması ve hatta bu sorunlarla ilgilenmek için özel etik komiteler oluşturmuş 

olması gösterilebilir (Brandão, Rego, Duarte ve Nunes, 2013: 394). Sağlıkta kurumsal sosyal sorumluluk 

anlayışı kapsamında kaliteli sağlık hizmeti sunumu ve yararlı işler ortaya çıkarmak etik bir zorunluluktur 
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(Yeşiltaş ve Erdem, 2017:117).  

Sağlık kurumlarının kaliteli hizmet, ileri teknoloji ve dengeli fiyatları hedeflemenin yanı sıra, kullanıcıların, 

profesyonellerin ve toplumun saygısını kazanmaları gerekir. Hastane sektöründe sosyal ve çevresel etki, 

malzeme ve enerji tüketimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, hastane kurumları sosyal, 

ekonomik ve çevresel yönleri sağlık hizmetleri ve tanıtımına entegre etmelidir (Tenas, Coenders ve Serrat, 

2019: 2). Ayrıca tıpkı sosyal yaşamın diğer yönleri gibi, sağlık hizmetlerinin sunumu da evrensel etik ilkelere 

uygun olarak, insana ve onun temel haklarına saygı gösterilerek yürütülmesi gerekmektedir (Brandão, Rego, 

Duarte ve Nunes, 2013: 391). Sağlık için sosyal sorumlulukla ilgili biyoetik ve sağlık politikasındaki 

tartışmaların çoğu, toplumun sağlık hizmetlerine erişim sağlama yükümlülüğüne odaklanmıştır. Sağlık 

hizmetlerine erişimin sağlanması önemli bir sosyal sorumluluk olsa da, toplumlar sağlığı sanitasyon, kirlilik 

kontrolü, gıda ve ilaç güvenliği, sağlık eğitimi, hastalık gözetimi, şehir planlaması ve iş sağlığı gibi birçok 

başka yolla da geliştirebilir. Çevre ve halk sağlığı ve sağlık araştırmaları gibi sağlık hizmetlerine erişim dışında 

sağlığın teşviki stratejilerine daha fazla dikkat edilmelidir (Resnik,2007: 444). Örneğin topluma ölümcül bir 

hastalığın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler hakkında bilgi sunmak, çeşitli hastalıklarda erken teşhis 

ve tedavinin önemi konusunda farkındalık yaratmak, anne sütünün bebekler için çok önemli olduğunun 

açıklanması gibi bilimsel bilgilerin aktarılması; insanların sigara, alkol gibi kötü ve zararlı alışkanlıklardan 

uzaklaştırıp iyiye yönlendirilmesi; sağlıklı kilo verme konusunda bilgilerin sunulması, düzenli diş fırçalamak 

gibi sağlıklı davranışlara teşvik edilmesi vb faaliyetlere ek olarak aile planlaması ve aşı kampanyası şeklindeki 

faaliyetler de sosyal sorumluluk kapsamındaki faaliyetler içerisindedir (Bayın ve Akbulut, 2012:58). 

İskandinavya'da sağlık hizmeti sunan Aleris, Batı Afrika'da Ebolo virüsüyle mücadele çabalarına destek 

vermiş ve ayrıca 60 ülkede faaliyet gösteren gülümseme operasyonu ile, yüz ve ağız ile ilgili cerrahi işlemleri 

ücret almadan gerçekleştirmiştir. Gine'de sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak için hastane ekipman ve sarf 

malzemelerini temin etmiştir. Bir başka sağlık kurumu olan Amerikan Hastanesi 2011’den sonra hayvan 

barınaklarına gıda atıkları göndermiş, Romanya'nın Dobruca Bölgesi'nde bulunan muhtaç çocuklara sağlık 

hizmeti sunmuştur. Ayrıca Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı'nın Dumansız Hava Sahası projesi kurumsal sosyal 

sorumluluk uygulamalarına örnektir (Yeşiltaş ve Erdem, 2017: 118). 

Netice itabariyle sağlık kuruluşlarının sosyal sorumluluk kapsamında bu anlamda uyguladığı ve 

uygulayabileceği eylemlerin başlıkları: Sosyal refah ve dayanışma programlarını desteklemek; Etik 

standartlara uyan pazarlama stratejileri yürütmek; Canlılar için potansiyel olarak tehlikeli olan toksik, zehirli 

kalıntılara çözümler sunmak; Hayvan haklarının korunması ile ilgili faaliyetlerde 

bulunmak;   Çevreyi korumak; Karar verme sürecine özel hasta grupları ve 

Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) dahil olan politikaların desteklenmesi;  Engelliler için yardım 

hizmetlerinin oluşturulması; Manevi veya dini ihtiyaçları gidermek amacıyla yardım hizmetleri 

oluşturmak  şeklinde sıralanabilir (Brandão, Rego, Duarte ve Nunes, 2013: 394). 

✓ Sağlık Kurumlarında İletişim Faktörü:

Kurumsal iletişim; organizasyonun etkileşime girdiği gruplarla ilişkilerine etkin ve verimli bir temel 

oluşturabilen uyumlu iç ve dış iletişimden ortaya çıkan bir yönetim aracıdır. Bu araç, kurumlarca kasıtlı olarak 

gönderilen görsel ve sözlü mesajlar içermektedir (Tuna, Tuna 2007 aktaran Emül ve Naldöken, 2019: 363). 

Kurumsal iletişim, kurum ile ilgili faaliyetlerde birim, çalışan ve şirketin çevresi arasındaki mesaj trafiğidir. 

Kısaca kurum hakkındaki bilgileri kurum ortamıyla paylaşma sürecidir(Tutar ve Yılmaz 2013 aktaran Aras, 

2019: 45).  İletişim çerçevesinde, alıcı ve verici arasındaki mesajı anlamak ve alıcı tarafından anlamlı işareti 

çözmek için, bu işaretin anlamını bilmek, diğer bir deyişle kültürel kodlarla eşleşmesini anlamak zorunludur. 

En anlaşılır şekilde iletişim, herhangi bir bilgiyi bir mesaj şeklinde gönderme ve alıcının onu yorumlama 

aşamasıdır. Kurumsal iletişim ile ilgili olarak, bu süreç kurum ve hedef topluluk arasında gerçekleşir (Aras, 

2019: 45). Bazen kurum ve müşteri arasındaki hoş bir olay, kurumsal imajı iletişim kanalları aracılığıyla çok 

olumlu yönde etkiler ve bazen küçük bir hata, yıllar süren çalışma sonucunda ulaşılan olumlu imajı çok düşük 

düzeylere indirebilir. Bundan dolayı kurumların, müşteriler ve basın ile iletişimlerini yüksek seviyede 

tutmaları önemlidir (Kanoğlu, 2016:22).  

Bir kurum pozitif ve etkili bir imaj oluşturması amacıyla iletişim yöntem ve tekniklerini kullanarak etkileşime 

girdiği hedef gruplarla iyi ilişkiler içinde olması gerekmektedir. Kurumsal imajı etkileyen faktörler arasında 

ayrıca sponsorluk faaliyetleri, reklam, halkla ilişkiler gibi iletişim faktörleri yer almaktadır (Semerci,2016: 26). 
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Kurumların kültürü, pazarlama faaliyetlerine ve satışlarına fayda sağlayabilmektedir. Bu durum şirket 

çalışanları dışındaki paydaşları bilgilendirmek, ortaklarla bağları güçlendirmek ve müşteriler dışındaki 

kişilerle bağlar kurmak açısından çok önemlidir. Bu şekilde satış, pazarlama ve reklamlar fayda sağlar ve 

finansal gelişime yardımcı olur. Kurumsal iletişim, kurumsal imaj kavramına fayda sağlayan en önemli 

unsurlardan biridir (Erkan,2014: 49). 

Sağlık alanında faaliyette bulunan kurumlar açısından bakıldığında da hedef kitleye ulaşmanın ve onlar 

üzerinde arzulanan farklılığı yaratmanın diğer kurumlara göre daha önemli olduğu ve olumlu imaj yaratma 

sürecinde planlanan iletişim faaliyetlerinin etkisinin daha fazla olduğu görülmektedir. Sağlık sektörü aşırı 

uzmanlaşma, fonksiyonel bağımlılık, hasta memnuniyeti vb. birtakım özgün özelliklere sahiptir (Somunoğlu, 

Erdoğan ve Özer, 2013: 7). Bu özelliklere rağmen son zamanlarda sağlık sektöründe bazı değişiklikler 

görülmektedir.  Sağlığın öznesi artık hekimler ya da diğer sağlıkçılardan, toplum ve bireylere doğru, 

insanların davranışlarına doğru kaymaktadır. Sağlıkla ilgili tercihlerin bireysel yapılması, hatta sağlık 

politikalarında dahi toplumun daha fazla kontrolde olmasından dolayı artık sağlık profesyonellerinin insanlar 

ve toplum ile iletişiminde farklılaşmalar doğurmuştur (Erbaydar, 2003: 47). Bu doğrultuda sağlık sektöründe 

ticarileşmenin artışı ile birlikte oluşan şartların iletişim sürecine etkisi sayesinde sağlık hizmetlerinde halkla 

ilişkiler, pazarlama ve reklam kampanyaları odak noktası haline gelmiş ve bu faaliyetlerde gözlenen artış, 

müşteriler ile interaktif iletişimin, ihtiyaç ve taleplere cevap vermenin ve bilgi arama davranışı sonucunda 

yeni iletişim teknolojilerinin önemini artırmıştır. Bundan dolayı kurumlar arasında referans kaynakları 

içerisinde ön plana çıkma yarışının başlaması mümkündür (Turancı ve Bulut, 2016:42).  

Sağlık iletişiminin amacı; evrensel sağlık vizyonu oluşturmak, kapsamlı bir şekilde toplumun katılımını 

kapsayan hedefler zincirinin ortaya konulmasını sağlayarak bilgiye erişimin tüm taraflarca etkin yönetimini 

gerçekleştirmektir. Bu amaçlar için sağlık iletişimi bireysel, kurumsal ve toplumsal çıkarları dengelemelidir 

(Başol, 2018: 6). Sağlık sektöründe hem sağlık mesleği mensuplarının hem de hastaların beklentilerini 

öğrenmek için çalışanlar ve hastalar arasında iki yönlü bir iletişim kurmak gerekir. Hedef kitlenin değerlerine 

dikkat etme, sağlık hizmetleri konusunda farkındalık yaratma, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etme ve 

toplumda davranış değişikliği yaratma sürecinde etkili bir iletişim kurmak önemlidir ve bu gelişmeler uzun 

vadede olumlu kurumsal imaj oluşumuna katkı sağlayacaktır (Somunoğlu, Erdoğan ve Özer, 2013: 7-8). 

Kurumsal iletişimin amacı; hedef kitlelerde güvenilir ve istenen bir kurumsal imaj oluşturmaktır. Medya, 

internet ve kurumlarla ilgili çeşitli organlarındaki haberler ve yayınlar kurumsal imajı olumlu ya da olumsuz 

yönde etkilemektedir. Günümüzde sosyal medyanın (facebook, twitter, vb.) artan kullanımı, kurumsal imaj 

oluşturmada ve oluşturulan kurumsal imajı hedefe ulaştırmada oldukça önemlidir (Kanoğlu, 2016: 22).  Sağlık 

kurumlarında yararlanılan medya araçlarının çeşitlenmesi, iletişim stratejilerindeki farklılaşmalardan 

dolayıdır.  Özellikle günümüzde dijital medyanın önemli olması sağlık kurumlarının ve bireylerin bu 

kanallara yönelmesine sebep olmuştur. Bilgiye ulaşım sürecinde sağladıkları kolaylık nedeniyle kişilerin 

internette sıklıkla bilgi aradıklarını söyleyebiliriz (Turancı ve Bulut, 2016: 48).   

Sağlık kurumlarında iletişimin başarısı insanların ihtiyaçlarına, dil ve kültürel yapılarına en uygun içerik ve 

yöntemlerle sağlık mesajlarının en kolay algılanan ve anlaşılır şekilde verilmesine bağlıdır. Bu, toplumla iyi 

bir iletişime bağlıdır. Hangi yollarla topluma hangi mesajlar verilecek? Hangi gruplar önemlidir ve bu 

gruplardan hangileriyle hangi programlar hangi araçlarla yürütülecektir? Kişiler için hangi hizmetler 

ihtiyaçtır? Ulusal, bölgesel veya kurumsal ölçekte politikalar var mı ve bu konuda yapılması gerekenler 

nelerdir? Bu tarz soruları cevaplamak, bir sağlık iletişimi programının sistematize edilmesinde yardımcı 

olacaktır (Erbaydar, 2003:49). Sonuçta sağlık kurumlarındaki topluma görünür olma arzusu, farkındalıklarını 

artırma çabaları ve rekabet şartlarında varlıklarını sürdürme amaçları gibi sebepler;  engeller ve yaptırımlar 

olsa da birçok medya aracını reklam, tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak etkin bir şekilde kullanmalarına 

sebep olmaktadır (Turancı ve Bulut, 2016: 59). 

✓ Sağlık Kurumlarında Kalite Faktörü: 

Kalite kavramı ilk olarak sanayi devriminin ardından ortaya çıkmıştır. Hizmet kalitesi ise 1980'li yıllardan 

sonra hizmet sektörünün hızlı gelişimi ile beraber üzerinde çalışmalar yapılan bir kavram olmuştur (Koç, 2017: 

229). Hizmetin kaliteli sunumu günümüz rekabet koşullarında başarı ve yaşamını devam ettirebilmek 

amacıyla öncelikli bir strateji olarak kabul edilir. 1980'lerde, hem akademik hem de yönetsel çabaların birincil 

vurgusu, müşteriler için hizmet kalitesinin anlamını ortaya koymaya ve müşteri beklentilerini karşılayacak 
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stratejiler geliştirmeye odaklanmıştır (Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996: 31). 

Kalite geçmişten günümüze kadar pek çok kez farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan bazıları: Kalite; 

ürünün değeridir, geçmişte belirlenen niteliklere uygunluktur, ihtiyaca uygunluktur, ‘’kullanıma 

uygunluktur’’ ( Juran), ‘’şartlara uygunluktur’’ (Crosby), ürünün saptanan ya da ortaya çıkabilecek ihtiyaçları 

karşılama yeteneği ile ilgili özelliklerin toplamıdır (ISO 9905) şeklindedir (Tengilimoğlu, 2016: 316).  

Literatürde kalitenin kavramsal olarak evrensel bir tanımının olmaması ile birlikte yapılan birçok tanımın 

ortak unsurları bulunmaktadır. Bunlar: ''Kalite, müşteri beklentilerini karşılamayı ve aşmayı içerir. Kalite dinamiktir 

(yani bugün kalliteli olarak görülen şey, yarın kaliteli bulunmayabilir). Kalite iyileştirilebilir'' şeklindedir (Kaya S, 

Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M ve Yılmaz A, 2014: 3).  Sonuç olarak kalitenin sürekli gelişime öncülük 

eden içerisinde yönetsel ve istatiksel metotdolojileri barındırmasının yanı sıra yöneticileri, çalışanları, 

müşterileri, tedarikçileri ve toplumu kapsayan bir felsefe olduğunu söylemek mümkündür. 

Kalite kavramı günümüz iş dünyasında stratejik bir unsur olarak ele alınırken, müşteriler tarafından 

bakıldığında onların seçimlerini etkileyen temel faktörlerden birisi olmaktadır ( Kayral, 2015:29). Nitekim 

Juran'ın ortaya koyduğu tasarım ve uygunluk kalitesinin literatüre kazandırılmasında da bu bakış açılarının 

temel alındığı düşünülebilir. Bu ikisine ek olarak performans kalitesi de temel kalite bileşenleri arasındadır. 

Tasarım kalitesi müşterilerin istek ve ihtiyaçların uygun karşılanmasını; karşılandığı sürecin beklentilere 

uygunluğu ve ödenilen bedel karşısında tatmin olma düzeyini ifade ederken (Taşçı, 2013: 29), Uygunluk 

kalitesi önceden belirlenmiş spesifikasyonlara ve standartlara uygunluğu ifade eder, yani üründen beklenen 

niteliklerin istatistiksel kalite kontrol denetiminin belirlediği sınırlar içerisinde normal değerlerden sapma 

düzeyidir  (Karakaya, Kılıç ve Uçar, 2016: 43).  Performans kalitesi ise kurumun gereklilik ve hedeflerini en iyi 

etkin etkili ve verimli şekilde sonuçlandırmak için kaynaklar ile çıktının uyumlu bir şekilde planlandığı gibi 

olması bakımından gerçekleştirilen değerlendirme sürecidir. Performans kalitesinin arzu edilen düzeyde 

olabilmesi için hedeflerin ölçülebilir olmasının yanı sıra çıktılarının da devamlı olarak ölçülmesi 

gerekmektedir (Tunçel, Doğan ve Çobaner, 2012: 104).  

Netice itibariyle kalite; ürünün, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılama çabasında maddi ve manevi 

doygunluğa ulaşma gücüyle ortaya çıkan yetenek ve performans ölçüsüdür. Planlı işlevselliklere uygun 

olarak hatasız performans gösterme yeteneği ve iş başarma gücüdür. Müşteri tarafından ödenen fiyattan 

memnuniyet düzeyidir. 

Kalite yönetimi: yüksek rekabet gücü, müşteri memnuniyeti, hataların engellenmesi, israfın ortadan 

kaldırılması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlayarak pazar payının ve kârlılığın artırılmasında önemli bir 

faktördür( Kayral, 2015: 30-32). Üretim aşamasında yaşanacak kaynak israfı ve hata, verimliliğin düşüşü ile 

birlikte ek olarak maliyet artışına neden olur. Ayrıca hatalar ve müşteri açısından değer yaratmayan israflar 

sonucunda müşteri ödediği fiyattan memnun kalmadığını algılarsa, bunun sonucu olarak, müşteri 

memnuniyetsizliği ile beraber pazar payında azalmaya yol açar. Bu durumda olumlu bir imaj sahibi olmak 

mümkün hale gelmez . 

Müşteriler kaybedildiğinde, onların yerine yenilerinin çekilmesi gerekir ve değişimin maliyeti yüksek olur. 

Çünkü yeni müşteriler kazanmak pahalıdır reklam, promosyon ve satış maliyetlerinin yanı sıra başlangıçtaki 

işletme giderlerini de içerir. Yeni müşteriler genellikle edinimden sonra bir süre için kârsızdır: Örneğin sigorta 

endüstrisinde, sigortacı tipik olarak ilişkinin üçüncü veya dördüncü yılına kadar satış maliyetlerini 

karşılayamaz (Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996: 33).  

Ek olarak kalite faktörü ele alınırken; hizmet ve mamul mallar arasında büyük farklılıkların olduğu göz 

önünde bulundurulmalıdır. Hizmet pazarlamacıları kaliteyi anlamak ve kontrol etmekte zorluk yaşarlar. 

Hizmetlerin üretim ve tüketimin ayrılmazlığı, hizmetin soyutluğu, hizmetlerin stoklanamaması, hizmetlerin 

heterojenliği (standardizasyonunun zor olması), sahipliğinin olmaması gibi farklılıkları kalite yönetimi 

yaklaşımı ve özü üzerinde etkisi vardır (Ghobadian, Speller ve Jones, 1994: 47-48). Hizmetler nesnelerden çok 

performans oldukları için, tek tip kalite için kesin üretim spesifikasyonları nadiren firma tarafından 

oluşturulabilir ve yürürlüğe konabilir. Hizmetlerde kalite, üretim tesisinde tasarlanıp tüketiciye bozulmadan 

teslim edilmez. Kaliteli teslimatı sağlamak için çoğu hizmet satıştan önce sayılamaz, ölçülemez, envantere 

kaydedilemez, test edilemez ve doğrulanamaz. Ayrıca, hizmetlerin performansı özellikle yüksek iş gücü 

içeriğine sahip olanlar çalışanlar arasında, müşteriler arasında ve günden güne farklılık göstermektedir. Çoğu 



K. G. Yılmaz – E. Saygın – M. Tolon 13/3 (2021) 2780-2799 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2790 

hizmette kalite, hizmet sunumu sırasında, genellikle müşteri ile hizmet firmasının iletişim personeli 

arasındaki etkileşimde ortaya çıkar. Bu nedenle, hizmet kalitesi büyük ölçüde çalışanların performansına 

bağlıdır ve somut malların bileşenlerinin tasarlanabildiği ölçüde kontrol edilemeyen örgütsel bir kaynaktır 

Ayrıca müşterilerin hizmet kalitesi algıları ve kurumu tavsiye etme istekleri arasında olumlu bir ilişki vardır 

(Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1988: 35).  

Hizmet kalitesi müşterilerin beklentilerini karşılamak amacıyla en iyi hizmetin verilmesidir. Hizmet kalitesi 

kurumun müşteri beklentilerini karşılayabilme ve hatta günümüzde beklentilerin de üzerine çıkabilme 

becerisidir (Göker ve Gümüş, 2012: 28).  

1988'de Parasuraman, Zeithaml ve Berry hizmet kalitesini ölçmek için SERVQUAL yaklaşımını geliştirmiş 

hizmet kalitesinin “beklenti / performans” kavramsallaştırmasını ortaya koymuşlardır ve literatürdeki en 

genel kabul görülen tanımın ( Hizmet kalitesi: müşterilerin bir kurumdan bekledikleri ya da almayı ön 

gördükleri hizmet ile hizmetin tüketimi sonrasındaki algılama düzeylerinin arasındaki farktır)  ortaya çıkışını 

sağlamışlardır (McAlexander, Kaldenberg ve Koenig, 1994: 35). Zeithaml, Berry ve Parasuraman (1988) ortaya 

koymuş oldukları model ile oluşturdukları; literatürde sağlık sektörü de dahil bir çok hizmet sektörü ile ilgili 

kalite ölçüm araştırmalarında kullanılan servqual ölçeğinde hizmet kalitesinin 5 boyutunu belirlemişlerdir. 

Bunlar, fiziksel özellikler, güvenirlilik, güven, empati ve heveslilik boyutlarıdır. O halde hizmet kalitesinin bu 

beş faktörün dikkate alınarak yükseltilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 

Çok sayıda araştırmacı, hizmet kalitesinin müşteri sadakati yaratmadaki etkisini araştırmıştır. Hizmet kalitesi, 

müşteri memnuniyeti, kurumsal imaj, ağızdan ağza iletişim algılanan değer sadakatin öncülleri olarak 

önerilmiş ve bu değişkenler aynı zamanda rekabet avantajı ve kurumsal başarının itici gücü olarak 

saptanmıştır. Kurumsal imajın en önemli nedeni, değeri artıran ve hafızada daha erişilebilir hale gelen 

hizmetlerin değerlendirilmesidir (Ishaq, 2012: 26). Özellikle sağlık hizmetleri gibi emek yoğun hizmetlerde 

hizmetlerin performansı hizmeti alan müşteriler ile sunan kurumun personeli arasındaki uyumlu etkileşim 

ile yakından ilgilidir. Bu etkileşimler hizmeti satın almamış potansiyel müşterileri ve beklentilerini 

etkileyecektir. Çünkü beklentiler, mal veya hizmetin genel performansı ile ilgili olarak, önceki tecrübeler, 

sağlık hizmeti tüketicilerinin reklam ve satışlar yoluyla etrafından edindiği bilgiler, kurumun imajı, 

müşterilerin ihtiyaçları ve ağızdan ağıza iletişimler ile hizmet satın alınmadan önce oluşturulur (Altunışık, 

2015: 61-62). Sağlıkta kalite, teknik ve fonksiyonel olmak üzere iki boyutu kapsamaktadır. Teknik boyut 

hemşire ve doktor hizmetini içerirken, fonksiyonel boyut yemek servisi, gürültü, oda sıcaklığı ve konforu, 

temizlik, hastanenin park alanı gibi fiziksel özellikleri içermektedir. Çalışmalar, fonksiyonel kalitenin 

hastaların kalite algısını etkileyen ana unsur olduğunu göstermiştir (Taşdemir, Oğuzöncül ve Durmuş, 

2015:6). Hastaneler hizmet kalitesinin belirleyicisi olan bu bileşenleri ve hizmet kalitesinin boyutlarını dikkate 

alarak ve oralarda iyileştirmeler sağlayarak hastalara üstün kalitede hizmet sunumu gerçekleştirebilirler. 

Woodside.  Frey ve  Daly (1989) araştırmalarında genel hasta memnuniyeti ile hastaneyi tekrar seçme niyeti 

arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak günümüz rekabet şartlarında iyi bir 

kurumsal imaj sağlayarak müşteri sadakatini sağlamak kurumların sürdürülebilirlilikleri açısından bir 

zorunluluktur. Bu durum da müşteri memnuniyetini sağlamayı gerektirir. Hizmet sağlayıcılar sunumuna 

sürekli ve dinamik olarak değer katmalı ve bu sayede olumlu imaj ortaya çıkararak müşteri sadakati 

yaratabilmelidir. Müşteri memnuniyetini artırarak ve üstün kalitede hizmet sunarak diğer sektörlerde olduğu 

gibi sağlık kurumlarıda  da rakiplerinden farklılaşarak olumlu imaj oluşturabilir, satış ve karını artırabilir (Çatı 

ve Baydaş, 2008:248-250-251). 

3. YÖNTEM  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezi 

Araştırmanın amacı kurumsal imaj algı düzeyi ile kurumsal imaj faktörleri arasındaki ilişkiyi ve etkiyi ortaya 

koymaktır.  

Bu doğrultuda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.  

H1:  Kurumsal imaj algı düzeyi ile kurumsal imaj faktörleri arasında ilişki vardır. 

H2:  Kurumsal imaj faktörlerinin kurumsal imaj algı düzeyi üzerinde etkisi vardır. 

H3: Kurumsal imajı oluşturan faktörlerden (a)fiziksel ortam faktörünün, (b)iletişim faktörünün, (c)kalite 

faktörünün, (d) sosyal sorumluluk faktörünün kurumsal imaj algı düzeyi üzerinde etkisi vardır. 
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3.2. Araştırmanın Kapsamı Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın verileri yüz yüze anket yöntemi ile Ankara’da bir özel hastanenin 18 yaşını doldurmuş 

müşterilerinden toplandı. Çalışmanın evreni, bu özel bir hastanede, yataklı tedavi biriminden 03.05.2021 ile 

04.06.2021 tarihleri arasında hizmet alan 18 yaş üstü hasta sayısı olan 423 bireydir.  

Araştırmada evrenin tamamına ulaşılamayacağı için örneklemeye gidilmiştir. Evrenin 423 kişiden oluştuğu 

bu araştırmada, evreni temsil edebilecek örneklem sayısı % 95 güven ve %  5 duyarlılık düzeyinde 202 kişi 

olacak şekilde saptanmış ve 213 örneklem sayısı ile çalışma yapılmıştır. Araştırmamızda örneklem sayısının 

nasıl belirlendiği aşağıda ifade edilmiştir. 

Sayısı belirli olan bir evrende çalışma yapılıyorsa örneklem sayısını hesaplamak amacıyla aşağıda yer alan 

formül kullanılmaktadır (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 1998:264- 265):  

n: Örneklem sayısı  

N: Evrenin sayısı  

p: İncelenen olayın görülüş sıklığı/olasılığı (0,5)  

q: İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı/olasılığı (0,5)  

t: Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan hata düzeyinde t tablosundan bulunan teorik değer (1,96) 

d: Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen ± sapma (0,1)  

Araştırmada yatan hasta biriminde hizmet alan (18 yaşından büyük) kişi sayısı 423 kişi olup, 240 anket 

toplanmıştır. Çalışmaya geçerli olan 213 anket formu dahil edilerek veriler analiz edilmiştir. Basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Ankette üç bölüm yer almaktadır.  Birinci bölümde, 

örneklemin demografik özelliklerinin anlaşılmasına yönelik ifadeler bulunmaktadır. İkinci bölümünde, 

kurumsal imaj algı düzeyinin saptanmasına ilişkin maddeler bulunmaktadır. İkinci bölümde yer alan 

maddeler Derin ve Demirel (2010: 177) tarafından geliştirilen ve 7 maddelik Kurum İmajı Ölçeğinden 

uyarlanmıştır. Üçüncü bölümde ise,  kurumsal imajı faktörleri (fiziksel, iletişim, kalite, sosyal sorumluluk 

faktörleri) ile ilgili 26 önerme bulunmaktadır. Anket Karaosmanoğlu (2006) tarafından geliştirilmiş ve Bayın 

(2013) tarafından sağlık sektörüne uyarlaması, geçerlilik ve güvenirliliği yapılmıştır. Ölçeklerde bulunan 

ifadeler, 5’li Likert tipinde “1=kesinlikle katılmıyorum”, “2=katılmıyorum”, “3=kısmen katılıyorum”, 

“4=katılıyorum” ve “5=kesinlikle katılıyorum”  şeklinde değerlendirilmiştir.  

3.4. Veri Analizi 

Verilerin analiz edilmesi için SPSS 22.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Yapılan veri 

analizlerinde tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Kurumsal imaj algısı ile Kurumsal imaj faktörleri 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Ortaya 

çıkan bulgular % 95 güven aralığında ve % 5 anlamlılık düzeyinde incelenmiştir. 
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4. BULGULAR

Tablo 1. : Demografik Özellikler 

Değişkenler Frekans % 

Cinsiyet Kadın 105 33,3 

Erkek 108 50,7 

Yaş 18-25 12 5,6 

26-35 28 13,1 

36-45 73 34,3 

46 ve üzeri 100 46,9 

Eğitim Durumu Lise veya Altı 46 21,6 

Önlisans 29 13,6 

Lisans 86 40,4 

Lisansüstü 52 24,4 

Medeni Durum Bekar 61 28,6 

Evli 152 71,4 

Toplam 213 100 

Tablo 2: Özel Hastaneden Hizmet Almayı Tercih Etme Durumu 

Özel Hastaneden Hizmet Alma Sayı Yüzde 

Evet 190 89,2 

Hayır 23 10,8 

Toplam 213 100 

Çalışmaya dahil olan 213 müşterinin 105’i (% 49,3) kadın, 108’1 ise (% 50,7) erkektir. müşterilerin yaş 

aralıklarının dağılımı incelendiğinde, 12 bireyin (% 5,6) 25 veya altı yaş aralığında, 28 bireyin (% 13,1) 26-35 

yaş arasında, 73 bireyin (% 34,3) 36-45 yaş aralığında, 100 bireyin ise (% 46,9) 46 veya üzeri yaş aralığında 

olduğu görülmüştür. 

Bireylerin eğitim seviyesine bakıldığında, 46 bireyin  (% 21,6) lise veya altı, 29 bireyin (% 13,6)   ön lisans, 86 

bireyin (% 40,4) lisans, 52 bireyinde de (% 24,4) lisansüstü eğitim düzeyinde olduğu görülmüştür. Müşterilerin 

61’i (% 28,6) bekar, 152’si de (% 71,4) evlidir. 

Bireylere öncelikli olarak özel hastaneden hizmet almayı tercih edip etmeyecekleri sorulduğunda 190 birey 

(%89,2) evet, 23 birey (% 10,8) hayır cevabını vermiştir. 

Tablo 3 : Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun İmaj Faktörleri ile İmaj Algısı Arasındaki İlişki 

1 2 3 4 5 

1 Fiziksel ORT Pearson Korelasyonu 1 ,814** ,782** ,762** ,635** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 213 213 212 212 213 

2 İletişim Faktörü Pearson Korelasyonu ,814** 1 ,874** ,858** ,681** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 213 213 212 212 213 

3 Kalite Faktörü Pearson Korelasyonu ,782** ,874** 1 ,888** ,662** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 212 212 212 212 212 

4 Sosyal Sorumluluk 

Faktörü 

Pearson Korelasyonu ,762** ,858** ,888** 1 ,575** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 212 212 212 212 212 

5 Kurumsal İmaj Algı Pearson Korelasyonu ,635** ,681** ,662** ,575** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 213 213 212 212 213 
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Kurumsal imajı oluşturan faktörler ile algılanan imaj arasında ilişki olup olmadığı tablo 3 te gösterilmiş olup 

her bir boyut ile algılanan imaj arasında 0,05 önem düzeyinde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. H1 hipotezi yeterli 

kanıtla desteklenmiştir.  

Tablo 3’den de anlaşılacağı üzere imaj faktörleri ile imaj algısı arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Buna göre 

Fiziksel Ortam ortalaması boyutu ile imaj algısı arasındaki ilişki r:,635 olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan 

iletişim boyutu ile imaj algısı arasındaki ilişki r:0,681 olarak tespit edilmiştir. Kalite boyutu ile algılanan imaj 

arasındaki ilişki r:0,662 olarak tespit edilmiştir. Sosyal faktörler boyutu ile imaj algısı arısındaki ilişki ise, 

r:0,575 olarak tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile H1 hipotezi ve alt hipotezleri yeterli kanıtla desteklendiği 

görülmektedir. Dolayısıyla imaj boyutları ile imaj algısı arasında kuvvetli bir ilişkinin bulunduğu söylenebilir. 

Tablo-4 İmaj Faktörleri Toplamının Algılanan İmaj Üzerindeki Etkisi 

Model R R Kare Düzeltilmiş R Kare 

1 Fiziksel+Sosyal+İletişim+Kalite ,712a ,507 ,498 

Kurumsal imajı oluşturan faktörlerin birleştirilmiş şekli ile algılanan imaj üzerindeki etkisi tablo 4 te 

gösterilmiştir. Buna göre toplam boyutun algılanan imaj üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. H2 hipotezi 

yeterli kanıtla desteklenmiştir. Buna göre r2: 0,507 ile yüksek düzeyde bir açıklama değerine sahip olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla imaj algısının oluşmasında imaj faktörlerinin % 50’lik bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. 

Tablo-5 İmaj Faktörlerinin Algılanan İmaj Üzerindeki Etkisi 

Model R R Kare Düzeltilmiş R Kare 

Fiziksel ,635a ,404 ,401 

İletişim ,681a ,463 ,461 

Kalite ,662a ,439 ,436 

Sosyal ,575a ,330 ,327 

H3: Kurumsal imajı oluşturan faktörlerden (a)fiziksel ortam faktörünün, (b)iletişim faktörün, (c)kalite 

faktörünün, (d) sosyal sorumluluk faktörünün kurumsal imaj algı düzeyi üzerinde etkisi vardır. 

Kurumsal imajı oluşturan faktörlerin algılanan imaj üzerine etkisi olup olmadığı tablo 3 te gösterilmiş olup 

her bir boyutun etkisi olduğu görülmüştür. H3 hipotezi yeterli kanıtla desteklenmiştir. 

İmajı oluşturan faktörlerin algılanan imaj üzerindeki bireysel etkilerini belirlemeye yönelik yapılan regresyon 

analizi sonucunda fiziksel boyutun % 40, iletişim boyutunun %46, kalite boyutunun %43 ve sosyal boyutun 

%33 oranında imajı etkilediği görülmektedir. Diğer yandan tablodan da anlaşılacağı üzere algılanan imaj 

üzerindeki en önemli faktörün iletişim boyutu olduğu dikkat çekmektedir. Buna karşın etkisi en düşük 

boyutun ise sosyal faktörler olduğu söylenebilir 

Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşma Testleri  

Tablo-6: Cinsiyet Değişkeni Açısından Algılanan İmaj ve Kurumsal İmaj Orta 

 Cinsiyet N Anlamlılık Std. Sapma t p 

Algılanan 

İmaj 

Kadın 105 4,0952 ,72311 2,130 ,034 

Erkek 108 3,8565 ,90069 

Kurumsal 

İmaj 

Kadın 105 3,9895 ,62956 3,121 ,002 

Erkek 108 3,6599 ,88638 

Hem algılanan imaj hem de kurumsal imaj açısından cinsiyete göre farklılaşma olup olmadığı t testi analizi ile 

belirlenmiştir. p değerinin 0,05 den küçük olması nedeniyle her iki değişken açısından da farklılık olduğu 

görülmüştür. Kadınlar, hem algılanan imaj hem de kurumsal imaj açısından erkeklere göre daha yüksek 

ortalamaya sahiptir. Bununlar birlikte her iki cinsiyet açısından da algılanan imajın ortalama değeri kurumsal 

imajdan daha yüksektir. Kadınların hastaneye ilişkin olumlu algılarının erkek katılımcılara göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  
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Tablo-7: Yaş Değişkeni Açısından Algılanan İmaj ve Kurumsal İmaj Ortalamalarındaki Farklılaşma 

                    Yaş N Anlamlılık Std. Sapma F p 

Algılanan 

İmaj 

25 ve altı 12 4,2500 ,65713 3,252 ,023 

26-35 yaş arası 28 4,2440 ,71360 

36-45 yaş arası 73 3,7626 ,88537 

46 yaş ve üzeri 100 4,0200 ,79677 

Total 213 3,9742 ,82479 

Kurumsal 

İmaj 

25 ve altı 12 3,8132 1,09294 ,210 ,890 

26-35 yaş arası 28 3,7638 ,85672 

36-45 yaş arası 73 3,7856 ,81127 

46 yaş ve üzeri 100 3,8668 ,71301 

Total 213 3,8224 ,78628 

Kurumsal imaj ve algılanan imaj değişkenlerinin katılımcıların yaşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

Anova testi ile incelenmiştir. Yaş değişkenine göre kurumsal imajda farklılaşma tespit edilememiştir (p:0,890). 

Algılanan imajda ise farklılık söz konusudur. En yüksek imaj algısı 25 yaş ve altında gerçekleşmiştir. Bu 

grubun hastaneye ilişkin algıları diğer yaş gruplarına göre daha olumlu olduğu görülmektedir. 

Tablo 8: Eğitim Değişkeni Açısından Algılanan İmaj ve Kurumsal İmaj Ortalamalarındaki Farklılaşma 

Hem algılanan imaj hem de kurumsal imaj açısından eğitime göre farklılaşma olup olmadığı Anova testi 

analizi ile belirlenmiştir. p değerinin 0,05 den büyük olmasından dolayı her iki değişken açısından da farklılık 

olmadığı görülmüştür. 

5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma ile özel hastaneden faydalanan dış müşterilerden veri toplanarak, kurumsal imaj algı düzeyi ile 

kurumsal imaj faktörleri arasındaki ilişki ve etki ortaya koyulmuştur. 

Araştırmada kurumsal imajı oluşturan her bir boyut ile algılanan imaj arasında anlamlı ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Aynı şekilde alt hipotezlerin de yeterli kanıtla desteklendiği görülmektedir. Bu durum kurumsal 

imajın boyutları ile imaj algısının arasında güçlü bir bağ olduğunu göstermektedir. Kurumsal imajı oluşturan 

faktörlerin birleştirilmiş bütünsel formunun algılanan imaj üzerindeki etkisi incelenmiş ve toplam boyutun 

algılanan imaj üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca imaj algısının oluşmasında imaj faktörlerinin % 

50’lik bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Kurumsal imajı oluşturan faktörlerden (a)fiziksel ortam 

faktörünün, (b)iletişim faktörünün, (c)kalite faktörünün, (d) sosyal sorumluluk faktörünün kurumsal imaj algı 

düzeyi üzerinde etkisi incelendiğinde; her bir boyutun etkisi olduğu görülmüştür. Ancak analiz sonucu 

incelendiğinde en fazla etki iletişim faktöründe en az etki ise sosyal sorumluluk faktöründedir. Dolayısıyla 

etki dağılımında homojenite söz konusu değildir. Kendine özgü nitelikleri nedeniyle sağlık hizmeti üreten 

                     Eğitim N Anlamlılık Std. Sapma F p 

Algılanan İmaj Lise ve altı 46 4,1486 ,81212 

1,325 ,267 

Önlisans 29 3,9943 ,95793 

Lisans 86 3,9690 ,82506 

Lisansüstü 52 3,8173 ,74481 

Toplam 213 3,9742 ,82479 

Kurumsal İmaj, Lise ve altı 46 4,0415 ,66288 

1,556 ,201 

Önlisans 29 3,7893 ,88851 

Lisans 86 3,7655 ,85955 

Lisansüstü 52 3,7411 ,67920 

Toplam 213 3,8224 ,78628 
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hastaneler açısından üretilecek stratejilerde bu durum mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Algılanan 

imaja yönelik oluşturulacak stratejilerde hedef kitle analizi sonucunda kaynak planlaması etkinliği ve 

verimliliği maksimize edecek şekilde gerçekleştirilmelidir.  

Çalışmanın bulgularına baktığımızda imajı oluşturan faktörlerin algılanan imaj üzerindeki bireysel etkilerinde 

fiziksel boyutun % 40, iletişim boyutunun %46, kalite boyutunun %43 ve sosyal boyutun %33 oranında imajı 

etkilediği görülmektedir. Diğer yandan algılanan imaj üzerindeki en önemli faktörün iletişim boyutu olduğu 

dikkat çekmektedir. Buna karşın etkisi en düşük boyutun ise sosyal faktörler olduğu söylenebilir. Günümüzde 

insanların dijital platformlara yönelmeleri medyanın internet üzerinde kullanım alanının yaygınlaşması form 

sitelerinde ki ağızdan ağıza iletişimler medya araçlarında çeşitliliğin artması bilgiye ulaşımın kolaylaşması 

müşterilerin bu kanallara yönelmesini sağlayarak iletişim boyutunu en önemli faktörlerden birisi haline 

getirdiğini söyleyebiliriz. Sosyal sorumluluk boyutu etkisinin diğerlerine göre daha düşük çıkmasını 

değerlendirdiğimizde ise kurumun müşterilerine doğrudan sağlayacağı bireysel kazanımların, toplumsal 

fayda ile dolaylı olarak sağlayacağı yararlardan daha fazla önemsediği sonucunu çıkartabiliriz.  

Bu doğrultuda sağlık kuruluşlarının toplum üzerinde olumlu imaj yaratacak dizaynı gerçekleştirebilmeleri 

amacıyla kurumun fiziksel unsurlarında sürekli iyileştirmeler yapması ve çağın dinamiklerine uygun hale 

getirmesi gerekmektedir.  

Aynı zamanda iletişim faktörünü destekleyecek şekilde sponsorluk, reklam, pazarlama halkla ilişkileri vb. iç 

ve dış iletişim faaliyetleri yürütülmelidir.  

Hizmetin üretim sürecinde, kalite yönetim sistemi, ahlaki bir felsefe olarak görülmelidir. Bunun sonucu olarak 

süreçleri iyileştirmeli, hatalar ortadan kaldırılmalı, israfı azaltılmalı, kalite yönetim sistemleri içerisinde 

geçerliliği ispatlanmış kalite iyileştirme ve problem çözme araçları kullanılmalıdır. Bu sayede kurumlar kalite 

yönetimi faaliyetleri içerisinde günümüzde önemi giderek artan akredite olabilecek standartları sağlama 

yolunda da kolaylık elde edilebilirler. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle tatmin 

duygusu oluşturacak hizmetin sunumu da gerçekleşebilecektir. Bu durum da iç dış ve global müşterilere, 

kurumsal imajın olumlu yansımasını sağlayacaktır.  

Bunlara ek olarak toplum ile birlikte yaşayan faaliyetlerini sürdüren sağlık kuruluşları, topluma karşı 

mesuliyetlerini yerine getirerek kendilerinin dışındaki birey ve kurumlarla ilişkilerini güçlendirmeli 

çalışanlarından tüketicilerine saygı duyulan ve güvenilen kurumlar olarak tanımlanabilirler. Bunu da sosyal 

sorumluluk bilinci ile yapabilirler.  

Araştırmada yaş değişkeni açısından sonuçlara bakıldığında kurumsal imaj açısından farklılık tespit 

edilmemiştir. Algılanan imajda ise farklılık olduğu görülmektedir.  En yüksek imaj algısı 25 yaş ve altında 

gerçekleşmiştir. Bu grubun hastaneye ilişkin algılarının diğer yaş gruplarına göre daha olumlu olduğu 

görülmektedir. 

Y kuşağı sonu ve Z kuşağı olarak tarif edilen bu gençlerin sunulan mal ya da hizmetin kişiselleştirilmiş 

olmasını önemsediği ve kendine has imaja dayanan ürünlere yöneldiği bilinmektedir. Bu kuşak mal ya da 

hizmetleri tercih etmeden önce, alternatifler arasında dijital ortam da araştırma yapmaktadırlar. Bu kuşağın 

üyeleri almış oldukları mal ya da hizmetleri kendilerine özgü olarak yeniden şekillendirirler ve görüşlerini 

dijital platformlarda sıklıkla dile getirirler. Bu kuşak tüketim alışkanlıklarında yaratıcılığı ve bilinçli satın 

almayı kendisinden önceki kuşaklardan daha fazla önemseyen bir kuşaktır (Gümüş, 2020).   Dolaysıyla özel 

hastane yöneticileri algılanan imaja yönelik pekiştirme çalışmalarını yürütürken her bir yaş aralığının 

beklentilerini karşılayacak şekilde stratejik araçları kullanması yerinde olacaktır.  

Gelecek çalışmalara öneriler 

- Günümüzün dinamik tüketici davranışlarına yönelik olarak kurumsal imaj yönetimi konusunda 

pazarlamacılara yol gösterici olabilmesi amacıyla literatürde kurumsal İmajın iş tatmini, örgütsel aidiyet, 

örgüt kültürü vb değişkenler ile ilişkisinin incelendiği çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür 

(Google Akademik). Fakat değişen dünyanın dinamiklerine uyum ve katkı sağlamak amacıyla Endüstri 

4.00 ile üretim hayatında artan dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarının yarattığı değişimin neden 

olduğu değişkenler, her sektör için ayrı ayrı ortaya konularak kurumsal imaj çalışmalarına dahil edilmeli 

ve sonuçlar yurt dışı çalışmaları ile kıyaslanmalıdır. Aynı katılımcılar üzerinden birden fazla kurumsal 
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imaj ölçeği ile elde edilen veriler ve çıkan sonuçlar kıyaslanarak ölçeklerin hangisinin sağlık sektöründe 

daha gerçekçi etkin ve etkili sonuçlar ortaya çıkaracağı araştırılmalıdır.  

- Sektörel anlamda özelleştirilmiş imaj faktörlerini barındıran ölçekleri ortaya çıkarabilecek çalışmalar 

yapılmalıdır.  

- Sağlık sektöründe kurumsal imaj çalışmalarının ve bu çalışmalarda kullanılan ölçeklerin yapısal 

incelemelerinin de yapılması ile birlikte çıkan sonuçların farklı araştırmacılar ile birlikte farklı 

yorumlarının güncel derlemeleri, sonrasında gelecek çalışmaların yönlendiriciliği açısından ele 

alınmalıdır.  

- Hem özel hem de devlet hastanelerini kapsayacak şekilde farklı bölgelerden veriler toplanarak, farklılıkları 

ve değişimleri ortaya koyabilecek sosyolojik ve kültürel değişkenlere göre analizlerin yapıldığı 

çalışmaların artması; sağlık sektörü yöneticilerinin yeteneklerinin artırması, heterojen müşteri algılarının 

anlaşılması ve homojen hale getirilmesi bakımından önem taşımaktadır.  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu makalede Sapanca’da hizmet veren beş yıldızlı SPA otelleri hakkında konukların 

beklentilerinin ortaya çıkarılması ve SPA otellerinde memnuniyeti etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Yöntem – Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında, 

Sapanca’da faaliyet gösteren beş yıldızlı SPA otellerine yönelik Tripadvisor.com web sitesinde yapılan 

toplam 485 olumlu ve olumsuz yorum incelenmiştir. Yorumlar içerik analizi yöntemi ile anlamlı 

bölümlere ayrılmış, dokuz ana tema ve 54 alt tema altında toplanmıştır.  

Bulgular – Araştırma sonucunda yorumların sırasıyla “insan kaynakları” kategorisinde ilgili olma, 

“SPA” kategorisinde SPA hizmetlerinin başarılı olması, “yiyecek ve içecek” kategorisinde yemeklerin 

lezzetli olması konularında yoğunlaştığı saptanmıştır. 

Tartışma – İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması ile çevrim içi müşteri yorumları turistler için önemli bir 

bilgi kaynağı haline gelmeye başlamıştır. Konukların işletme ile ilgili memnun oldukları ve olmadıkları 

noktaları göstermesi nedeniyle çevrim içi yorumlar işletmeler açısından da önem taşımaktadır. 

Literatürde Türkiye’de SPA otelleri özelinde çevrimiçi yorumları inceleyen bir araştırma 

bulunmamaktadır. Bu çalışma SPA otellerinde konukların yorumlarının incelenmesi ile konuk 

memnuniyetini en çok etkileyen faktörlerin insan kaynakları, SPA, yiyecek ve içecek olduğunu ortaya 

koymaktadır. Araştırma sonucunda SPA otellerinde SPA hizmetlerinin başarısının genel memnuniyet 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. SPA ile ilgili yorumlarda havuzlarla ilgili 

yorumların öne çıkması havuzların çeşitliliğine ve temizliğine önem verilmesi gerektiğini 

göstermektedir. Ayrıca SPA hizmetlerinin başarılı yürütülmesi için yeterli sayıda personelin bulunması, 

özellikle SPAların ana hizmetlerinden biri olan masaj için profesyonel ve eğitimli personelin istihdam 

edilmesi önem taşımaktadır. 
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Purpose – This study aims to find out the expectations of customers regarding 5-star SPA hotels in 

Sapanca, and reveal the factors affecting customer satisfaction in SPA hotels. 

Design/methodology/approach – Qualitative research method was used in the study.485 positive and 

negative customer reviews made between April 1, 2020, and April 1, 20201 regarding 5-star SPA hotels in 

Sapanca on Tripadvisor.com were reviewed. These reviews were branched into significant groups 

through content analysis method and grouped under nine main themes and 54 subthemes. 

Results – At the end of this study, it was observed that the main review categories were attentiveness in 

“human resources” category, successful SPA services in “SPA” category, tastiness of food and beverages 

in “food and beverage” category.  

Discussion – The internet has radically developed and become widespread in recent years, and online 

customer reviews has become significant sources of information for tourists. Online reviews are crucial 

for hotels since they show all aspects of customer satisfactions and dissatisfactions. There are no studies 

that examined the online customer reviews for SPA hotels in Turkey. This study examines the customer 

reviews of SPA hotels, and it shows that human resources, SPA, and food & beverage services are the 

factors that have the greatest impact on customer satisfaction. At the end of this study, it was concluded 

that the success of SPA services had a significant impact on overall satisfaction at SPA hotels. There are 

considerable number of reviews about pools at SPA hotels, thus, it shows that the variety and cleanliness 

of pools should be prioritized. It is also important for a successful SPA facility to have sufficient number 

of staff, and to recruit professionally trained personnel for massage services. 
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1. GİRİŞ 

Turizm ürünleri soyuttur ve tüketim öncesi değerlendirme yapmak zordur. Soyutluk özelliği tüketiciler 

tarafından algılanan riski artırmaktadır. Bu riski azaltmak için tüketiciler karar verme sürecinde diğer 

tüketicilerin görüşlerine başvurmaktadır (Litvin vd., 2008:458; Kwon vd., 2011). Bu bağlamda e-WOM, 

tüketiciler için önemli bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir (Reyes-Menendez vd., 2019: 68868). E-WOM 

kapsamında değerlendirilen çevrimiçi incelemeler her sektörde olduğu gibi turizmde de giderek 

yaygınlaşmaktadır. Turizm endüstrisinde, çevrimiçi incelemeler geleneksel ağızdan ağıza iletişimin 

elektronik versiyonları olarak kabul edilmekte ve gezginlerin deneyimledikleri turizm ürünleri, hizmetleri ve 

markaları hakkında yayınladıkları yorumlardan oluşmaktadır (Filieri ve McLea, 2014). 

Günümüzde seyahat eden kişilerin yüzde 80’inden fazlasının kullandığı Tripadvisor gibi çevrim içi kanallar 

hem potansiyel turistler hem de işletmeler açısından önem taşımaktadır. Bu kanallar işletmeler için inceleme 

ve değerlendirme, potansiyel müşteriler için ise alternatifleri değerlendirerek seçimleri belirleme ve satın 

alınan hizmet sonrası deneyimleri aktarma gibi olanaklar sunmasıyla öne çıkmaktadır (Yılmaz, 2019:28). 

İnternet üzerinden yapılan yorumların dikkatle incelenmesi, şikayetlerin ve memnuniyetlerin yoğunlaştığı 

konuların tespit edilmesi konaklama işletmelerinin hizmet kalitesini artırması ve müşteri memnuniyetini 

sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Sapanca’da SPA otellerini ziyaret eden konukların bu otellere yönelik beklentilerini 

ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda dünyanın en popüler ve en çok kullanıcı yorumu içeren seyahat 

sitesi olan Tripadvisor veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Tripadvisor’da Sapanca’da bulunan 5 yıldızlı SPA 

otellerine yönelik yorumlar incelenerek olumlu ve olumsuz yorumların hangi kategoriler altında yoğunlaştığı 

belirlenmiştir. Çalışma kapsamında Sapanca Bölgesi’ndeki SPA otellerinin seçilme nedeni, son birkaç yılda 

özellikle sonbahar ve kış döneminde çevrimiçi platformlarda bu otellere ilişkin paylaşımlar, tanıtımlar ve 

reklamların artmasıyla bu otellerin giderek daha popüler hale gelmesidir. İlgili literatürde Sapanca 

Bölgesi’ndeki SPA otellerinin incelendiği herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışma literatür 

ve sektöre katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sağlık Turizmi 

Günümüzde kronik hastalıkların oranları ile birlikte tedavi maliyetleri hızla artarken, insanların kaliteli sağlık 

hizmeti alma talebi de artış göstermektedir. Maliyetlerin ve katkı paylarının yüksek olduğu ülkelerdeki 

insanlar, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşamı sürdürebilmek için kaliteli ve daha uygun maliyetle sağlık 

sorunları çözebilecekleri ülkelere yönelmektedir (Çelik, 2009). Bu durum sağlık turizminin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 

Sağlık turizmi, hastaların acil sağlık hizmetini ya da seçtikleri bir sağlık hizmetini farklı ülkelerden alması 

olarak tanımlamaktadır (Barca vd., 2013:66). Hastaların tedavi amaçlı sağlık turizmine katılmalarının pek çok 

sebebi bulunmaktadır. Uzun bekleme listeleri, ileri donanım ve teknolojiye sahip olan ülkede tedavi olma 

isteği, daha kaliteli sağlık hizmeti alma isteği, gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin pahalı olması, bulunulan 

ülkede sağlık sisteminin yeterince gelişmiş olmaması ve sigorta ile ilgili sorunlar çıkması başlıca nedenler 

arasındadır (Tontuş, 2019). 

SPA Turizmi ve SPA Otelleri 

SPA kelimesinin kökenine dair dünyada farklı görüşler bulunmaktadır. Bu kelimenin Latince’de “sudan gelen 

sağlık” anlamına gelen “Salus Per Aquam” kelimelerinin kısaltması olduğu düşünülmektedir (Ergüven, 2010). 

Ayrıca bu kelimenin Belçika’nın Waloon Bölgesi’nde çeşme anlamına gelen “espa” kelimesinden türetildiği 

ya da Latince’de saçmak, serpmek, nemlendirmek anlamına gelen “spagere” kelimesinden türetildiği de 

yaygın görüşler arasındadır (Van Tubergen ve Van der Linden, 2002:273). 

SPA kavramının içeriği ve anlamı geçmişten günümüze değişim göstermiştir. SPA’lar ilk zamanlarda 

“hastalıkları hafifletmeye veya iyileştirmeye yardımcı olan doğal kaplıcalara sahip yerler” olarak 

tanımlanmıştır. Zamanla bu tanım değişerek su yoluyla fiziksel, zihinsel ve duygusal rahatlama sağlayan 

yerler olmaya evrilmiştir. Günümüzde SPA terapileri sadece suyun rahatlatıcı ve iyileştirici etkilerini değil, 
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aynı zamanda masaj veya yoga gibi zihin, beden ve ruhun gevşemesini ve hafifletilmesini vurgulayan diğer 

terapi türlerini de içermektedir (Ramos, 2016). 

Uluslararası SPA Birliği (ISPA) SPA’yı “çeşitli profesyonel hizmetler aracılığıyla zihnin, bedenin ve ruhun 

yenilenmesini teşvik eden genel esenliğe ayrılmış yerler” olarak tanımlamaktadır. SPA hizmet yelpazesinde, 

ıslak alanlar (banyolar), saunalar, kozmetik, masaj, fitness, beslenme danışmanlığı, solaryum gibi çeşitli 

hizmetler yer almaktadır. Bazı SPA’lar bu hizmetlerin tümüne yer verirken bazıları sadece belirli hizmet 

türlerinde yoğunlaşabilmektedir (Ergüven, 2020:18). 1991 yılında kurulan ve SPA endüstrisinin profesyonel 

organizasyonu ve sesi olarak bilinen Uluslararası Spa Birliği SPA’ları altı sınıfa ayırarak kategorize etmiştir. 

Bu sınıflar; kulüp SPA, günlük SPA, destinasyon SPA, mineral kaynak SPA, resort/otel SPA ve medikal 

SPA’dır (ISPA; Ergüven, 2020:18).  

Türkiye’deki sağlık turizmine SPA ve wellness açısından bakıldığında; şehir otelleri, termal otel işletmeleri ile 

deniz-kum-güneş turizmine yönelik hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde SPA ve wellness 

bölümlerinin olduğu görülmektedir. Bu işletmelerin içinde yer alan SPA ve wellness bölümleri, diğer 

hizmetleri destekleyici bir ürün olarak görülebilir. Sapanca gibi destinasyonlarda ise SPA ve wellness turizmi 

önemli bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır (Kaya ve Kalyoncu, 2020:192). 

Araştırmamıza konu aldığımız tesisler, içerisinde SPA bulunduran 5 yıldızlı otellerdir. Bu bağlamda 

Resort/Otel SPA kategorisinde değerlendirilmektedirler. Günümüzde otelciler SPA’ların işletmelere 

getirebileceği faydaların farkına varmıştır. Böylece SPA’lar bir lüks olmaktan çıkıp neredeyse bir ihtiyaç olarak 

görülmeye başlamış, lüks otel ve tatil köylerinin standart bir özelliği haline gelmiştir (Thorsteinsdottir, 2005; 

Cohen, 2008). Konaklama tesisleri için iyi planlanmış bir SPA merkezi yalnızca gelire ve karlılığa doğrudan 

katkıda bulunmakla kalmamakta, aynı zamanda ortalama oda fiyatını artırıcı bir etki göstermekte ve 

mevsimsellik sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olabilmektedir (Thorsteinsdottir, 2005:275).  

Konaklama tesislerindeki deneyimler, bütüncül olarak ele alındığından SPA hizmetlerinin kalitesi konukların 

genel memnuniyetleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. SPA hizmetlerinin kalitesini artırmak için talebin 

incelenmesi yani SPA’ya gidenlerin motivasyonlarının anlaşılması önem taşımaktadır. Mak vd. (2009) SPA 

tesislerini ziyaret eden turistlerin önemli motivasyonlarının rahatlama ve gevşeme, kaçış, kendini 

ödüllendirme, hoşgörü, sağlık ve güzellik olduğunu saptamıştır. Trihas ve Konstantarou (2016) stres atma ve 

rahatlamanın SPAları ziyaret etmede birinci neden olduğunu, ardından fiziksel sağlığı iyileştirme ve güzellik 

bakımları yaptırma motivasyonlarının geldiğini belirtmektedir. Rahatlama, gevşeme ve stres atmanın SPA’ları 

ziyaret etmede en önemli motivasyonlar olduğu görülmektedir. 

Elektronik ağızdan ağıza iletişim (e-WOM) ve konaklama işletmeleri için önemi 

Ağızdan ağıza iletişim (WOM), piyasaların sunduğu çeşitli mal ve hizmetler hakkında fikir alışverişinde 

bulunmanın muhtemelen en eski yoludur (Goyette vd., 2010:6). Genel anlamda ağızdan ağıza iletişim (WOM), 

mal veya hizmetlerin kullanımı, özellikleri veya bunların satıcıları ile ilgili tüm gayri resmi iletişim olarak 

tanımlanmaktadır (Westbrook, 1987).   Günümüz tüketicileri her zamankinden daha zengin bilgi ortamlarıyla 

karşı karşıyadır (Lurie, 2004). Hızla gelişen teknolojiler ve internet'in yaygınlaşması nedeniyle, geleneksel 

ağızdan ağıza iletişim elektronik ağızdan ağıza iletişime (e-WOM) dönüşmüştür (Reyes-Menendez vd., 2019). 

E-WOM, bir ürün veya şirket hakkında potansiyel, gerçek veya eski müşteriler tarafından internet üzerinden 

yapılan, çok sayıda kişi ve kurumun erişebildiği olumlu veya olumsuz her türlü açıklama olarak 

tanımlanmaktadır (Hennig-Thurau vd., 2004:39).  

Bu araştırma kapsamında ele alınan çevrimiçi tüketici yorumları e-WOM kapsamında değerlendirilmektedir. 

Günümüzde birçok turist seyahat planlama aşamasında interneti kullanmakta ve çevrimiçi tüketici 

yorumlarını incelemektedir. Çevrimiçi sosyal seyahat ağları kullanıcıların oteller veya yerel turistik yerler 

hakkında etkileşimde bulunmalarına ve incelemeler yapmalarına olanak tanımaktadır (Miguéns vd., 2009; 

Sevinç, 2021). Çevrimiçi incelemeler turistlerin otel seçiminde rol oynamakta ve olumlu yorumlar kişilerin 

rezervasyon yapma niyetini artırmaktadır (Vermeulen ve Seegers, 2009; Sparks ve Browning, 2011).  

e-WOM sadece tüketici adayları için değil yoruma konu olan ürün ve üreticiler açısından da önemlidir, çünkü 

işletmeler olumlu ve olumsuz yorumları gözeterek stratejilerine karar verebilmektedir (Sarışık ve Özbay, 

2012:17). Bu bağlamda çevrimiçi tüketici yorumları içeren seyahat siteleri hem potansiyel turistler hem de 

işletmeciler için iyi bir bilgi kaynağı olmasıyla önem taşımaktadır.  
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Literatür Taraması 

Konaklama işletmelerinde çevrim içi müşteri değerlendirmelerine yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde 

literatürde konuyu farklı açılardan ele alan çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir.  Stringam ve Gerdes 

(2019) hangi faktörlerin puanlamayı etkilediğini belirlemek için 60.000’den fazla yorumu kelime sıklığı analizi 

ile incelemiştir. Gezginlerin en çok otelin kirli olması, banyo ve yataklar konusunda endişe duyduklarını, 

yüksek puanlı yorumlarda otelin turistik mekanlara, alışveriş yerlerine, havaalanlarına ve şehir merkezine 

yakınlığından ve yiyecek-içecek hizmetlerinden bahsedildiğini saptamışlardır. Berezina vd. (2016) otel 

işletmelerinden memnun olan ve memnun olmayan konukların çevrimiçi yorumlarını karşılaştırmıştır. 

Araştırma sonuçları oteli tavsiye etmeye istekli olan memnun müşterilerin, memnun olmayan müşterilere 

kıyasla, “personel” gibi otelin soyut yönlerine atıfta bulunduğunu, memnun olmayan müşterilerin ise 

mobilyalar ve ücretler gibi somut kısımlara odaklandığını göstermektedir. 

Snehasish ve Chua (2016) Tripadvisor puanlamalarının zincir ve bağımsız otellere göre nasıl farklılık 

gösterdiğini araştırmıştır. Oteller coğrafi bölgelere göre, gezginler ise profillerine göre gruplanmıştır. 

Gezginlerin puanlandırma kalıplarının hem profiller hem de bölgelere göre bağımsız ve zincir oteller arasında 

önemli ölçüde farklılık gösterdiği saptanmıştır.  Limberger vd. (2014) Brezilya’daki otellerin Tripadvisor 

yorumlarını incelemiş; oda, sağlanan hizmet ve maliyet-fayda kriterleri ile genel memnuniyet arasında güçlü 

bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Barreda ve Bilgihan (2013) 3,124 otelin çevrim içi yorumlarını incelemiş, 

gezginlerin temel endişesinin temizlik olduğunu, ilgi çekici yerler, alışveriş, havaalanları ve restoranlar gibi 

iyi alanlara elverişli konumu olan oteller hakkında ise olumlu yorumlar yazma olasılıklarının daha yüksek 

olduğu saptamıştır. Ayrıca güler yüzlü ve iyi eğitimli bir personelden alınan hizmetin kalitesinin gezgin 

görüşlerini olumlu etkilediği belirtilmiştir. Li vd. (2013) ise çevrim içi yorumları lüks oteller ve ekonomik 

oteller bazında incelemiştir. Ulaşım kolaylığı, yiyecek ve içecek yönetimi, turistik yerlere yakınlık ve paranın 

karşılığını alma faktörlerinin hem lüks hem de ekonomik otel rezervasyonu yapan müşteriler için önemli 

olduğunu ve performansı etkilediğini belirlemiştir. Müşterilerin, yatak, resepsiyon hizmetleri, oda büyüklüğü 

ve dekorasyonu faktörlerine önem verdiği ancak bunlardan memnun olma derecelerinin düşük olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. O'Connor (2010) Tripadvisor.com sitesinde otellerin eleştirilere cevap verme imkânı 

olduğu halde çok az işletmenin bunu kullandığını, kullanıcı tarafından üretilen içerikleri yeterince dikkate 

almadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Ulusal literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, Gürbüz ve Ormankıran (2020) Belek Bölgesi’nde faaliyet 

gösteren, Tripadvisor.com’da ilk 50’de yer alan otel işletmelerinin yorumlarını incelemiş hem pozitif 

yorumların hem de şikayetlerin personel davranışı ve yeme-içme konularında yoğunlaştığını saptamıştır. 

Yeşilyurt vd. (2020) Adıyaman’daki otel işletmelerinin Tripadvisor yorumlarını incelemiş, en fazla şikâyetin 

yiyecek-içecek temasında olduğunu belirlemiştir. Şahin vd. (2020) Kuşadası'nda bulunan 5 yıldızlı oteller ile 

ilgili Tripadvisor yorumlarını incelmiş, yorumların büyük çoğunluğunun personel ve yemekler üzerinde 

olduğunu belirlemiştir. Çoban vd. (2019) Eskişehir’de faaliyet gösteren şehir otellerinin Tripadvisor 

yorumlarını incelemiş, yorumların insan kaynakları temasında personelin güler yüzlü olması, yiyecek ve 

içecek temasında kahvaltı/yemeğin lezzetli olması, kat hizmetleri temasında ise odaların temiz olması 

konularında yoğunlaştığı sonucuna ulaşmıştır. Sezen Doğancili vd. (2018) Göller Yöresi’nde yer alan 

konaklama işletmelerinin Tripadvisor yorumlarında en çok ele alınan olumlu unsurların personel, temizlik ve 

yemek olduğunu saptamıştır. Bayram (2018) Tripadvisor tarafından ilan edilen Dünya genelindeki en iyi on 

otel işletmesine ait konuk yorumlarını incelemiş, oda ve çalışan gibi unsurların yanında fark yaratan tematik 

hizmetler, karşılama, ikram ve beklentileri aşmak gibi unsurların müşteri memnuniyetini oluşturduğunu 

belirtmiştir. Çuhadar vd. (2018) Isparta il sınırları içerisinde faaliyet gösteren 21 otel ve 9 pansiyonu kapsayan 

çalışmalarında, konaklama tesisinin türü, hukuki durumu, fiyatı ve konumu ile müşterilerin değerlendirme 

skoru arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmıştır. Konaklama işletmelerinin türü ile çevrimiçi müşteri 

skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğunu ancak diğer kriterlerde anlamlı farklılık 

görülmediğini saptamışlardır. Bertan vd. (2015) termal otellerin Tripadvisor yorumlarını incelemiştir. En 

önemli faktörün otellerin temizliği olduğunu, bunu konum, uyku kalitesi, odalar ve hizmetin izlediğini 

saptamıştır.  Kızılırmak vd. (2014) Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki otellerin Tripadvisor yorumlarını genel 

memnuniyet, yorum yapanların sosyo-demografik profili ve işletmelerin yorumlara dönüş oranı açısından 

incelemiş, konukların genel olarak olumlu deneyim yaşadıklarını ancak konaklama işletmelerinin yorumlara 

geri dönme oranının düşük olduğunu (%10,4) saptamışlardır. Bayram vd. (2014) Pamukkale ve Karahayıt 
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destinasyonlarında bulunan konaklama tesislerine ait Tripadvisor yorumlarını incelemiş, tesislerin konumu 

ve temizliğinin turistler tarafından en beğenilen özellikler olduğunu saptamıştır. 

Ulusal literatürde çeşitli bölgelerde otellerin çevrim içi yorumlarının incelendiği çalışmalar bulunmaktadır; 

ancak SPA otelleri özelinde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile literatürdeki bu boşluk 

doldurularak, konukların SPA otelleri ile ilgili memnuniyet ve beklentileri ortaya çıkarılacaktır. 

3. YÖNTEM 

Bu çalışma Sapanca’da hizmet veren beş yıldızlı SPA otelleri hakkında konukların beklentilerini ortaya 

çıkararak SPA otellerinde memnuniyeti etkileyen faktörlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılarak, Sapanca’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı SPA otellerine dair 

Tripadvisor.com sitesinde yer alan olumlu ve olumsuz yorumlar incelenmiştir. Bu doğrultuda 

Tripadvisor.com sitesinde yer alan beş yıldızlı SPA otelleri için 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 arasında yapılan 

toplam 485 yorum ele alınmıştır. İncelenen yorumlarda birden fazla temanın aynı anda ele alınması nedeniyle 

kod sayısı 1795’e yükselmiştir.  

Veri kaynağı olarak Tripadvisor.com sitesinin seçilme nedeni dünya çapında seyahat ve turizm alanında en 

çok ziyaret edilen web sitesi olmasıdır. 2020 itibariyle Tripadvisor’da yaklaşık 884 milyon yorum vardır 

(Statista, 2021). Günümüzde sosyal medyanın kullanım alanları giderek genişlemektedir. Turistik 

destinasyonlar ve turizm işletmeleri sosyal medyayı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek 

amacıyla kullanmaktadır. Ayrıca gezgin bireylerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların diğer 

kullanıcıları etkilediği görülmektedir (Hamzaçebi ve Yozgat, 2019:62). Son birkaç yılda sonbahar ve kış 

döneminde Sapanca’da sosyal medya fenomenlerinin SPA otelleri ile ilgili paylaşımlarının artmasıyla ve 

otellerin kendi sosyal medya hesaplarından daha yoğun şekilde tanıtım yapmaya başlamasıyla SPA otelleri 

daha büyük bir kitle tarafından bilinir hale gelmiştir. Tüm bu nedenlerle ziyaretçi sayısındaki artışa bağlı 

olarak daha kapsamlı sonuçlar elde edilebileceği düşünüldüğü için bu tarih aralığından bir kesim olan son bir 

yılın verilerinin incelenmesi tercih edilmiştir. Ayrıca COVID-19 pandemisinin turistlerin otel beklentilerinde 

ne gibi değişikliklere yol açacağı konusunda bilgi vermesi de tercih nedenlerinden biridir. 

Tripadvisor.com sitesinden elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. İçerik analizi, verilerin 

belirli temalar ve kavramlar çerçevesinde bir araya getirilerek düzenlendiği bir araştırma yöntemidir (Gürbüz 

ve Şahin, 2018:413). Bu analiz ile kategoriler oluşturulur ve bu kategorilerdeki örneklerin sayısı/sıklığı 

belirlenir (Joffe ve Yardley, 2004). Verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların 

düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması olmak üzere dört aşamalı bir süreçten 

oluşmaktadır. Kodlama aşamasında veriler anlamlı bölümlere ayrılır ve her bir bölümün kavramsal olarak ne 

ifade ettiği belirlenir. Sonrasında elde edilen kodlar bir araya getirilerek ortak yönler bulunur ve kodları genel 

düzeyde açıklayıp kategoriler altında toplayabilen temalar geliştirilir. Temaların da tanımlanmasıyla veriler 

kodlar ve temalara göre sistematik bir şekilde düzenlenir, bulgular ayrıntılı bir şekilde sunulur. En son adımda 

ise sunulan bulgular araştırmacı tarafından yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2018:243). 

Lincoln ve Guba (1985) araştırmalarda güvenirliği sağlamak için geçerlik, dış geçerlik, güvenirlik ve objektiflik 

terimleri yerine inandırıcılık, güvenilebilirlik, onaylanabilirlik, aktarılabilirlik, tutarlılık, özgünlük gibi 

terimleri kullanmıştır. Günümüzde nitel araştırmalarda Lincoln ve Guba’nın kriterleri yoğun olarak 

kullanılmaktadır (Creswell, 2013:246). Bu araştırmada inandırıcılık ve tutarlılığı sağlamak için iki uzmanın 

görüşünden faydalanılmıştır.  Uzman incelemesi konu hakkında uzman olan bir araştırmacının, araştırma 

deseninin belirlenmesi, verilerin toplanması, analizi, sonuçların yazımı gibi süreçleri eleştirel bir bakış açısıyla 

incelediği ve geri bildirimlerde bulunduğu yöntemdir (Başkale, 2016:24). 

Onaylanabilirlik kriterini sağlamak için araştırmacı önyargılarını azaltmanın ve çoklu bakış açıları sağlamanın 

bir yolu, üçgenleme içeren yöntemleri kullanmaktır. Bu araştırmada güvenilebilirliği sağlamak için üçgenleme 

yöntemi tercih edilmiştir. Üçgenleme, iki veya daha fazla veri kaynağının, araştırmacıların, metodolojik 

yaklaşımın, teorik perspektifin aynı çalışmada kullanılmasıdır. Veri üçgenlemesi, araştırmacı üçgenlemesi, 

metodolojik üçgenleme ve teorik üçgenleme gibi farklı çeşitlerde yapılabilmektedir. Nitel veya nicel araştırma 

olması fark etmeksizin, verilerin birden fazla araştırmacı tarafından yorumlanması, çapraz kontrol edilmesi 

ve doğrulanması bulguların değerini artırmaktadır (Thurmond, 2001:254). Bu araştırmada araştırmacı 

üçgenlemesi yöntemi tercih edilerek iki araştırmacı çalışmayı birlikte yürütmüştür. 
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4. BULGULAR 

Tripadvisor.com sitesinden elde edilen veriler incelenerek anlamlı bölümlere ayrılmış, aralarındaki ortak 

yönler saptanarak ana temalar ve alt temalar belirlenmiştir. Bu bağlamda veriler odaların fiziksel özellikleri, 

otelin imkanları, otelin konumu, yiyecek ve içecek, SPA, insan kaynakları, kat hizmetleri, otelin özellikleri ve 

fiyatlar olmak üzere dokuz ana tema ve 54 alt tema altında toplanmış, görüşler olumlu ve olumsuz olarak 

ayrılmıştır. Çalışmanın bulguları Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1.SPA Otellerine Ait İçerik Analizi 

 Görüşler Alt Temalar n % 

 

Odaların 

Fiziksel 

Özellikleri 

 

Olumlu 

Odaların güzel ve konforlu olması 23 1.28 

Odaların geniş-ferah olması 21 1.17 

Odaların güzel dizayn edilmiş olması 12 0.67 

Olumsuz Odalarda eşyaların bozuk-yetersiz 

olması 

7 0.39 

 

 

 

Otelin 

İmkanları 

 

 

 

Olumlu 

COVID-19 pandemisi önlemlerinin 

başarılı olması 

109 6.07 

Aktivitelerin güzel ve yeterli olması 30 1.67 

Yürüyüş parkurunun güzel olması 18 1 

Mimarinin güzel olması 10 0.56 

Otelin yeni olması 20 1.11 

Olumsuz COVID-19 pandemisi önlemlerinin 

başarısız olması 

8 0.44 

Aktivitelerin yetersiz olması 6 0.33 

Otelin Konumu Olumlu İstanbul’a yakın olması 20 1.11 

Konumun güzel olması  38 2.12 

 

 

 

 

Yiyecek ve 

İçecek 

 

 

 

Olumlu 

Yemeklerin lezzetli olması 157 8.75 

Yemek çeşidinin fazla olması 24 1.34 

Özel gruplara hitap eden yemeklerin 

bulunması (gluten intoleransı, vegan, 

bebek yemeği) 

7 0.39 

Servisin başarılı olması 37 2.06 

Olumsuz Yemek çeşitlerinin yetersiz olması 16 0.89 

Yemek sırası 7 0.39 

Yemeklerin başarısız olması 16 0.89 

 

 

 

 

SPA 

 

 

 

Olumlu 

SPA hizmetlerinin başarılı olması 90 5.01 

Masajın başarılı olması 43 2.39 

Havuzların temiz olması 17 0.95 

Havuz çeşidinin fazla olması 11 0.61 

Hamamın başarılı olması 18 1 

Havuzların güzel olması 65 3.62 

SPA alanının temiz/güzel olması 28 1.56 

Olumsuz SPA alanı/havuzların soğuk olması 6 0.33 

SPA hizmetlerinin başarısız olması 5 0.28 

 

 

 

 

İnsan 

Kaynakları 

 

 

 

Olumlu 

Güler yüzlü olma 147 8.19 

İlgili olma  208 11.59 

Yardımsever olma 26 1.45 

Personel genel olarak iyi  31 1.73 

Profesyonel olma 12 0.67 

Kibar olma 34 1.89 

Saygılı olma 9 0.50 
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Olumsuz İlgisiz olma 11 0.61 

Sayıca yetersiz olma 8 0.44 

 

 

 

 

Otelin 

Özellikleri 

 

 

 

 

Olumlu 

Manzaranın güzel olması 14 0.78 

Dinlenmek ve stres atmak için uygun 

ortama sahip olması 

14 0.78 

Dizaynın genel olarak güzel olması 8 0.44 

Otelin sakin olması 26 1.45 

Çocuklu aileye uygun olması 29 1.61 

Özel günlerde yapılan jestlerin başarılı 

olması 

30 1.67 

Peyzajın güzel olması 9 0.50 

Kaliteli hizmet sunması 32 1.78 

Otel çevresinde doğanın güzel olması 93 5.19 

Olumsuz Kalabalık ve gürültülü olması 6 0.33 

Kat hizmetleri Olumlu Odaların temiz olması 45 2.51 

Otelin genel olarak temiz ve hijyenik 

olması 

103 5.74 

Olumsuz Odaların kirli olması 7 0.39 

Fiyatlar Olumsuz İçeceklerin ekstra ücrete tabi olması 18 1 

Fiyatların pahalı olması 6 0.33 

Tüm kategoriler için olumlu ve olumsuz kullanıcı yorumları ile ilgili örnekler Tablo 2 ve Tablo 3’te 

verilmektedir. 

Tablo 2.Olumlu kullanıcı yorumlarına ait örnekler 

Ana 

Kategoriler 

Yorumlar 

 

Odaların 

Fiziksel 

Özellikleri 

“…Oteli çok beğendik. Odaları oldukça geniş ve güzel dizayn edilmişti…” 

“…Otel çok temiz, odaların içi ferah ve çok rahat…” 

“…Odalar ve çevre zevkle döşenmiş Odalar çok hoş dizayn edilmiş. …” 

 

Otelin 

İmkanları 

“COVID 19 tedbirleri mükemmel bir şekilde alınmış termal kameralar her yerde dezenfektanlar 

içimiz çok rahattı girişten itibaren.” 

“Otel yeni bir otel olduğundan mimarisiyle görsel bir şölen sunuyor.” 

“… fiziki yapısı ve mimarisi olağanüstü, akşam şöminenin önünde oturmak çok zevkli…” 

“…Aktivite olarak bol tercihli olması grup tatillerini ve çocuklu gezileri renklendirecektir…” 

 

Otelin Konumu 

“…Harika bir otel konum olarak. İstanbul’a, Bursa’ya ve Ankara’ya yakın olması doğanın içinde 

olması…” 

“…Otelin konumu çok güzel, orman içerisinde, Sapanca Gölünü görüyor, İstanbul’a 1saat 45 dk 

mesafede…” 

 “…Doğanın kalbinde yer alan ama şehir hayatına çok yakın bir konumda. Biz İstanbul’dan 1.5 

saate vardık, ulaşım yönünden çok avantajlı…” 

 

Yiyecek ve 

İçecek 

“…Yemekler çok güzeldi, meze ve yemek çeşitliliği fazlasıyla yeterli…” 

“…Yemekler çok güzeldi, restoranda çalışan arkadaşlar güler yüzlü ve hızlı…” 
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“…Yemekler gayet güzel çeşitleri yeterli gereksiz yığılma yok açık büfede…” 

 

 

 

SPA 

“…Hamam, sauna, buhar odası, kapalı havuz gibi yerler de oldukça ferahtı. Balayı paketimizin 

içinde Bali Masajı vardı ve biz çok memnun kaldık, çok rahatlatıcıydı. Kesinlikle masajlarını 

tavsiye ederiz…” 

“…Havuzlar tertemizdi. Hamam en sevdiğim yerlerden oldu. İstanbul’da gittiğim birçok 

hamamdan daha güzeldi. Dışarı bulunan tuzlu havuz harikaydı…” 

 “…Pandemi döneminde geçirdiğim 1 haftanın kusursuz geçtiğini söyleyebilirim. Hamam, SPA, 

sıcak havuz, masaj faaliyetlerinin hijyenik açıdan da çok iyi olmasından ötürü bütün emek 

harcayan personele ve tüm çalışanlara teşekkür etmek…” 

 

İnsan 

Kaynakları 

 “…Personel gerçekten çok güler yüzlü, sizi değerli hissettiriyor…” 

“…Personel son derece ilgili, güler yüzlü, iyi eğitim almış…” 

“…Çalışanların misafirperverliği, ilgili ve alakalı olmaları son derece memnun ediciydi…” 

 

Otelin 

Özellikleri 

“… Otelin muhteşem bir doğası var. Ormanla iç içe. Yürüyüş yapıp temiz havayı bol bol içinize 

çekiyorsunuz. Hamakları, salıncakları gezinti yaparken güzel duraklar olarak karşınıza çıkıyor…” 

 “…Otel doğayla iç içe kuş sesleriyle ve çok güzel peyzajı ile bezenmiş bir mimariye sahip. 

Ailelerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği imkanlara sahip…” 

“…Doğayla iç içe, hijyen kurallarına özenle dikkat edilen ve çalışanların sizi evinizde hissettirdiği 

inanılmaz bir tesis…” 

 

Kat Hizmetleri 

 “…Oda temizliği ve havuzların temizliği gerçekten layıkıyla yerine getirilmişti…” 

 “…Ailecek gittiğimiz ziyaretimizden çok memnun kaldık. Otel ve odalar çok temizdi…” 

“…Özellikle pandemi döneminde, tüm hijyen kurallarına özen gösteriliyordu…” 

 

Tablo 3. Olumsuz kullanıcı yorumlarına dair örnekler 

Ana Kategoriler Yorumlar 

 

Odaların 

Fiziksel 

Özellikleri 

 “…Banyo kapısının altından sarkan silikon conta, yatak başındaki biri çalışmayan diğeri kırık 

okuma lambaları gibi bazı küçük ama sevimsiz arızaların giderilmemesi housekeeping 

sorumluluğunda olmalı…” 

“… ancak diş fırçası, ayakkabı cilası gibi odalarda bulunması gereken şeyler yok. Şampuanlar 

daha güzel kokulu olabilirler. Kış ayları düşünülerek oda balkonlarına ısıtıcı konulması iyi 

olabilir…” 

“…Oda içinde eksikler ( bornoz, iğne, kese gibi ) var. Eksikler için resepsiyonun aranması gerekli 

oluyor. Resepsiyon ile bu eksikler için iletişim kurmak tatsız oluyor…” 

 

 

Otelin İmkanları 

“…kalitesine güvenerek, SPA, havuz, restoran ve diğer ortak kullanım alanlarındaki tedbirleri 

öğrendikten sonra tereddüt etmeden geldik. Ancak sürece yönelik tedbirler anlamında bizi biraz 

hayal kırıklığına uğrattı…” 

 “…Pek aktivite yoktu…” 

“…Çok fazla aktivite yok ama amacınız dinlenmek doğada olmaksa memnun kalırsınız…” 
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Yiyecek ve 

İçecek 

“…Yemek çeşitleri az ve lezzetsiz. Yemek servis eden her büfede sadece 1 kişi var. Kimseye 

yetişemiyorlar…” 

“…Yemek kalitesi, çeşitliliği bakımından çok yetersiz. Bu ücreti ödedikten sonra bir daha gelinir 

mi?...” 

“…Yemekler az çeşitte ve çok ama çok tuzluydu. Eğer lezzet çabası için tuz basmışlarsa başarısız 

olduklarını söyleyebilirim…” 

 

 

SPA 

“…Çocuk havuzunun bulunduğu ortam son derece soğuktu…” 

“…Havuz seçenekleri çok fazla ama çocuklar için biraz su soğuk kaçıyor biraz daha sıcak olması 

gerekir kış günleri için…” 

“…Ancak SPA yetersiz, eleman az, suyu soğuk;15 dakikada odaya dönmek zorunda kaldım…” 

 

İnsan 

Kaynakları 

“…Ayrıca çalışan sayısının az olması sebebiyle mevcut çalışanların muhtemelen yorgunluktan 

ilgisiz ve bıkmış olduğunu gördük. Zorla çalıştıkları çok belliydi. Tüm bu şikayetleri dile 

getirebileceğimiz bir muhatap bulamadık ne yazık ki…” 

“…Akşam saat 22:00 civarı resepsiyona, housekeepinge, front deske 25dk boyunca ulaşamadık, 

sonunda ulaştığımızda bütün telefonların çaldığını ve yetişemediklerini söylediler…” 

“…Yemek servis eden her büfede sadece bir kişi var. Kimseye yetişemiyorlar. Çalışanlar çok 

ilgisiz...” 

 

 

Otelin 

Özellikleri 

“…Hafta sonu eski günlerdeki gibi yine kalabalık. Personel sayısında biraz azalma var 

arttırılmalı…” 

“…Öncelikle otelin konumu güzel orman içinde sessiz sakin fakat konakladığımız dönem hafta 

sonu olduğu için inanılmaz kalabalık ve gürültülü bir otel oldu…” 

“…Bizim gittiğimiz dönemde küçük çocuk nüfusu da çok fazlaydı. Restoranda gürültü ve uğultu 

çok fazla idi…” 

 

 

Kat Hizmetleri 

“…Banyo çok temizken odanın kirliliği bizi şaşırttı …” 

“…Oda temizliği yetersizdi her yer tozdu...” 

“…Yeterli çöp kutusu olmadığı ve tabanın, masaların üzeri toz içindeydi. Tatilimizin ikinci 

gününde oda temizlenmesine rağmen tozlar duruyordu...” 

 

Fiyatlar 

“…Böyle bir otelde tek beğenmediğimiz yarım pansiyon olup çay kahve ekstra ücretli olması…” 

“…Tek şikâyetimiz restoranda yalnızca bir adet soft içecek ücretsiz olarak veriliyor onun dışında 

içecekler ekstra ücrete tabi olmasıydı…” 

“…Ekstra ücret ödediğimiz içeceklerin fiyatı abartı derecede pahalıydı…” 

Odaların Fiziksel Özellikleri 

Odaların fiziksel özellikleri ana teması ile ilgili 63 adet yorum bulunmaktadır ve olumlu yorumlar sayıca daha 

fazladır. Çalışmada sırasıyla odaların güzel ve konforlu olması (%1.28), odaların geniş-ferah olması (%1.17), 

odaların güzel dizayn edilmiş olması (% 0.67) olumlu alt temaları ile odalarda eşyaların bozuk-yetersiz olması 

(%0.37) olumsuz alt teması yer almaktadır. 

Konukların odaların fiziksel özellikleri ile ilgili memnun kaldıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Odaların geniş ve ferah olması 

• Odaların konforlu olması ve odalarda bulunması gereken eşyaların eksiksiz olması 

• Odaların dizaynının güzel ve şık olması 

• Odaların ve odadaki eşyaların yeni olması 
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• Odaların manzarasının güzel olması 

Konukların odaların fiziksel özellikleri ile ilgili memnun kalmadıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Odalarda sigara kokusunun olması 

• Odaların iyi ısınmaması 

• Odalarda eksik eşya bulunması 

• Odalarda teknik sorunlar yaşanması 

Otelin İmkanları 

Otelin imkanları ana teması ile ilgili 201 yorum bulunmaktadır ve olumlu yorumların daha fazla olduğu 

görülmektedir. “Otelin imkanları” ana temasında sırasıyla COVID-19 pandemisi önlemlerinin başarılı olması 

(%6.07), aktivitelerin güzel ve yeterli olması (1.67), otelin yeni olması (%1.11), yürüyüş parkurunun güzel 

olması (%1), mimarinin güzel olması (%0.56) olumlu alt temaları ile COVID-19 önlemlerinin başarısız olması 

(%0.44) ve aktivitelerin yetersiz olması (%0.33) olumsuz alt temaları yer almaktadır. 

Konukların otelin imkanları ile ilgili memnun kaldıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• COVID-19 pandemisi tedbirlerine dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması 

• Yürüyüş parkurunun bakımlı, uzun ve keyifli olması 

• Otelin yeni yapılmış olması 

• Otelin mimarisinin güzel olması ve çevresindeki doğayla uyumlu olması 

• Otelde herkese hitap edecek çeşitlilikte farklı aktivitelere yer verilmesi 

• Lobinin ferah, geniş ve şık dizayn edilmiş olması 

Konukların otelin imkanları ile ilgili memnun kalmadıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Otelde COVID-19 pandemisi tedbirlerinin eksik olması, sosyal mesafe ve hijyene yeterince dikkat 

edilmemesi 

• COVID-19 pandemisi nedeniyle zaman zaman etkinliklere ara verilmesi ile etkinlik çeşidinin azalması 

Otelin Konumu 

Otelin konumu ana teması ile ilgili toplam 58 yorum bulunmakta olup yorumların tümü olumludur. Otelin 

konumu temasında sırasıyla konumun güzel olması (%2.12) ve İstanbul’a yakın olması (%1.11) alt temaları 

yer almaktadır. 

Konukların otelin konumu ile ilgili memnun kaldıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• İstanbul’a yakın olmasıyla kısa süreli tatiller için bile ulaşılabilir olması 

• Otellerin Sapanca Gölü’ne yakın olması nedeniyle güzel bir manzaraya sahip olması 

• Otellerin orman içinde sessiz, sakin ve huzurlu bir alana sahip olacak şekilde konumlandırılması 

Yiyecek ve İçecek 

Yiyecek ve içecek ana teması ile ilgili 264 yorum bulunmaktadır ve olumlu yorumlarının daha fazla olduğu 

görülmektedir. Yiyecek ve içecek ana temasında sırasıyla yemeklerin lezzetli olması (%8.75), servisin başarılı 

olması (%2.06), yemek çeşidinin fazla olması (%1.34), özel gruplara hitap eden yemeklerin bulunması (%0.39) 

olumlu alt temaları ile yemek çeşitlerinin yetersiz olması (%0.89), yemeklerin başarısız olması (%0.89) ve 

yemek sırası (%0.39) olumsuz alt temaları yer almaktadır. 

Konukların yiyecek ve içecek ile ilgili memnun kaldıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Yemeklerin lezzetli olması 

• Yemek çeşitliliğinin fazla olması 

• Farklı beslenme rejimlerine uygun yemeklerin şefler tarafından özenle hazırlanması 

• Yemek servisinin hızlı olması 

• Açık büfede sıra oluşmaması 

• Yemek servisi yapan personelin ilgili, güler yüzlü ve yardımsever davranışları 

• Yemek yenilen ortamın ferah olması, güzel müziklerin eşlik etmesi 

Konukların yiyecek ve içecek ile ilgili memnun kalmadıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 
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• Açık büfede yemek çeşidinin yetersiz olması 

• Yemeklerin lezzetsiz olması 

• Yemeklerin porsiyonlarının fiyatına göre küçük olması 

• Açık büfede uzun yemek sıraları oluşması 

• Servis personelinin ilgisiz olması ve servisin yavaş olması 

• Yemeklerin soğuk olması 

SPA 

SPA teması ile ilgili toplam 283 yorum bulunmaktadır ve olumlu yorumların sayıca daha fazla olduğu 

görülmektedir. SPA ana temasında sırasıyla SPA hizmetlerinin başarılı olması (%5.01), havuzların güzel 

olması (%3.62), masajın başarılı olması (%2.39), SPA alanının temiz/güzel olması (%1.56), hamamın başarılı 

olması (%1), havuzların temiz olması (%0.95), havuz çeşidinin fazla olması (%0.61) olumlu alt temaları ile SPA 

alanı/havuzların soğuk olması (%0.33) ve SPA hizmetlerinin başarısız olması (%0.28) olumsuz alt temaları yer 

almaktadır. 

Konukların SPA ile ilgili memnun kaldıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• SPA alanının geniş ve ferah olması 

• SPA alanın huzur verici bir atmosfer yaratacak şekilde güzel dizayn edilmiş olması 

• SPA alanının, havuzların ve hamamın hijyenik olması ve belirli aralıklarla düzenli olarak temizlenmesi 

• Herkese hitap edebilecek çeşitlilikte pek çok havuz bulunması 

• Çocuklara uygun çok sayıda havuz bulunması 

• Havuzların büyük olması 

• Hamam alanının ve hizmetlerinin güzel olması 

• SPA hizmetlerinin başarılı olması ve zamanında yürütülmesi 

• Masajın başarılı olması  

• SPA’da çalışan personelin profesyonel olması 

• SPA’da çalışan personelin konuklara detaylı bilgilendirmeler vererek SPA’da oldukları süre boyunca ilgili 

davranmaları 

Konukların SPA ile ilgili memnun kalmadıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Havuzların çocuklar için soğuk olması 

• Islak alanlar arası geçişin yapıldığı yerlerin soğuk olması 

• SPA alanının yeterince hijyenik olmaması 

• SPA hizmetlerinin başarısız olması, masaj randevularına geç başlanması 

• Masajın profesyonel olmayan kişilerce yapılması ve başarısız olması 

İnsan Kaynakları 

İnsan kaynakları ana teması 486 yorumla en çok yorum alan ana tema olmuştur. Bu kategoride de olumlu 

yorumlar sayıca olumsuz yorumlara göre çok daha fazladır. İnsan kaynakları kategorisinde sırasıyla ilgili 

olma (%11.59), güler yüzlü olma (%8.19), kibar olma (%1.89), genel olarak iyi (%1.73), yardımsever olma 

(%1.45), profesyonel olma (0.67), saygılı olma (%0.50) olumlu alt temaları ile ilgisiz olma (%0.61) ve sayıca 

yetersiz (0.44) olma alt temaları bulunmaktadır.  

Konukların insan kaynakları ile ilgili memnun kaldıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Personelin ilgili olması ve konuklara her konuda yardımcı olmaya çalışması 

• Personelin sıcak bir karşılama yapması 

• Personelin samimi ve güler yüzlü olarak konuklara kendini evinde hissettirmesi 

• Personelin yapıcı olması ve sorunları hızlı bir şekilde çözerek telafi etmesi 

• Personelin eğitimli ve profesyonel olması 

• Personelin kibar ve saygılı davranışlar göstermesi 

Konukların insan kaynakları ile ilgili memnun kalmadıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Personelin konukların istekleri ve sorunları karşısında ilgisiz bir tavır sergilemesi 

• Personelin konuklara kaba ve saygısız davranması 
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• Otelde sayıca az personel bulunması nedeniyle hizmetlerin aksaması 

• Personelin güler yüzlü olmaması, soğuk bir tavır sergilemesi 

Otelin Özellikleri 

Otelin özelliklerine dair toplam 261 adet yorum bulunmaktadır ve yorumların çoğunluğunun olumlu olduğu 

görülmektedir. Otelin özellikleri ana temasında sırasıyla otel çevresinde doğanın güzel olması (%5.19), kaliteli 

hizmet sunması (%1.78), özel günlerde yapılan jestlerin başarılı olması (%1.67), çocuklu aileye uygun 

olması(%1.61), otelin sakin olması(%1.45) , manzaranın güzel olması (%0.78), dinlenmek ve stres atmak için 

uygun ortama sahip olması (%0.78), peyzajın güzel olması (%0.50), dizaynın genel olarak güzel olması (%0.44) 

olumlu alt temaları ile kalabalık ve gürültülü olması  (%0.33) olumsuz alt teması yer almaktadır.    

Konukların otelin özellikleri ile ilgili memnun kaldıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Otel çevresinde doğanın güzel olması, bol yeşillik ve temiz hava 

• Otel çevresinin kuş sesleri ve göl manzarasıyla huzurlu olması ve stres atmak için uygun olması 

• Sakin ve sessiz atmosferiyle dinlendirici olması 

• Doğum günü, yıl dönümü, balayı gibi özel günlerde otel personeli tarafından jestler yapılması ve bu gibi 

organizasyonları gerçekleştirmek isteyen konuklara gerekli yardımların yapılması 

• Otel bahçesinde peyzajın güzel olması, dışarıda yeterli oturma alanının bulunması 

• Çocuklar için havuzlar ve etkinlikler yönünden zengin bir konsept sunmasıyla çocuklu aileler için uygun 

olması 

• Odalarda ve açık alanlarda güzel bir manzaranın olması 

• Otelin genel olarak zevkli bir dekorasyonunun olması 

• Otelin her yönüyle kaliteli hizmet sunması 

Konukların otelin özellikleri ile ilgili memnun kalmadıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Otelin özellikle hafta sonları ya da resmî tatillerde kalabalık olması 

• Çocukların çok olduğu dönemlerde otelin gürültülü olması 

Kat Hizmetleri 

Kat hizmetleri ana kategorisi ile ilgili toplam 155 adet yorum bulunmaktadır ve olumlu yorumlar sayıca daha 

fazladır. Kat hizmetleri temasında sırasıyla otelin genel olarak temiz ve hijyenik olması (%5.74), odaların temiz 

olması (%2.51) olumlu alt temaları ile odaların kirli olması (%0.39) olumsuz alt teması yer almaktadır. 

Konukların kat hizmetleri ile ilgili memnun kaldıkları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Otelin genel kullanım alanlarının ve bütünün hijyen kurallarına uygun ve temiz olması 

• Odaların ve banyoların temiz olması 

• Ortak tuvaletlerde gerekli hijyen kurallarına uyulması, COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında 

dezenfektan bulundurulması 

Konukların kat hizmetleri ile ilgili şikâyet ettikleri konular aşağıdaki gibidir: 

• Odaların yeterli temizlik yapılmadan konuklara sunulması 

• Odalarda eşyaların ve yerlerin tozlu olması 

• Oda tuvaletlerinin yeterince temiz olmaması 

• Ortak alanların tozlu olması 

Fiyatlar 

Fiyatlar ana temasında toplam 24 adet yorum bulunmaktadır. Fiyatlara dair olumlu yorum sayısı çok az 

olduğundan bulgulara dahil edilmemiştir, sadece olumsuz yorumlar incelenmiştir. Fiyatlar temasında 

sırasıyla içeceklerin ekstra ücrete tabi ve pahalı olması (%1) ve fiyatların pahalı olması (%0.33) olumsuz alt 

temalarına yer verilmiştir. 

Konukların fiyatlar ile ilgili şikayetçi oldukları durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Restoranda bir içecekten sonrasının ücretli olması ve içecek fiyatlarının yüksek olması 

• Fiyat-performans oranının başarısız olması 
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• Otelin genel olarak fiyatının çok yüksek olması 

5. TARTIŞMA 

Çalışma sonuçları yorumların sırasıyla insan kaynakları, SPA, yiyecek ve içecek kategorisinde yoğunlaştığını 

göstermektedir. Yorumların geneline bakıldığında olumsuz yorumların az sayıda olduğu görülmektedir. 

Araştırma kapsamında 5 yıldızlı oteller seçildiği için belirli bir hizmet kalitesinin sağlanması nedeniyle 

olumsuz yorumların sayıca az olduğu söylenebilir. 

En çok yorum alan ana tema insan kaynaklarıdır. Olumlu alt temalar ise sırasıyla ilgili olma, güler yüzlü olma 

ve kibar olma olarak bulunmuştur. Literatür incelendiğinde bu konuyla ilgili benzer çalışmalarda da aynı 

sonuca ulaşıldığı görülmektedir. Çoban vd. (2019) Eskişehir şehir otellerinin e-yorumlarını inceledikleri 

çalışmalarında insan kaynakları kategorisinin en çok yorum alan kategori olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Gürbüz ve Ormankıran (2020) 5 yıldızlı Belek otellerinin yorumlarını incelemiş, personel davranışının en çok 

yorum alan kategori olduğunu saptamıştır. Doğançili vd. (2018) Göller Bölgesi otellerinin Tripadvisor 

yorumlarını incelemiş, en çok yorum alan olumlu unsurun personel olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

İnsan kaynaklarından sonra en çok yorum alan kategori SPA olmuştur. SPA kategorisinde ise en çok yorum 

alan alt tema “SPA hizmetlerinin başarılı olması” olumlu temasıdır. Bunu havuzların güzel olması, masajın 

güzel olması, hamamın başarılı olması, SPA alanının temiz/güzel olması, havuzların temiz olması ve havuz 

çeşitliliğin fazla olması alt temaları izlemektedir. Bertan vd. (2015) Türkiye’de termal otellere dair Tripadvisor 

yorumlarını incelemiştir. Yorumlarda en sık kullanılan ikinci kelimenin “havuz" olduğunu ve termal otellerde 

havuzun konukların ilgisini çeken konuların başında geldiğini belirtmiştir. Araştırmamızda havuzlarla ilgili 

üç alt tema altında çok sayıda yorum bulunması bunu destekler niteliktedir. Küçükusta ve Giuliett (2019) 

temizlik ve durum, ortam, SPA personelinin görünümü ve terapistlerin kişiselleştirilmiş hizmet anlayışının 

müşterilerin SPA hizmeti deneyimini etkileyen önemli SPA özellikleri olduğunu saptamıştır. Bu çalışma, 

araştırmamızda SPA kategorisinde 3.sırada yer alan SPA alanının temiz/güzel olması sonucunu destekler 

niteliktedir. 

Araştırma kapsamında en çok yorum alan üçüncü kategori ise yiyecek ve içecektir. Bu kategori altında en çok 

yorum “yemeklerin lezzetli olması” alt temasına gelmiştir. An (2018) Yeni Zelanda’da lüks oteller üzerinde 

yaptığı araştırmada yiyecek ve içeceğin en çok yorum alan kategoriler arasında olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Benzer şekilde Doğançili vd. (2018) ve Çoban vd. (2019) tarafından yapılan çalışmalarda yiyecek ve içecek 

hizmetleri en çok yorum alan ilk üç kategori arasında yer almaktadır. Şahin vd. (2020) Kuşadası’nda yaptıkları 

araştırmada yorumların büyük kısmının personel ve yiyecekler üzerinde yoğunlaştığını bulmuştur. 

Araştırmanın bulgularına göre yiyecek-içecek kategorisinde olumlu yorumlar fazla olsa da bu hizmetlerden 

memnun olmayan bir kesimin de bulunduğu görülmektedir. Yemek çeşidinin az olması ve yemeklerin 

başarısız olması belirtilen yorumlar arasındadır. Olumlu yorumların çokluğu göz önüne alındığında yiyecek-

içecek hizmetleri ile ilgili problemlerin az ve dönemsel olduğu söylenebilir.  

Otelin özellikleri ana temasındaki yorumlar incelendiğinde konukların SPA otellerinde sessizlik, sakinlik, 

huzurlu atmosfer ve doğanın güzel olması konularına önem verdikleri görülmektedir. Bu durum SPA 

otellerini tercih eden kişilerin motivasyonları ile yakından ilgilidir. Küçükusta vd. (2013) konukların 

otellerdeki SPA merkezlerini ziyaret etme motivasyonlarının sırasıyla rahatlama (gevşeme), kendini şımartma 

ve güzellik olduğunu saptamıştır. Araştırmamızda konuklar otelin çevresindeki doğanın güzelliğinden ve 

sakinliğinden etkilendiklerini, bu otellerin huzur verici, stres atmaya uygun ve dinlendirici bir atmosfere sahip 

olduklarını belirtmişlerdir ve otelin imkanları alt temasında “otel çevresinde doğanın güzel olması” en çok 

yorum alan kategori olmuştur. 

Kat hizmetleri kategorisinde, konukların otellerin genel olarak temiz ve hijyenik olması ve odaların temiz 

olmasına önem verdikleri görülmektedir. Sezen Doğancili vd. (2018) ve Barreda ve Bilgihan’ın (2013) 

çalışmalarında da temizliğin çevrim içi yorumlarda öne çıkması bu araştırmayı destekler niteliktedir. Odaların 

fiziksel özellikleri ile ilgili yorumlar incelendiğinde, konukların odaların yeni olmasından, büyük ve ferah 

olmasından ve güzel dizayn edilmesinden memnun oldukları görülmektedir. Limberger vd. (2014) 

Brezilya’daki otellerin Tripadvisor yorumlarını incelemiş, oda, hizmet ve değer (maliyet-fayda) kriterleri ile 

genel memnuniyet arasında yüksek bir korelasyon bulunduğunu saptamıştır. Li vd. (2013) tarafından 
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gerçekleştirilen araştırma da konukların oda büyüklüğü ve dekorasyonuna önem verdiğini doğrular 

niteliktedir. 

Otelin imkanları kategorisinde COVID-19 pandemisi koşullarının etkisiyle pandemi önlemlerinin başarılı 

olması alt temasındaki yorumların sayıca fazla olduğu görülmektedir. Aktivitelerin yeterli olması ve otelin 

yeni olması konukları memnun eden diğer faktörler arasındadır. Pandemi sürecinde otelin odaları, genel 

alanları, yiyecek-içecek ve SPA alanları gibi tüm bölümlerinde gerekli hijyen kurallarına uyulması, belirli 

aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması ve sosyal mesafe hususunda titiz davranılması konuk 

memnuniyeti açısından büyük önem taşımaktadır. 

Otelin konumu ile ilgili hiçbir olumsuz yoruma rastlanmamıştır. Sapanca’daki SPA otelleri başta İstanbul 

olmak üzere büyük şehirlere yakın olmasıyla konum konusunda avantajlıdır. Bayram vd. (2014) tarafından 

yapılan çalışmada da konumun yorumlarda ön plana çıktığı görülmektedir. Fiyatlar kategorisi olumsuz 

yorumlardan oluşmasıyla dikkat çekmektedir. Otellerin yarım pansiyon uygulamaları nedeniyle içeceklerden 

ekstra ücret alması konuklar tarafından eleştirilen önemli noktalardan biri olmuştur. 

SPA otelleri dinlenmek, rahatlamak, stres atmak gibi motivasyonlara sahip turistler tarafından tercih 

edildiğinden şehir otellerinden farklı özelliklere sahiptir. Bu otelleri tercih eden kişiler tüm günü otel içinde 

ve otelin imkanlarından özellikle de SPA hizmetlerinden yararlanarak geçirmektedir. Tüm bu etkenler göz 

önüne alındığında, dinlenmek ve rahatlamak için uygun bir atmosferin sağlanması, SPA hizmetlerinin başarılı 

yürütülmesi, yiyecek-içecek hizmetleri, personelin tutumu, yeterli sayıda aktivite seçeneğinin bulunması SPA 

otelleri için önem taşımaktadır. Çalışmanın sonuçları dikkate alındığında SPA otellerini tercih eden turistlerin 

en çok insan kaynaklarına, SPA’ya, yiyecek ve içecek hizmetlerine, otelin özelliklerine ve otelin imkanlarına 

önem verdikleri görülmektedir.  

6. SONUÇ  

Çalışmanın amacı, Sapanca’da SPA otellerini ziyaret eden turistlerin bu otellere yönelik beklentilerini ortaya 

koymaktır. Bu doğrultuda çevrim içi yorumlar incelenerek konukların memnuniyetini etkileyen başlıca 

faktörler belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde SPA otellerinde konukların insan 

kaynakları, SPA, yiyecek ve içeceğe en çok önem verdikleri görülmektedir. İnsan kaynaklarına yapılan 

yorumların diğer kategorilere yapılan yorumlardan fazla olması konaklama işletmelerinde konukların 

memnuniyetinde insan kaynaklarının ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır. Turizm emek yoğun bir 

sektördür ve personel konuklarla birebir iletişim halindedir. Bu nedenle personelin tavır ve tutumları 

konukların memnuniyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.  

SPA kategorisinde olumlu yorumlarda SPA hizmetlerinin başarılı olması, masajın başarılı olması, havuzların 

temiz olması yer alırken olumsuz yorumlarda SPA alanı/havuzların soğuk olması ve SPA hizmetlerinin 

başarısız olması ön plana çıkmıştır. Olumsuz yorumlar sayıca çok azdır. Bu durum Sapanca’daki 5 yıldızlı 

SPA otellerinin SPA hizmetleri konusunda başarılı olduğunun göstergesidir. Olumsuz yorumlardan yola 

çıkarak, SPA bölümünde farklı alanlar arasında konukların üşümemesi için gerekli ısıtmanın yapılması önem 

taşımaktadır.  

Yiyecek ve içecek ana temasında hem olumlu hem de olumsuz yorumlarda yemeklerin lezzeti ve yemek 

çeşitliliği ön plana çıkmaktadır. SPA otelleri yemeklerin lezzetine önem vermeli ve herkese hitap edecek 

şekilde bir yemek çeşitliliği sağlamalıdır. Bunun yanı sıra özellikle tatil dönemlerindeki yorumlarda açık büfe 

sıraları ve personelin sayıca yetersiz kalması konularında şikâyet olduğu görülmektedir. Doluluğun yüksek 

olduğu tatil günlerinde sıra olmasını önlemek ve servisi hızlandırmak için yiyecek-içecek bölümünde 

konuklara yardımcı olacak daha çok personelin bulundurulmasına önem verilmelidir. 

Otelin özellikleri ana teması kapsamında konukların otel çevresindeki doğaya, kaliteli hizmet sunulmasına ve 

özel günlerde yapılan jestlere önem verdikleri görülmektedir. Turizm sektöründe rekabetin giderek arttığı 

günümüzde konuklara kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması ön plana çıkmaktadır. Kişiselleştirilmiş 

hizmetler işletmenin rekabet gücünü artırmakta, konuk memnuniyeti ve sadakatini sağlamaktadır (Zhang, 

2018:111). “Özel günlerde yapılan jestlerin başarılı olması” alt temasındaki yorumlar bu bağlamda 

değerlendirilebilir. Bu yorumlarda kişiler doğum günü, yıl dönümü, balayı gibi özel günlerde otel 

personelinin hazırladıkları jestler ve sürprizlerden duydukları memnuniyeti belirterek personele 

teşekkürlerini iletmiştir. Ayrıca gluten hassasiyeti olan, vegan ya da vejetaryen olan kişilere ve bebeklere özel 
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yemeklerin şefler tarafından özenle hazırlanması da müşterilerin üzerinde durduğu konular arasında yer 

almıştır. SPA otelleri ve diğer konaklama işletmeleri bu durumun üzerinde durmalı, konukların kendilerini 

özel hissetmeleri için gerekenleri mutlaka yapmalıdır. 

Kat hizmetleri bağlamında otelin genel olarak temiz ve hijyenik olmasının memnuniyeti etkileyen faktörler 

arasında yer aldığı görülmektedir. Otelin temizliği ile ilgili çok sayıda ve detaylı yorumlar yer almaktadır. Bu 

durum konukların pandemi nedeniyle hijyen ve temizlik uygulamaları konusunda ekstra hassasiyet 

göstermesinin bir sonucudur. Otelin genel kullanım alanlarının ve odalarının hassasiyetle temizlenmesi 

konuk memnuniyeti açısından önem taşımaktadır. Odalarla ilgili yorumlarda konuklar odaların geniş, ferah, 

yeni ve güzel dizayn edilmiş olmasından memnuniyet duyduklarını belirtmiştir. SPA otellerinde şehir 

otellerine kıyasla konuklar otelde daha fazla vakit geçirdiğinden odaların büyüklüğü ve ferahlığı daha önemli 

bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca SPA otellerinde konuklar dinlenme ve huzur motivasyonunu 

taşıdıklarından dekorasyonda kullanılan ögeler, renkler ve detayların bu amaca yönelik seçilmesi 

gerekmektedir.  

Turizmde konaklama tesisi ya da destinasyon seçiminde mesafe önemli faktörlerin başında gelmektedir. 

Araştırmamızda da konuklar İstanbul’a yakın olması nedeniyle Sapanca otellerini tercih ettiklerini 

belirtmiştir. Araştırma kapsamında olumsuz yorumlarda fiyat kategorisi öne çıkmaktadır. Bazı otellerde 

yarım pansiyon uygulamasının olduğu ve konukların içecekler için sürekli ücret ödemek durumunda 

kalmaktan rahatsızlık duydukları görülmektedir. Bu şikayetlerin göz önüne alınarak içeceklerin de dahil 

olduğu alternatif paketlerin önerilmesi faydalı olacaktır. 

Sınırlılıklar ve Öneriler 

Bu çalışmada sadece 5 yıldızlı oteller ele alınmıştır. Diğer yıldız kategorilerinde yer alan konaklama 

tesislerinin gelecek araştırmalara dahil edilmesi özellikle SPA hizmetlerinin analiz konusunda daha geniş bir 

bakış açısı kazandırabilir. Çalışma kapsamında sadece Türkçe yorumlar incelenmiştir. Gelecekteki 

çalışmalarda diğer dillerdeki yorumların incelenmesi yabancı turistlerin beklentilerini, memnun oldukları ve 

olmadıkları noktaları anlamak açısından faydalı olacaktır. 

Araştırma kapsamında 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarih aralığındaki bir yıllık yorumlar incelenmiştir. Gelecek 

çalışmalarda daha geniş bir tarih aralığı seçilebilir. Ayrıca Türkiye’de farklı bölgelerde yer alan SPA 

otellerinde araştırmalar yapılarak sonuçlar karşılaştırılabilir ve Türkiye’deki SPA otelleri hakkında daha 

bütüncül bir tablo ortaya çıkarılabilir. 

Araştırmada Tripadvisor.com yorumları incelenerek konukların SPA otelleri ile ilgili memnun oldukları ve 

olmadıkları durumlar hakkında genel bir çerçeve çizilmiştir. İnsan kaynakları hakkındaki yorumların sayıca 

fazlalığı insan kaynaklarının önemini vurgulamaktadır. SPA otellerinde personelin en iyi şekilde çalışabilmesi 

için eğitimlerine ve motivasyonlarını sağlamaya önem verilmelidir. Personelin eğitilmesi ve yüksek 

standartlarda hizmet vermelerinin sağlanması otel işletmelerinde konuk memnuniyetini artırıcı etkiye 

sahiptir (An, 2018). Personelin motivasyonun sağlanması için terfi edebilme ve ödüllendirme sistemleri etkin 

bir şekilde kullanılmalıdır (Gökkaya ve Türker, 2018:25). 

SPA otellerinde SPA hizmetlerinin başarısı genel memnuniyet üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. SPA ile 

ilgili yorumlarda havuz çeşitliliği üzerinde durulduğu görülmektedir. Herkese hitap edebilmesi ve aynı 

zamanda kalabalık oluşmasını önlemesi açısından havuzların çeşitlendirilmesi önemlidir. İşletmelerin bu 

konu üzerinde durması ve yatırım yapması memnuniyet açısından önem arz etmektedir. Bunun yanında SPA 

hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi için gerekli planlamalar yapılmalı, temizliğe önem verilmelidir. SPA içinde 

ve SPA’ya geçiş alanlarında konukların üşümemesi için uygun sıcaklık sağlanmalıdır. Konuklar yorumlarında 

SPA’da personelin ilgisinin ve bilgilendirmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda konuklara 

SPA’daki tüm olanaklar hakkında bilgi verip onlara yardımcı olacak yeterli personel bulunması önem 

taşımaktadır. SPA’daki ana hizmetlerden biri masaj olduğundan alanında profesyonel ve deneyimli 

terapistlerin istihdam edilmesi önem taşımaktadır. 

Yemekler hakkında yorumların çoğu olumlu olsa da az sayıda konuk yiyeceklerin lezzetinden memnun 

olmadıklarını ve çeşidin az olduğunu belirtmiştir. Belirli bir standartın sürdürülmesi için her zaman yiyecek-

içecek çeşitliliğini korumak önem taşımaktadır. Konuklar SPA otellerini sağlık ve welness amaçlı ziyaret 

ettiklerinden yiyecek ve içecek sunumunun kalitesi büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı ve ilgi çekici menülerin 
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hazırlanması, menülerde besin değerleri ve kalorilere yer verilmesi gerekmektedir (Giritlioğlu vd., 2014). 

Çevrimiçi tüketici yorumlarının konaklama işletmeleri tarafından dikkatle incelenmesi, konukların istek ve 

şikayetlerinin eş zamanlı olarak takip etmesi ve en kısa zamanda dönüş yapması konuk memnuniyeti 

açısından işletmeye değer katacaktır (Yetgin vd., 2018; Çoban vd., 2019:554; Yetgin vd., 2020: 2102; Battal vd., 

2019). Konukların yorumlarında dinlenme ve stres atmalarına yardımcı olan sakin, doğal güzelliklerle çevrili 

otellerden memnun kaldıkları görülmektedir. SPA otellerinin çevresindeki doğa ile uyumlu bir mimariye 

sahip olması ve bu uyumu otel içinde de sürdürmesi gerekmektedir. Ayrıca konuklar doğayla iç içe olmak 

istediklerinden SPA otelleri yürüyüş parkurlarına ve peyzaja önem verilmelidir. Olumsuz yorumlarda 

aktivitelerin az olmasından şikâyet eden konukların olduğu görülmektedir. Aktivite sayısının ve dış mekânda 

zaman geçirilecek alanların artırılması faydalı olacaktır. 
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Amaç –  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de doğup büyümüş aynı kültürü paylaşan, katılımcıların 
demografik özelliklerine göre, kültürel öğeler içeren video reklamlara karşı beğeni (pozitif motivasyon-
hoşlanma) duygusunun farklılaşmasını incelemektir. 

Yöntem –  Araştırmanın deney aşaması uygun örnekleme ile seçilmiş 77 (29K+48E) katılımcı ile 
gerçekleştirilmiştir. Deneyde veri toplama aracı olarak reklam uyaranlarına karşı katılımcıların 
EEG(elektroensefalografi) ile beyin sinyalleri toplanmış ve frontal alfa(8-13 Hz) asimetri yöntemi 
kullanılarak katılımcıların beğeni seviyeleri ölçümlenmiştir. Katılımcıların demografik bilgileri ve ölçek 
doğrultusunda beyan ettikleri beğeni puanları form ile toplanmıştır. Verilerden SPSS programı 
aracılığıyla ilişkisiz T-testi, Kruskal Wallis H-testi ve Pearson Korelasyon analizleri yapılarak bulgular 
elde edilmiştir.  

Bulgular –  Çalışmada kültürel öğeler içeren video reklamlarının, aynı kültürde büyümüş bireylerde 
olumlu izlenim bıraktığını görülmüştür. Kadınların erkeklere göre beğeni düzeylerinin daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Anaerkil olarak yetişen bireylerin, ataerkil yetişenlere göre beğeni seviyeleri 
anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Eğitim düzeyinin, medeni halin ve çocukluğun geçtiği yerin ise beğeni 
seviyesinde anlamlı farklılaşmadığı görülmüştür. Bulgulardan faydalanarak, kadın ve anaerkil ortamda 
yetişen bireylerin kültürel öğelere karşı beğeni puanını arttırdığı görülmüştür. Diğer bulgu ise EEG 
beğeni puanı ile beyan beğeni puanı arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmamasıdır. 

Tartışma –  Gerçekleştirilen araştırmada kültür öğelerinin reklamlarda kullanılmasının beğeni duygusu 
yarattığı görülmüştür. Ayrıca kadınlarda veya anaerkil ortamda yetişen bireyler üzerinde daha etkin bir 
duygulanım oluşturduğu görülmüştür. Bu çalışma, reklam tasarımcıları ve pazarlamacılar için 
reklamlarda kullanılacak kültürel öğelerin hedef tüketici grubuna göre vurgulanması gerektiğini 
göstermiştir. Diğer sonuç ise kişilerin beğeni durumları hakkındaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığının 
görülmüş olmasıdır. Bu durum nöropazarlama araçlarının bireyin tercih ve kararlarını objektif olarak 
ortaya koymadığı durumlarda etkin bir pazarlama araştırma aracı olduğunu göstermektedir. 
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Purpose – The aim of this study is to examine the differentiation of the sense of like (positive motivation- 
pleasantness)   toward video advertisements containing cultural elements, according to the demographic 
characteristics of the participants, who were born and raised in Turkey and share the same culture. 

Design/methodology/approach– The experimental phase of the research was carried out with 77 
(29F+48M) participants selected by convenient sampling. As a data collection tool in the experiment, the 
brain signals of the participants were collected by EEG (electroencephalography) against advertising 
stimuli and the level of like of the participants was measured using the frontal alpha (8-13 Hz) asymmetry 
method. The demographic information of the participants and the like scores they declared in line with 
the scale were collected with the form. Findings were obtained by performing independent T-test, Kruskal 
Wallis H-test and Pearson Correlation analyzes from the data using the SPSS program. 

Findings – As a result of the study, it was seen that video ads containing cultural elements left a positive 
impression on individuals who grew up in the same culture. It was observed that women's level of like 
score was higher than men's. The level of like of individuals raised as a matriarch differs significantly 
compared to those raised in a patriarchal manner. It was observed that the level of education, marital 
status and the place of childhood did not differ significantly in the level of like. By making use of the 
findings, it was seen that women and grew up in a matriarchal environment increased their like for 
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cultural elements. The other finding is that there is no significant relationship between EEG like score and 
declaration like score. 

Discussion – In the research carried out, it was seen that the use of cultural elements in advertisements 
creates a sense of like. In addition, it has been observed that it creates a more effective affect on women 
and on grow up in a matriarchal environment. This study showed that the cultural elements to be used 
in advertisements should be emphasized according to the target consumer group for advertising 
designers and marketers. The other result is that it has been seen that the statements of people about their 
likes do not reflect the truth. This shows that neuromarketing tools are an effective marketing research 
tool when they do not objectively reveal the preferences and decisions of the individual. 
 

1. Giriş 

İnsanların olaylar karşısında çekinme, korkma, heyecanlanma, dikkatini çekme ya da ilgisizlik gibi 
duygulanımlarını ve davranışlarını çözümleme ihtiyacı birçok alan için önemli problemlerden biri olmuştur. 
İnsan davranışları, makine gibi girdileri ile elde edilen çıktıları arasında bir rasyonaliteye oturtulamamaktadır. 
İnsanların davranışları ve duygulanımları çoğunlukla anket ve söze dayalı beyan gibi veri toplama araçlarıyla 
ölçülmeye çalışılmaktadır. Fakat etik değerler, otokontrol ve toplum baskısı gibi gerekçelerden dolayı bu 
verileri yeterince açık ve doğru şekilde toplamak mümkün olmamaktadır (Batı & Erdem, 2015:15). İnsanların 
anket, odak grup çalışması, sözlü mülakat, röportaj veri toplama araçlarıyla toplanan verilerinde gerçek 
düşüncelerini saklama eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir (Özkara, 2017:1; Vecchiato et al., 2011:580). Bu 
bağlamda, insanın sosyal davranışlarına bağlantı veren, bireylerin vücutlarından toplanabilecek fizyolojik 
sinyallerin analizi ve yorumu ile daha tutarlı ve nitelikli bilgiler elde edilebileceği fikri ön plana çıkmıştır. Bu 
durum nöropazarlama kavramını doğurmuştur. Nöropazarlama, nörobilimden faydalanarak ürün ve 
hizmetler karşısında tüketici davranışları ve tercihlerini anlamaya çalışan genç bir disiplindir(Bočková et al., 
2021:44; Khurana et al., 2021:2).Tüketicilerin video reklamlar, afişler, müzikler ya da koku gibi uyaranlara 
karşı duygulanımlarını gözlemlemek (Ortony & Turner, 1990; Smith et al., 2017; Vecchiato et al., 2013; 
Vecchiato & Babiloni, 2011) veya satın alma kararlarını incelemek için beyin görüntüleme ve analiz teknikleri 
kullanmaktadır (Braeutigam et al., 2004:294; Ozkara & Bagozzi, 2021:4). Dünyada reklam ve tanıtımlar için 
yaklaşık 400 milyar dolarlık bir pazar olduğu ve bu pazarın büyümekte olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı 
nöropazarlama alanında keşfedilebilecek yeni bulgular ve iyileştirmeler alana büyük katkılar sağlama 
potansiyelini ortaya çıkarmaktadır(Khurana et al., 2021:1). 

Nöropazarlama çalışmaları bu çerçevede bilgisayar, elektronik, biyoloji, fizik, psikoloji, pazarlama gibi 
bilimlerin birleşiminden oluşan multidisipliner bir alandır. Bu alanda insanın duygu temeli üzerinde yapılan 
çalışmalar psiko-fizyolojik odaktan mühendislik uygulamalarına doğru bir eğilim göstermiştir. Duygu 
tanımlamaları konusunda yaşanan sorunları çözmek için birçok araç ve algoritma geliştirilmiştir (Lakhan et 
al., 2019). Bu noktada nöropazarlama, nöro görüntüleme teknikleri sayesinde bireyin davranışsal ve duygusal 
eğilimlerinin gözlemlenmesine olanak vermektedir. Bu da firmalara, tüketicilerin satın alma tercihlerinde 
nelerden etkilendiğine dair ipuçları vermektedir (Eser et al., 2011:855). 

Davranış ve tutumların oluşmasında değerler belirleyici rol oynamaktadır. Bireyin değerlerinin oluşmasında 
ise toplumun değerler yapısının etkinliği görülmektedir. Bir toplumun geçerli değer yargıları kültürün en 
temel özelliğini oluşturmaktadır. Kültür bu noktada toplumun “anlam sistemleri”nin paylaşımı olarak 
tanımlanabilir (de Mooij, 2015:647).  

Matsumoto ve Hwang’a (2012:92)göre duyguların oluşumunda doğuştan gelen biyolojik ve bireyin sonradan 
büyüdüğü toplum içerisinde kazandığı kültürel etkiler yer almaktadır. Biyolojik olarak ele alınan duygularda 
insanın doğuştan gelen evrensel tepkileri göze çarparken, kültürel etki altında oluşan duygularda ise 
coğrafyadan coğrafyaya ve toplumdan topluma değişkenlik gösteren tepkiler göze çarpmaktadır. Bununla 
birlikte duyguların oluşumunda bu iki kavramı birbirinden ayrıştırarak değil, durum ve şartlara göre, duygu 
içerisinde değişken ağırlıkta olduğu bir bio-kültürel modeli öne sürmüştür.  Kültür, duyguların oluşumunda 
önemli bir katman olarak dikkat çekmektedir (Lim, 2016:2). Estetik, beğeni ve güzellik gibi değerlerin 
doğuştan gelip gelmediğini merak eden araştırmacılar 6 aylık bebeklere Mozart bestelerinin uyumlu ve 
uyumsuz notalardan oluşmuş versiyonlarını karışık sırayla dinletmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bebekler 
ilk olarak dinletilen versiyonu daha uzun süre dinlediklerini ve tekrar dinletilmesi durumunda ilk 
dinlediklerine ilgi duydukları gözlemlenmiştir. Burada beğeni ve estetik için önemli olan notaların uyumlu 
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ya da uyumsuz olmasından daha çok tecrübeden kaynaklandığı görülmektedir. Bu durum kültür kavramının, 
duygulanımlarımız için ne denli önemli olduğunu göstermektedir (Plantinga & Trehub, 2014:47). 

Araştırmacılar evrimsel olarak duygu oluşumunun insanı hayatta tutmaya ve insanın çevresine uyum 
sağlamasına yardımcı olduğunu savunmaktadır. Çünkü duygular, insanlara içinde bulunduğu duruma göre 
hızlı bilgi sağlayarak, asgari bilinçli düşünmeyle, bilişsel bir tepki üretmeyi sağlamaktadır. Duygular insanın 
en önemli dünyayı anlamlandırma araçlarından biridir. Karar mekanizmasının tetiklenmesinde de önemli bir 
rol oynamaktadır (Tooby & Cosmides, 2008:116). Duygularımız aracılığı ile anılarımızı yapılandırır, 
düşüncelerimizi temellendirir ve seçimlerimizi gerçekleştirdiğimiz karar mekanizmasında kullanırız 
(Damasio, 1994; Erdemir & Yavuz, 2016:25). Reklam çalışmalarında da tüketici üzerinde etki bırakmak için 
duygu çekiciliğinden yararlanır. Mizah, hüzün, korku, cinsellik çekiciliği gibi duyguları uyaran ve tüketici 
tarafından marka, ürün ya da hizmetin akılda kalıcılığını artıran çekicilikler kullanılır(Jovanovic et al., 
2016:81).  Aynı zamanda kültür değerleri ile duygusal çekicilik arasında bir bağlantı mevcuttur. Kişiler 
kültürel öğeler içeren uyaranlar karşısında duygulanımlarının tetiklendiği görülmüştür(Raza et al., 2018:65).  

Araştırmacılar, reklamlarda görsellerin ve kelimelerin anlamları açısından var olduğu kültür ile bir 
bağlılığının olması gerektiğini söylemektedir. Ayrıca reklamların ikna edici olabilmesi için kültürel 
uyumluluk olması, yani hedef grubun kültürel değerlerini yansıtması gerekmektedir (Czarnecka et al., 
2018:11). Bir yaratının toplumda değer görebilmesi kendinden önce gelen değerlere bağlıdır. Bir başka ifadeyle 
ortaya konan yeni değerlerin kabul görebilmesi için bile kültür ile bir bağının olması gerekmektedir (Eagleman 
& Brandt, 2017:155). 

Nöropazarlama alanındaki kültür ve duygu ile ilgili yapılan çalışmalarda genellikle video reklam, afiş, müzik, 
metin gibi uyaranlara karşı kültürler arası katılımcıların verdiği duygusal tepkiler arasındaki farklılıklar 
ölçümlenmeye ve anlamlandırılmaya çalışılmıştır (Czarnecka et al., 2018; de Mooij, 2015; Lim, 2016; 
Matsumoto & Hwang, 2012). Kültür kavramı içerisinde  de bireylerin uyaranlara karşı tepkilerin cinsiyet, yaş, 
eğitim, otorite gibi demografik özelliklere göre değişkenlik gösterdiği görülmektedir(Rampersad & Althiyabi, 
2020). Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de doğup büyümüş aynı kültürü paylaşan, katılımcıların kültürel öğeler 
içeren video reklamlara karşı beğeni-hoşlanma(pozitif motivasyon) duygusal tepkileri incelenerek bireylerin 
demografik özelliklerinin beğeni puanı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu ana amaç altında cevaplanacak 
araştırma soruları şunlardır: 

1. Katılımcıların beğeni puanları demografik özelliklere (cinsiyet, medeni durum, evdeki baskın karakter, 
eğitim düzeyi ve çocukluğun geçtiği yer) göre farklılaşmakta mıdır? 

2. Katılımcıların EEG cihazı ile ölçülen beğeni puanları demografik özelliklere göre farklılaşan 
değişkenlerden (cinsiyet ve evdeki baskın karakter) oluşturulan ikili gözenekleri arasında anlamlı bir fark 
mıdır? 

3. Katılımcıların EEG cihazı ile ölçülen beğeni puanları ile reklam beğeni puanları arasında anlamlı bir ilişki 
var mıdır? 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Gerçekleştirilen nicel, deneysel desendeki araştırma için “Ordu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik 
Kurulundan” (karar no: 2021-07) 27/01/2021 tarihinde onay alınmıştır. Araştırmada katılımcılara yapılan 
çalışma, şartlar ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılmış ve gönüllülük formu imzalatılmıştır. 
Deney sırasında demografik (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hal, gelir seviyesi) bilgileri toplanmış, 
deneyler, beyaza boyalı sessiz bir odada, ekrana 100 cm uzaklıkta rahat bir koltukta gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada katılımcılara içerisinde Türkiye’ye ait kültürel öğeler bulunan 5 adet video reklam izlettirilmiştir. 
Bu reklamlar izletilirken EEG cihazı aracılığı ile beyin sinyalleri toplanmıştır. Bu reklamlar gıda, otomotiv, 
giyim, iletişim, bankacılık sektörlerinden seçilmiştir. Video reklamların süresi 40 saniye ile 2 dakika 15 saniye 
arasında değişmektedir.  Reklamlar katılımcılara aynı sıra ile izletilmesinde oluşabilecek etkileri ortadan 
kaldırmak için rastgele sıra ile izletilmiştir(Vecchiato & Babiloni, 2011:296). Ayrıca her bir reklamın başına 
odaklanabilmek ve toplanan beyin sinyallerinin regülasyonu için 10 saniyelik siyah ekran eklenmiştir (Leanza, 
2017:83). İzletilen reklamlardan sonra katılımcılardan reklamların beğenilerini, likert ölçeğinde (1-hiç 
beğenmedim, 7-çok beğendim) oylamaları istenmiştir(Leanza & Balconi, 2017:69; Vecchiato et al., 2011:298). 
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2.2. Örneklem 

Nöropazarlama araştırmalarında gerçekleştirilen deneysel desenlerde 30 kişilik örneklem büyüklüğü çalışma 
için yeterli olmaktadır(Erdemir & Yavuz, 2016:15; Sands, 2009:2). Bu çalışma sağ elini kullanan 77(29K+48E) 
katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Gönüllü katılımcılardan herhangi bir klinik psikiyatrik bir rahatsızlıklarının 
bulunmadığı, psikiyatrik bir ilaç kullanmadıkları, çalışmanın yapılacağı günden 24 saat önce alkol ve 
uyuşturucu madde kullanmadıklarını beyan ettikleri bir “katılımcı gönüllü formu” okutularak çalışmanın 
nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmiş ve çalışma onayı için imzaları alınmıştır. 

Katılımcıların yaşları 18 ile 62 aralığında değişmekte olup yaş ortalaması 38’dir. Katılımcıların gelir seviyeleri 
ortalama 4.000-7.000 TL aralığındadır. Yaklaşık 7-10 yıl iş deneyimine sahiptir. Katılımcılar uygun örnekleme 
yöntemi ile seçilmiştir. Çalışma grubu gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmacı için en ulaşılabilir olan 
bireylerden başlanarak oluşturulmuştur. Uygun örnekleme, araştırmacının zaman ve iş gücü kaybının aza 
indirilmek için ihtiyaç duyduğu büyüklükteki gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir örnek üzerinde çalışmayı 
yürütmesidir(Büyüköztürk et al., 2021). Katılımcılara ilişkin demografik özellikler Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

Değişken N % 
Cinsiyet   
     Kadın 29 37,7 
     Erkek 48 62,3 
Medeni durum   
     Evli 53 68,8 
     Bekâr 24 31,2 
Evdeki baskın karakter   
     Anne 25 32,5 
     Baba 52 67,5 
Eğitim düzeyi   
     Lise 21 27,3 
     Ön Lisans  14 18,2 
     Lisans 25 32,4 
     Lisansüstü 17 22,1 
Çocukluğun geçtiği yer   
     Köy  17 22,1 
     İlçe 18 23,4 
     Şehir 28 36,3 
     Büyükşehir 14 18,2 
TOPLAM 77 100 

2.3.Veri Toplama Aracı 

Katılımcılardan demografik (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hal, gelir seviyesi) bilgileri oluşturulan 
form ile toplanmıştır. Çalışmada 5 adet video reklam izlettirilmiştir. Bu reklamlar izletilirken EEG cihazı 
aracılığı ile beyin sinyalleri toplanmıştır. İzletilen reklamlardan sonra katılımcılardan reklamların 
beğenilerini, likert ölçeğinde (1-hiç beğenmedim, 7-çok beğendim) oylamaları istenmiştir(Leanza & Balconi, 
2017:69; Vecchiato et al., 2011:298). 

2.3.1. Ham EEG Verilerinin Toplanması ve Ön İşlem Uygulanması 

Gerçekleştirilen çalışmada EEG datalarının toplanması için Emotiv firmasının EPOC+ cihazı kullanılmıştır. 
EPOC+ cihazı 14 kanallı(AF3,F7,F3,FC5,T7,P7,O1,O2,P8,T8,FC6,F4,F8,AF4) ve CMS/DRL(P3,P4) mastoid 
referans alan bir cihazdır. 256Hz örnekleme frekansına sahiptir. Ham EEG dataları EmotivPRO adlı program 
ile toplanmıştır.  

Toplanan ham EEG verileri Matlab programı üzerinde çalışan EEGLAB eklentisi üzerinde ön işleme tabi 
tutulmuştur(Delorme & Makeig, 2004). Bu ön işlem sırasıyla ilk 10 saniyelik bölgenin silinmesi(sinyal 
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regülasyonu için siyah ekran), 1-45Hz band geçiren filtre uygulanması, DC-OFF işlemi ile sinyal üzerindeki 
DC yüklerin silinmesi işlemleridir. Ardından sinyal üzerindeki mevcut artefaktların(göz kırpması, göz bebeği 
hareketi, kas hareketleri terleme, kalp atışı, kanal gürültüsü vb.) (Motamedi-fakhr et al., 2014:24) temizlenmesi 
için, “bağımsız bileşenler analizi” (ICA-indipendent component analyses) uygulanmıştır (Pion-Tonachini et 
al., 2019). Bağımsız bileşenler analizi ile yeni bir uzayda sinyaller üzerindeki beyin sinyalleri, artefakt, ve 
gürültü kaynaklarının tanımlanması sağlanmıştır. Tanımlanan bu kaynaklardan beyin sinyallerini ayrıştırmak 
için, otomatik aretfakt etiketleme ve silme işlemi yapan ve EEGLAB üzerinde çalışsan ADJUST eklentisi 
kullanılmıştır (Pion-Tonachini et al., 2019:4; Smith et al., 2017:105).  

2.3.2. Frontal Alfa Asimetrisinin Hesaplanması 

Temizlenen EEG verileri üzerinden kullanıcının beğenisini (hoşlanma-yaklaşma-pozitif motivasyonu) 
ölçümlemek için “medial frontal lop” üzerindeki F3(sol hemisfer)-F4(sağ hemisfer) dipol kanal çiftinin alfa 
bandındaki (8-13Hz) spektral güç asimetrisi hesaplanmıştır (Davidson, 1988; Smith et al., 2017; Vecchiato et 
al., 2011). Alfa dalgası osilasyonu asimetrik analizinde sol hemisferinde gerçekleşen aktivasyonun sağ 
hemisferde gerçekleşen aktivasyona göre da yüksek seviyede olması kişinin beğenme, pozitif motivasyon 
eğilimi göstermekte, tersi durumda ise kişinin beğenmeme, negatif motivasyon göstermektedir (Coan & Allen, 
2003; Davidson, 2004). 

Frontal alfa asimetrisinin hesaplanması için yine MATLAB üzerinde gerçekleştirilmiştir.  Bu hesaplama için 
fast fourier dönüşümü(FFT) uygulanarak 0.5 hz lik aralıklarla dalga boylarına ayrıştırılmıştır. Ardından 2 
saniyelik “hamming penceresi” kullanılmış ve %75 oranında üst üste sinyallerin örtüşmesi(overlap) ile alfa(8-
13Hz) bandındaki ortalama “güç spektral yoğunluğu” µV2 cinsinden (PSD-power spectral 
density)hesaplanmıştır(Smith et al., 2017:101). Çalışmada pozitif duygu yüklenimi için “beğenme”, negatif 
duygu yüklenimi için ise “beğenmeme” ifadelerini kullanılmıştır. 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐴𝐴ğ𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴 = log(𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷 𝐹𝐹4) − log(𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷 𝐹𝐹3)  

Yukarıda belirtilen formül ile frontal asimetri değeri hesaplanmıştır. 

2.4.Verilerin Analizi 

Ortalama puanları karşılaştırılacak olan örneklemler ilişkisiz olduğu için katılımcıların beğeni puanlarının 
demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespitinde ilişkisiz t-testi ve Kruskal Wallis H-testi 
kullanılmıştır. T-testi iki grup arasında gözlenen farkın istatistiksel olarak manidar olup olmadıklarını test 
ederken, Kruskal Wallis ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalamasının anlamlı bir şekilde farklı olup 
olmadığını test etmek için uygulanır. Veriler normallik varsayımı sağlıyor olsa da grup varyansların eşitliği 
sağlanamadığı durumlar için one-way ANOVA’nın non-parametrik karşılığı olan Kruskal Wallis H-testi 
kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2020). 

Hem cinsiyet hem de evdeki baskın karakterin EEG cihazı ile ölçülen beğeni puanları arasında hem cinsiyet 
hem de evdeki baskın karaktere göre anlamlı bir fark olduğu görüldüğünden gözenek ortalama puanlarını 
inceleyerek betimsel açıklamalarda bulunulmuştur. Oluşturulan gözeneklerden normal dağılın sergileyenler 
arasındaki (AK, BK ve BE) arasındaki karşılaştırmalar için t-testi kullanılırken normal dağılım sergilemeyen 
gözenek (AE) ile diğer gözenekler arasındaki karşılaştırmalarda non-parametrik istatistiklerden Mann 
Whitney U-Testi kullanılmıştır. Mann Whitney U-Testi iki ilişkisiz örneklemden elde edilen verilerden en az 
biri normal dağılım sergilemediği durumda t-testinin alternatifi olarak kullanılan bir testtir (Büyüköztürk et 
al., 2021). 

Katılımcıların EEG cihazı ile ölçülen beğeni puanları ile reklam beğeni puanları arasındaki ilişkinin miktarını 
bulup yorumlamak amacıyla Pearson Korelasyon katsayısına bakılmıştır(Büyüköztürk et al., 2021). 

3.Bulgular 

3.1. Katılımcıların demografik özelliklerine göre beğeni puanlarının incelenmesi 

EEG cihazı ile gerçekleştirilen ölçümlerin demografik özelliklere göre dağılımlarından oluşan veri gruplarının 
normallik değerleri ve grup varyanslarına ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir. 
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Tablo 2. Demografik veri gruplarının normallik değerleri ve grup varyansları 

Değişken N Çarpıklık  Basıklık Levene's Test 

Cinsiyet     
     Kadın 29 -0,150 -0,354 0,013 
     Erkek 48 0,563 -0,460 
Medeni durum     
     Evli 53 0,350 -0,278 0,886 
     Bekâr 24 0,592 -0,326 
Evdeki baskın karakter     
     Anne 25 0,629 0,158 0,511 
     Baba 52 -0,273 -0,902 
Eğitim düzeyi     
     Lise 21 ,217 -1,001 ,097 
     Ön Lisans  14 -,045 ,134 
     Lisans 25 ,295 ,5446 
     Lisansüstü 17 ,788 ,735 
Çocukluğun geçtiği yer     
     Köy  17 -0,695 -0,330 ,659 

 
 
 
 

     İlçe 18 0,286 -0,670 
     Şehir 28 0,252 -0,279 
     Büyükşehir 14 0,326 -0,883 

Tablo 2’de görüldüğü üzere tüm veriler normal dağılım sergilemektedir. Cinsiyet değişkeni dışındaki veri 
gruplarının varyanslarının homojen olmadığı görülmektedir. Katılımcıların EEG cihazı ile belirlenen F3-F4’e 
ait beğeni puanlarının demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek için 
ilişkisiz t-testi ve Kuruskal Wallis testi yapılmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. Cinsiyet, medeni hal ve baskın bireye göre EEG cihazı beğeni puanlarına ilişkin t-test sonuçları 

Değişken  N X S Sd t p 

Cinsiyet 
Kadın 29 ,9658 ,59992 

75 3,770 0,000 
Erkek 48 ,5421 ,38738 

Medeni 
Hal 

Evli 53 0,707966 0,529866 
46,891 0,161 0,873 

Bekâr 24 0, 0,687725 0,500881 

Baskın 
Birey 

Anne 
Baskın 

25 
,8822 ,54175 

43,248 2,094 ,042 
Baba 
Baskın 

52 
,6148 ,48760 

Katılımcıların beğeni puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(86)= 4,639; p<0,01). 
Kadınların beğenin puanının (X=1,161) erkeklerden (X=0,55) anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların beğeni puanı evdeki baskın karaktere göre kadınlar lehine anlamlı bir fark göstermektedir 
(t(75)= 2,173; p<0,05). Katılımcıların beğeni puanları ise medeni duruma göre anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir (değerler yazılacak). Evlilerin beğenin puanının (X=0,754710) bekârların beğeni puanına 
(X=0,534476) oldukça yakın olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.Eğitim Düzeyine göre EEG cihazı beğeni puanlarına ilişkin Kuruskal Wallis sonuçları 

Eğitim Düzeyi n Sıra Ort. sd χ2 p 
Lise 21 40,05 3 1,864 ,601 
Ön lisans 14 43,64 
Lisans 25 39,56 
Lisansüstü 17 33,06 
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Tablo 4’de görüldüğü üzere katılımcıların beğeni puanları ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
olmadığı görülmektedir χ2 (sd=3, n=77)=1,864, p>0,05. Bir başka ifadeyle katılımcıların beğeni puanları eğitim 
seviyelerine göre değişmemektedir. 

Tablo 5. Çocukluklarının geçtiği yere göre EEG cihazı beğeni puanlarına ilişkin Kuruskal Wallis sonuçları 

Çocukluklarının geçtiği yer n Sıra Ort. sd χ2 p 
Büyükşehir 14 41,57 3 0,616 ,893 
Şehir 28 36,82 
İlçe 18 38,39 
Köy/Kasaba 17 41,12 

Tablo 5’ de görüldüğü üzere katılımcıların beğeni puan ortalamaları çocukluklarının geçtiği yere göre de 
anlamlı bir farklılık göstermemektedir χ2 (sd=3, n=77)=0.616, p>0,05. 

3.2. EEG cihazı ile ölçülen beğeni puanlarının cinsiyet ve evdeki baskın karaktere göre oluşturulan ikili 
gözeneklerinin incelenmesi 

Katılımcıların EEG cihazı ile ölçülen beğeni puanları arasında hem cinsiyet hem de evdeki baskın karaktere 
göre anlamlı bir fark olduğu görüldüğünden gözenek ortalama puanlarını inceleyerek betimsel açıklamalarda 
bulunulmuştur. Hangi ikili alt grupların ortalama puanları arasında fark olduğunu belirlemek için gözenekler 
kodlanarak yeni değişkenler oluşturulmuştur (Tablo 6). 

Tablo 6. Cinsiyet ve evdeki baskın karaktere göre 2x2’lik Matriste Gözenekler 

 Kadın Erkek 
Ana AK AE 
Baba BK BE 

AK: Annenin baskın karakter olduğu evdeki kadın, AE: Annenin baskın karakter olduğu evdeki erkek; BK: 
Babanın baskın karakter olduğu evdeki kadın; BE: Babanın baskın karakter olduğu evdeki erkek 

Tablo 7. Gözeneklerin normallik değerleri 

Değişken N Çarpıklık  Basıklık 
AK 15 ,574 -,299 

AE 10 1,251 2,656 
BK 14 -,340 -1,084 
BE 38 -,268 -1,127 

Tablo 7’de görüldüğü üzere AE gözeneğine ait veriler normal dağılım göstermemektedir. Oluşturulan 
gözenek ortalamalarından AK, BK ve BE arasındaki karşılaştırmalarda t-testi, AE ile diğer gözenekler 
arasındaki karşılaştırmalarda Mann Whitney U-Testi Kullanılmıştır (Tablo 8). 

Tablo 8. Gözenek ortalamalarına ilişkin analiz sonuçları 

Gözenekler N Mean Sig (p) 
AK 15 1,1546 0,001 
AE 10 0,473654 
AK 15 1,1546 0,079 
BK 14 ,7635 
AK 15 1,1546 0,000 
BE 38 0,560071 
AE 10 0,473654 ,349 
BK 14 ,7635 
AE 10 0,473654 ,559 
BE 38 0,560071 
BK 14 ,7635 0,185 
BE 38 0,560071 
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Gözenekler arası çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre, annenin baskın olduğu evdeki kadınların (X=1,1546) 
aynı erkil yapıda yetişen erkeklerden (X=0,473654) anlamlı derece daha yüksek beğeni puanına sahiptir 
(p<0,01) Fakat bu farkın babanın baskın olduğu evdeki kadınlar ile erkekler arasında bulunmadığı 
görülmektedir. Aynı zamanda annenin ya da babanın baskın olduğu bir ailede yetişen kadınların arasında da 
bir fark gözlenememektedir. Bu durum annenin ya da babanın baskın olduğu bir ailede yetişen erkekler için 
geçerlidir. Annenin baskın olduğu ortamda yetişen kadınlar ile babanın baskın olduğu ortamda yetişen 
erkeklerin beğeni puanı arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Gözenekler arasındaki ortalama 
puan farkları ise Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Gözenekler arasındaki ortalama puanlar 

3.3. EEG cihazı ile ölçülen beğeni puan ortalamaları ile reklam beğeni puan ortalamaları arasındaki 
ilişkinin incelenmesi 

 
Şekil 2. EEG cihazı ile ölçülen beğeni puan ortalamaları 

Şekil2’de izletilen reklamlara göre EEG beğeni puanları genel ortalamaları verilmiştir. Bu değerlere göre en 
yüksek değerin 0,74 ile Reklam4 ve en düşük puanın 0,65 ile Reklam1 olduğu görülmektedir. Beş reklamın 
EEG beğeni puanı ortalaması ise 0,70 olduğu bulunmuştur. Reklamların beğeni puanlarının pozitif değerde 
olması katılımcıların reklamlara karşı beğeni tutumunda olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 3. Ölçek ile toplanan beyan beğeni puan ortalamaları 

Şekil3’de Likert ölçeği ile reklamlara verilen değerlendirme puanlarının ortalamaları 6,14 ile en yüksek 
Reklam4 ve, 4,86 ile Reklam5 olduğu görülmektedir. Beş reklamın EEG beğeni puanı ortalamasının ise 5,60 
olduğu bulunmuştur. Reklamların beğeni puanlarının 4 değerinin üzerinde olması katılımcıların reklamlara 
karşı beğeni yönünde bir tutumunun olduğunu göstermektedir. 

Tablo 9 EEG cihazı ile ölçülen beğeni puan ortalamaları ve reklam beğeni puan ortalamaları normallik 
değerleri 

 N Çarpıklık Basıklık 
Reklam beğeni puanı ortalaması (EEG) 77 0.534 0,120 
Reklam beğeni puanı ortalaması (Ölçek) 77 -1.030 1,233 

Tablo 9’a bakıldığında katılımcıların EEG cihazı ile ölçülen beğeni puan ortalamaları ile reklam beğeni puan 
ortalamaları normal dağılım sergilediğinden arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon katsayısına 
bakılmıştır (Tablo 10). 

Tablo 10. EEG cihazı ile ölçülen beğeni puan ortalamaları ile reklam beğeni puan ortalamaları arasındaki 
ilişki 

Değişken N r Sig(p) 
Reklam beğeni puanı ortalaması (EEG) 77 0,205 0,074 
Reklam beğeni puanı ortalaması (Ölçek)    

Tablo 10 incelendiğinde EEG ölçümü ile katılımcıların reklam beğeni puanı (r=0,205) arasında düşük düzeyde 
(r<0,30) anlamlı olmayan bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuç bize neden-sonuç bağlamında bir yorum 
olanağı vermese de değişkenlerin birlikte hangi düzeyde olduğu konusunda fikir vermektedir. Buradan da 
iki değişken arasında önemli bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Kültürel öğeler içeren video reklamlara karşı ölçümlenen duygulanımların demografik özelliklere göre 
farklılık gösterip göstermediğinin incelendiği bu çalışmada katılımcıların beğeni yönünde tutum sergilediği 
görüldü. Katılımcıların EEG beğeni puan ortalamaları cinsiyete ve evdeki baskın karaktere göre anlamlı bir 
farklılık gösterirken aynı puanların çocukluğun geçtiği yer, medeni hal ve eğitim seviyesine göre 
farklılaşmadığı görüldü. 

Duygusal çekiciliğin reklamlarda kullanımının tüketici tutumu üzerinde de olumlu etkisi bilinmektedir. 
Kültürel öğeler içeren reklamlar da, reklam çekiciliğinde kullanılan duygusal çekicilik başlığı altında yer alır 
(Akbari, 2015:489; Raza et al., 2018:72). Bu çalışmadaki kadınların erkeklere göre kültürel öğeler içeren 
reklamlarda daha çok beğeni duygusuna sahip olmasında kadınlardaki duygusal zeka ve empati gücünün 
daha etkin olması da bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir. Hoffmann vd.(2010:282) çalışması 
kadınların, yüzdeki duyguları gösteren alt ifadeleri yakalayabilmede erkeklere göre daha başarılı olduğunu 
göstermektedir. Yine çalışmamızı destekleyen nitelikte, duygusal çekicilik öğeleri ile tasarlanan reklamların 
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kadınlarda erkeklere göre daha yüksek duygulanım etkisi oluşturduğu görülmüştür (Muralidharan & 
Sheehan, 2018:10). Vecchiato vd. (2013:41) EEG cihazı ile frontal alfa asimetrisi yöntemini kullanarak yapmış 
olduğu çalışmada da kadınların video reklamlardaki duygulanımlarının ve ilgilerinin erkeklere göre daha 
yüksek olduğunu bulmuştur. Alan yazındaki bu çalışmalar, bu çalışmada ortaya konulan, kadınların 
erkeklere göre kültürel öğeler içeren reklamlarda daha çok beğeni duygusuna sahip olduğu bulgusunu 
desteklemektedir. 

Baskın karakterin anne olduğu anaerkil evlerde büyüyen katılımcıların, baskın karakterin baba olduğu 
ataerkil evlerde büyüyen katılımcılara göre kültürel öğeler taşıyan reklamları daha çok beğendiği 
görülmüştür. Hem cinsiyet hem de evdeki baskın karakter bağlamında beğeni puanlarının kadınlar lehine 
daha yüksek olduğu görülmüştür. Anaerkil ortamda yetişen kadınlar, anaerkil ortamda yetişen erkeklerden 
ve ataerkil ortamda yetişen erkeklerden daha yüksek beğeni göstermektedir. Çift ve Canan’a (2017) göre 
evrimsel olarak kadınların konuşamayan bebeğin bakımı sırasında, yüz ifadesi ve davranışlarından bebeğin 
istek ve ihtiyaçlarını anlayabilmesi, kadınları duygular analizinde erkeklerden daha başarılı kılmaktadır. Aynı 
zamanda bebek bakımının kadınların ayna nöron sistemlerini geliştirdiği, empati ve duygulanım seviyesini 
yükselttiği ileri sürülmüştür. Bu durum, kadınların reklam gibi uyaranlar karşısında duygusal seviyelerin 
yüksek olduğunu ve yetiştirdikleri çocuklara duygusallıklarını aktardığını göstermektedir. Chung’un 
(2017:47) yapmış olduğu çalışmasında ortaya koyduğu anaerkil ortamda büyüyen kadınların kültürel 
değerleri koruduğu ve duygusal yüklenimlerinin daha yüksek olduğu bulgusu da bu çalışmada ki sonucu 
desteklemektedir. Kiel ve Kalomiris (2015:14) kültür kavramının, ebeveynlerin duygusal sosyal ilişkilerini ve 
davranışlarını etkilediğini ve ebeveynlilerin bu kültür kavramını çocuğun duygusal tanım ve düzenlemelerine 
aktarıldığını belirtmiştir.  

Ayrıca bu çalışmada katılımcıların EEG beğeni puanlarının katılımcıların çocukluğunun geçtiği yer, medeni 
hal ve eğitim seviyesine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Subhankar ve Anand(2019:380) çevrimiçi reklamlar 
üzerinde yapmış olduğu çalışmada da eğitim düzeyinin reklamlara karşı ilgilenimi ve satın alma davranışını   
etkilemediğini bulgusunu desteklemiştir. Erigüç vd.(2014:406)  yapmış olduğu çalışmada duygulanımların 
çocukluğun geçtiği yere göre bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. 

Ayrıca çalışmada kültürel öğeler taşıyan video reklamları izleyen katılımcılardan ölçek yoluyla toplanan 
beğeni puan ortalaması ile EEG üzerinden toplanan beyin sinyallerden frontal alfa asimetri yöntemi ile 
hesaplanan beğeni puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür. “Sosyal istenirlik 
eğilimi” kavramı kişilerin anket ve ölçek gibi geleneksel yöntemlerle toplanan verilerin her zaman, tam 
anlamıyla doğruluğu yansıtmayacağını ve kişinin sosyal uyum sağlama veya tercihlerini gizleme yöneliminde 
olabileceğini göstermektedir (Grimm, 2010). Bu tutarsızlıklar aynı zamanda kişilerin yaş, cinsiyet, etnik kimlik 
gibi demografik özelliklerinden de kaynaklanabilmektedir (Larson, 2019). Katılımcıların hem beğeni puanları 
hem de EEG beğeni puanları olumlu olmasına karşın aralarında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Gözlemlenen bu durumun katılımcıların kültürel öğelere karşı toplumsal değer yargılarını ön planda tutarak, 
toplumsal uyum yönünde bir eğilim göstermesinden kaynaklandığı söylenebilir. Türk toplumunun 
kollektivist toplum yapısı da bu sonucun çıkmasında etkili olmuş olabilir. Lim’in (2016:4) çalışması da bireysel 
toplumdaki duygusal tepkilerin, kollektivist toplumdaki duygusal tepkilere göre daha güçlü ve açık bir 
şekilde ifade edildiğini göstermektedir.  

Sonuç olarak bu çalışmada kültürel öğeler içeren video reklamların, aynı kültürde büyümüş bireyler üzerinde 
olumlu izlenim bıraktığını görüldü. Çalışmada karşımıza çıkan en çarpıcı sonuç kadın cinsiyetinin ve anaerkil 
ortamda yetişmenin kültürel öğelere karşı duygulanımları güçlendirdiğidir. Bu araştırmada, pazarlama 
çalışmalarında kültür öğelerinin kullanımının önemli olduğu görülürken, özellikle hedef kitlesi kadın ağırlıklı 
ve anaerkil olan bireylerde daha etkin bir şekilde kültür öğelerinden faydalanılması gerektiği sonucu 
çıkmaktadır. Diğer bir sonuç ise kişilerin beğeni durumları hakkındaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığının 
görülmüş olmasıdır. Bu da nöropazarlama araçlarının bireyin tercih ve kararlarını objektif olarak ortaya 
koymadığı durumlarda etkin bir pazarlama araştırma aracı olarak kullanılması gerektiğini ortaya 
koymaktadır.  

Kültür yaşayan bir olgu ve reklam çekiciliği üzerinde etkili bir öğe olsa da reklamlarında kültürü 
dönüştürme/değiştirme etkisinin olduğu unutulmamalıdır (Czarnecka et al., 2018:14). Kültür kavramı 
dinamik olduğundan bu konuda tekrarlanacak olan çalışmalar hem değişen kültürü gözlemlemek hem de 
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toplumun kültür değerleri kullanılan uyaranlara karşı verdiği duygulanımları takip etmek açısından 
önemlidir. Yine farklı kültür özelliği taşıyan toplumlar üzerinde yapılacak çalışmalarda elde edilecek 
bulgular, hem insan duygulanımlarıyla ilgilenen disiplinler hem de reklamcıların etkili kampanyalar 
yapabilmesi açısından önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada beş farklı sektörden seçilen ve kültürel öğeler taşıyan reklamlar kullanılmış olup ileride 
yapılacak çalışmalarda kültürel öğeler taşıyan reklamların seçilecek bir sektör üzerindeki etkinliği yahut 
markanın ya da ürünün akılda kalıcılığı ve satın alma kararına etkisi araştırılabilir. Ayrıca kültür pazarlaması 
ile ön plana çıkmak isteyen kentlerin tanıtım çalışmalarının hangi kültür faktörü ile ön planda tutulması 
gerektiği araştırılabilir. Yine bu çalışmada reklamların genel duygulanım ortalamaları üzerinden hareket 
edilmiş olup sahne bazlı duygulanımlar üzerinden hangi kültür öğelerinin daha etkili olduğu da ayrıca 
araştırılabilir. Bu çalışmanın sonuçları reklamlarda kullanılacak kültürel öğelerin hangi hedef tüketici 
grubuna uygulanacağı ve oluşturulacak yeni reklam kampanyaların etkinliğinin artırılması adına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Amaç –  Bu çalışmada G7 ülkelerinde tüketici güven endeksi ile pay piyasa getirisi arasındaki uzun 
dönemli ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla, G7 ülkelerinin Ocak 2014 – Kasım 2020 dönemi aylık tüketici 
güven endeksi ve pay piyasası verileri kullanılmıştır.  

Yöntem – Tüketici güven endeksi ile pay piyasası getirisi arasındaki ilişkiler uzun dönem eşbütünleşme 
ve Granger nedensellik analizleri ile incelenmiştir.  

Bulgular –  Çalışma sonucunda tüketici güven endeksi ile pay piyasası getirisi arasında uzun dönemli bir 
eşbütünleşme ilişkisinin olduğu ve eşbütünleşme katsayı tahmin modeli sonuçlarına göre, tüketici güven 
endeksi ile pay piyasası getirisi arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Granger nedensellik 
analizleri sonucunda, tüketici güven endeksi ve pay piyasa getirisi arasında çift yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma – Gelişmiş ülkelerde yatırımcı duyarlılığı ile pay piyasaları arasında karşılıklı uzun dönemli ve 
pozitif ilişkinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu ülkelerde yatırımcıların ekonomiye duydukları güven 
doğrultusunda yatırım kararı aldıkları söylenebilir. Diğer yandan pay piyasalarında işlem hacminin 
artması ve getirinin yükselmesi de yatırımcılarda piyasalara olan güveni artırabilmektedir. Dolayısıyla, 
yatırımcı duyarlılığının pay piyasalarını etkilediği varsayımının geçerli olduğu söylenebilir. 
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Purpose –  In this study, the long-term relationship between consumer confidence index and stock market 
return in G7 countries is investigated. For this purpose, monthly consumer confidence index and stock 
market data of G7 countries for the period January 2014 -November 2020 were used.  

Design/methodology/approach –  Relationships between consumer confidence index and stock market 
return are analyzed by long-term cointegration and Granger causality analysis. 

Findings –  As a result of the study, it was determined that there is a long-term cointegration relationship 
between consumer confidence index and stock market return, and according to their results of the 
cointegration coefficient estimation model, there is a positive relationship between consumer confidence 
index and stock market return. As a result of Granger causality analysis, it has been determined that there 
is a bidirectional causality relationship between consumer confidence index and stock market return. 

Discussion –  The long-term and positive relationship between investor sentiment and stock markets in 
developed countries has been determined. It can be said that investors in developed countries make 
investment decisions in line with their confidence in the economy. On the other hand, the increase in the 
trading volume and return in the stock markets can also increase the confidence of the investors in the 
markets. Therefore, it can be said that the assumption that investor sentiment affects the stock markets is 
valid. 
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1. GİRİŞ 

Finans ve psikoloji alanları arasındaki boşluğu dolduran davranışsal finans, yatırımcının karar süreçlerini 
inceleyerek anomalilere yani neoklasik finans teorilerindeki sapmalara ışık tutmaktadır. Davranışsal finans, 
Von Neumann-Mongenstern’in beklenen fayda teorisine ve arbitraj varsayımlarına dayanan modellerden 
daha az model kullanılarak çalıştırılan finansal piyasaların bir paradigmasıdır. Davranışsal finansın bilişsel 
psikoloji ve sınırlı arbitraj olmak üzere iki önemli yapı taşı vardır. Bilişsel psikoloji, insanların nasıl 
düşündüğünü ifade etmekte ve insanların düşünme şekillerinden dolayı sistematik hatalar yapabildiğini 
savunmaktadır. Sınırlı arbitraj ise, arbitraj kuvvetlerinin hangi koşular altında etkili olacağını ve ne zaman 
etkili olmayacağını tahmin etmektedir (De Bondt vd., 2008: 1; Ritter, 2003: 430). Davranışsal finans 
araştırmacılar tarafından temel olarak iki başlık altında incelenmektedir. Bunlardan makro davranışsal finans, 
piyasalar etkin mi yoksa davranışsal etkilere mi maruz kalıyor sorularını açıklamaya ve piyasada gözlemlenen 
anomalileri açıklamaya çalışmaktadır. Mikro davranışsal finans ise, geleneksel modellerle açıklanamayan 
bireysel yatırımcı davranışları ve bu yatırımcı davranışlarının kaynak tahsisi kararları üzerinde etkisi olup 
olmadığını araştırmaktadır (Topaloğlu, 2019: 33). 

Davranışsal finansın temel teorilerinden biri olan yatırımcı duyarlılığı, gelecekteki nakit akışları ve risklere 
ilişkin objektif bilgi ile biçimlendirilemeyen beklentiler olarak ifade edilebilir. Yatırımcı duyarlılığı, pay 
fiyatları üzerinde belirleyici bir faktör olarak görülmekte ancak etkisi doğrudan ölçülememektedir (Kandır 
vd., 2013: 58). Baker ve Wurgler (2006) yatırımcı duyarlılığını, finansal varlıkların spekülatif eğilimde olması 
ayrıca, yatırımcıların geleceğe yönelik iyimser ve kötümser beklenti içerisinde olmaları şeklinde 
tanımlamışlardır. Yatırımcıların psikolojik özelliklerinden dolayı sergilediği yatırım davranışları ve piyasalar 
üzerindeki etkisi davranışsal finans alanının üzerinde durduğu önemli konulardan birisidir. Yatırımcıların 
psikolojik özelliklerinden birisi de yatırımcı duyarlılığı ve piyasaya duyulan güvendir. Yatırımcıların 
ekonomiye duyduğu güven, yatırımcıların gelecek beklentileri ile doğrudan ilgilidir. Yatırımcılar piyasalara 
karşı kötümser beklentiler içerisinde ise, yatırımlar ve istihdam azalır bu da işsizliğin artmasına neden olabilir. 
Ancak yatırımcıların piyasalara karşı iyimser beklentilere içerisinde ise, ekonomiler canlanır ve refah artışı 
gözlemlenebilir (Jensen ve Nahuis, 2003: 90). 

Tüketicilerin mevcut durumlarına ilişkin görüşleri ve tüketicinin gelecek dönemlere ait beklentilerini yansıtan 
tüketici güven endeksi ekonomik bir gösterge olarak kabul görmektedir. Tüketicilerin duygu ve düşünceleri; 
politik, psikolojik ve sosyal faktörlerle birlikte enflasyon, milli gelir, döviz kurları, emtia fiyatları ve sanayi 
üretimi gibi pek çok ekonomik faktörden etkilenmektedir. Bundan dolayı ülkelerdeki genel ekonomik 
durumun göstergesi olarak kabul edilen pay fiyatlarının seyri tüketicilerin gelecek dönemlerdeki 
beklentilerini etkilemektedir (Topuz, 2011: 54). Gelecek dönemlerde tüketicilerin ekonomik koşullar hakkında 
beklentisini ölçen tüketici güven endeksinin, borsalarda meydana gelen değişiklikler karşısında tüketicilerin 
gelecek dönemlere ilişkin görüşlerini oluşturması beklenmektedir (Tekin ve Cengiz, 2018: 3839).  

Tüketici güveni ve pay piyasası arasındaki ilişki üç farklı şekilde incelenebilmektedir. Birincisi pay 
piyasasından tüketici güven endeksine doğru etki, ikincisi, tüketici güven endeksinden pay piyasasına doğru 
olan etki üçüncüsü ise, tüketici güven endeksi ile pay piyasası arasındaki karşılıklı ilişkidir. Pay piyasasından 
tüketici güven endeksine olan etki servet artışı ve beklenen gelir gibi iki farklı kanal vasıtasıyla tüketici 
güvenini etkilemektedir. Tüketici güven endeksinden pay piyasasına olan etki ise, tüketicinin ekonomiye 
ilişkin beklentilerinin pay fiyatlarını ve şirket karlılığını etkilemesi, ayrıca tüketici güven endeksinin 
açıklanması ile piyasa yatırımcıları üzerinde psikolojik etki yaratması şeklinde sıralanabilir.  (Baştürk, 2020: 
146-147). 

Bu çalışmada, G7 ülkelerinde tüketici güven endeksleri ile pay piyasa getirisi arasındaki eşbütünleşme ve 
nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. Bu amaçla çalışma, tüketici güven endeksinin teorik olarak açıklandığı 
giriş bölümü dahil olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde, tüketici güven endeksi ile pay 
getirileri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara ilişkin literatür araştırmasına yer verilmiştir. Üçüncü 
bölümde, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, çalışmada izlenen 
metodoloji açıklanarak birim kök, eşbütünleşme ve nedensellik analizleri sonucunda elde edilen bulgulara yer 
verilmiştir. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise sonuç ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 
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G7 ülkelerinde tüketici güven endeksi ve pay piyasa getirileri arasındaki uzun dönem eşbütünleşme, katsayı 
tahmini ve nedensellik ilişkisinin incelenmesi açısından çalışmanın özgün olduğu ve literatüre katkı sağladığı 
düşünülmektedir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Yatırımcıların piyasalara duyduğu güven ve piyasalara olan etkisi uzun zamandır araştırmacıların dikkatini 
çeken konulardan biri olmuş ve tüketici güven endeksi ile piyasa getirileri arasındaki ilişki incelenmeye 
başlanmıştır. Tüketici güveni ve pay piyasası arasındaki ilişkinin araştırmacılar tarafından üç farklı şekilde 
incelendiği tespit edilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, tüketici güven endeksi ile pay getirileri arasındaki 
ilişkiyi inceleyen ulusal ve uluslararası çalışmaların incelendiği literatür araştırmasına yer verilmiştir. Tüketici 
güven endeksi ile pay getirileri arasındaki ilişkileri inceleyen bazı önemli çalışmalar aşağıda verilmiştir. 

Otoo (1999) çalışmasında, ABD’de tüketici güven endeksi ile pay endeksleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
Çalışmada Haziran 1980 – Haziran 1999 dönemi aylık verileri dikkate alınarak tüketici güven endeksi ile 
Wilshire 500 endeksi arasındaki ilişki En Küçük Kareler (EKK) ve Vektör Otoregresif Regresyon (VAR) 
analizleri ile test edilmiştir. Çalışma kapsamında pay senetlerinde meydana gelen artışların tüketici güven 
endeksini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Fisher ve Statman (2003) çalışmalarında, ABD’de Ocak 1978-Aralık 2000 dönemlerinde Michigan Üniversitesi 
Tüketici Güven Endeksi (UMTGE) verilerini ve Mayıs 1977 – Aralık 2000 dönemlerinde Conference Board 
Tüketici Güven Endeksi (CBTGE) verilerini dikkate alarak tüketici güven endeksleri ile Nasdaq ve S&P 500 
pay piyasası getirileri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, pay getirilerindeki yükselişin 
tüketici güven endeksinde yükselişe, ancak tüketici güven endeksindeki yükselişin pay senetleri getirilerinde 
düşüşe neden olduğu tespit edilmiştir. 

Jansen ve Nahuis (2003) çalışmalarında, tüketici güven endeksi ile pay getirileri arasındaki kısa dönemli 
ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma kapsamında 11 ülkeye ilişkin 1986-2001 dönemleri dikkate alınarak tüketici 
güven endeksi ile pay getirileri arasındaki ilişki EKK ve Granger nedensellik analizleri ile test edilmiştir. 
Çalışma sonucunda Almanya ve Yunanistan dışında ele alınan 9 ülkede pay piyasası ile tüketici güven endeksi 
arasında pozitif korelasyon tespit edilmiş ve kısa dönemlerde (2 hafta – 1 ay) pay getirilerinden tüketici güven 
endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Brown ve Cliff (2004) çalışmalarında, Mart 1965- Aralık 1998 dönemi aylık verileri ve Temmuz 1987 – Aralık 
1998 dönemi haftalık verileri Amerikan Bireysel Yatırımcılar Deneği ve Yatırımcı İstihbaratı dikkate alarak 
yatırımcı duyarlılığı ile kısa dönemli borsa getirileri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada yatırımcı 
duyarlılığı ile borsa getirileri arasındaki ilişki EKK ve VAR analizleri ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda 
ele alınan tüketici duyarlılığı ile borsa getirilerinin birlikte hareket ettiklerine dair kanıtlar bulunmuştur. 
Ancak çalışmada, kısa dönemlerde yatırımcı duyarlılığının borsa getirilerini açıklama gücünün yetersiz 
olduğu ifade edilmiştir. 

Lemmon ve Portniaguina (2006) çalışmalarında tüketici güvenini kullanarak yatırımcı duyarlılığı ile düşük 
primli pay senetleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada 1956 – 2002 dönemlerine ilişkin yatırımcı 
duyarlılığı için Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMTGE) verileri ve Conference Board Tüketici 
Güven Endeksi (CBTGE) verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, tüketici güven endeksinin düşük primli 
pay senetleri getirisini açıklama güçlü sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. 

Olgaç ve Temizel (2008) çalışmalarında, Ocak 2004 – Mayıs 2007 dönemlerine ilişkin tüketici güven endeksi 
ile IMKB 30 endeksi arasındaki uzun dönemli ilişki eşbütünleşme analizleri ile test edilirken kısa dönemli 
ilişki vektör hata düzeltme modelleri ile test etmiştir. Çalışmada kontrol değişkenleri olarak DİBS ve TÜFE 
modele dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda tüketici güven endeksi ile İMKB 30 endeksi arasında pozitif bir 
ilişki tespit edilmiştir.  

Hsu vd. (2011) çalışmalarında, tüketici güven endeksi ile borsa endeksleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 
nedensellik analizi ile test etmişlerdir.  Çalışma kapsamında 1999-2007 dönemlerine ilişkin 21 ülkeye ait aylık 
veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda incelenen borsa endeksleri ile tüketici güven endeksi arasında uzun 
dönemli bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada tespit edilen diğer bir sonuç ise, borsa endeks 
getirileri ile tüketici güven endeksi arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığıdır.  
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Singal (2012) çalışmasında 1980-2009 dönemlerinde ABD’de tüketici güven endeksi ile konaklama sektörlerine 
ilişkin pay getirileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma sonucunda, yatırımcı duyarlılığının pay senetleri 
fiyatlarındaki değişimi kısmen tahmin ettiği tespit edilmiş ve tüketici duyarlılığının kar maksimizasyonu için 
iş tahmini, planlama ve stratejiler konusunda yöneticilere yararlı olacağı ifade edilmiştir. 

Bolaman ve Mandacı (2014) çalışmalarında finansal krizlerde yatırımcı duyarlılığı ile borsa arasındaki ilişkiyi 
Aralık 2003 – Aralık 2012 dönemlerini dikkate alarak incelemişlerdir. Çalışmada tüketici güven endeksi ile 
BİST-100 endeksi arasındaki uzun dönemli ilişki Gregory ve Hansen (1996) eşbütünleşme testi ile analiz 
edilmiştir. Çalışmada yapısal kırılmalı testler kullanarak değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme 
olduğunu tespit etmiş ve borsalarla etkileşim içerisinde olan tüketici güven endeksinin kritik bir faktör olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Chen (2015) çalışmasında, tüketici güven endeksi ile konaklama sektöründe pay getirisi arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Çalışmada Ocak 2001 – Ekim 2012 dönemine ilişkin Tayvan’daki tüketici güvenindeki 
değişikliklerin otel pay senetleri performansları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda tüketici 
güven endeksindeki artışın pay getirilerini artırdığı ifade edilmiştir. 

Kale ve Akkaya (2016) çalışmalarında reel sektör güven endeksi ile Türkiye borsa endeksleri arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Çalışma kapsamında 2004-2015 dönemlerinde Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi, VIX 
volatilite endeksi ve GFK Almanya Tüketici İklimi Endeksi ile Türkiye borsasında işlem gören beş endeksin 
(BİST 100, Hizmet, Teknoloji, Mali ve Sınai) pay getirileri arasındaki ilişki VAR modelleri ve nedensellik 
testleri ile araştırılmıştır. Çalışma sonucunda tüketici güven endeksinden pay senetleri getirilerine doğru bir 
nedensellik ilişkisi olmadığı ancak pay getirilerinin tüketici güven endeksini olumlu yönde etkilediği ifade 
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen diğer sonuç ise, reel sektör güven endeksi ile pay getirileri arasında iki 
yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığıdır. 

Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2018) çalışmalarında, tüketici güven endeksi ile BİST endeks getirileri arasındaki 
ilişkisi Ocak 2006 – Kasım 2016 dönemlerini ele alarak test edilmiştir. Çalışmada 18 Borsa İstanbul endeks 
getirileri ile tüketici güven endeksi arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi Sınır Testi incelenmiştir. 
Çalışmada ele alınan tüketici güven endeksi ile 18 borsa endeks getirisi arasında uzun dönemli bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen diğer bir sonuç ise, kısa dönemde tüketici güven endeksindeki 
artışların incelenen 9 endeks getirisini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında, incelenen 18 
borsa endekslerinden tüketici güven endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Gökalp (2019) çalışmasında Aralık 2003 – Aralık 2018 dönemlerine ilişkin tüketici güven endeksi ile BİST 100 
endeksinde yer alan pay senetleri arasındaki ilişki diyagonal VECH modeli ile araştırılmıştır. Çalışma 
sonuçlarına göre tüketici güven endeksinden BİST 100 endeksine doğru bir yayılmanın varlığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca çalışmada, Türkiye için tüketici güven endeksinin pay senetlerini fiyatlama 
modellenmesinde bir değişken olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir. 

Baştürk (2020) çalışmasında tüketici güven endeksi ile pay piyasası arasındaki ilişkiyi Ocak 2004 – Mart 2019 
dönemlerini ele alarak incelemiştir. Çalışmada tüketici güven endeksi ile BİST-100 endeksi arasındaki uzun 
dönemli ilişkiyi Johansen eşbütünleşme analizi ile kısa dönemli ilişkiyi ise Granger nedensellik analizi ile test 
etmiştir. Uzun dönemli eşbütünleşme testlerinde tüketici güven endeksi ile BİST-100 endeksi arasında bir ilişki 
tespit edilemezken kısa dönemli Granger nedensellik testlerinde BİST-100 endeksinden tüketici güven 
endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Gerçekleştirilen literatür araştırması sonucunda, birçok çalışmada pay piyasalarından tüketici güven 
endeksine doğru tek yönlü bir ilişkinin olduğuna yönelik bulgulara rastlanıldığı, tüketici güven endeksinden 
pay piyasalarına doğru olan tek yönlü nedensellik ilişkisine ise nispeten daha az çalışmada rastlanıldığı, çift 
yönlü nedensellik ilişkisine ise çok az çalışmada rastlanıldığı tespit edilmiştir. 

3. ÇALIŞMANIN VERİ SETİ VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın temel amacı, G7 (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik 
Devletleri) ülkelerinde yatırımcı duyarlılığı ile pay piyasası getirisi arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ve 
nedensellik ilişkisini incelemektir. Çalışmada yatırımcı duyarlılığının temsilcisi olarak tüketici güven endeksi 
(TGE) kullanılırken, pay piyasası getirisinin temsilcisi olarak ise ülkelerdeki önemli pay endekslerine ilişkin 
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getirilerin ortalama değerleri kullanılmıştır. Bu amaçla, G7 ülkelerine ilişkin Ocak 2014-Kasım 2020 arası aylık 
veriler kullanılmıştır. Çalışmada, tüketici güven endeksi verileri OECD’nin veri tabanından elde edilirken, 
pay piyasası verileri ise investing.com veri tabanından elde edilmiştir. Ülkelerin pay piyasalarını temsilen 
seçilen pay endeksleri ülkelerin pay piyasalarındaki temel endeks niteliğindedirler. Çalışma kapsamında G7 
ülkelerinde ortalama pay piyasası getirisi hesaplamasında kullanılan pay endeksleri Tablo 1’de yer 
almaktadır. 

Tablo 1. G7 Ülkeleri ve İncelenen Endeksler 
Ülke Endeks Adı Endeks Kodu 
Kanada  S&P/TSX GSPTSE 
Fransa CAC 40 FCHI 
Almanya DAX GDAXI 
İtalya FTSE Italia All Share FTITLMS 
Japonya Nikkei 225 N225 
Birleşik Krallık FTSE 100 FTSE 
ABD Dow Jones Industrial Average DJI 

Çalışmada öncelikle, G7 ülkelerine ilişkin endeks kapanış fiyatları kullanılarak formül (1) yardımıyla her 
dönem için logaritmik getiriler hesaplanmıştır (Altıntaş, 2006: 350).  

𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑋𝑋𝑡𝑡1
𝑋𝑋𝑡𝑡0

, 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑋𝑋𝑡𝑡2
𝑋𝑋𝑡𝑡1

, 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑋𝑋𝑡𝑡3
𝑋𝑋𝑡𝑡2

, … , … , … , 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑡𝑡𝑛𝑛−1

                           (1) 

Her bir ülke pay endeksi için getiri hesaplamalarından sonra, her dönem için pay endeks getirilerinin aritmetik 
ortalaması alınarak ortalama pay piyasası getirisi elde edilmiştir.  

Çalışmada G7 ülkelerinde tüketici güven endeksi ile ortalama pay piyasa getirileri arasındaki ilişki zaman 
serisi analizi ile test edilmiştir. Bu bağlamda öncelikle, Tüketici Güven Endeksi (TGE) ve Ortalama Getiri 
(ORTGET) değişkenlerinin durağanlık durumları, Enders ve Lee (2012) Fourier ADF ve Rodrigues ve Taylor 
(2012) Fourier GLS testleri ile incelenmiştir. Birim kök testlerinden sonra, değişkenlere arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisi, Gregory ve Hansen (1996a ve 1996b), Carrion-i-Silvestre ve Sansó (2006), Arai ve 
Kurozumi (2007) ve Tseng vd. (2016) testleri ile incelenmiştir. Aralarında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi 
tespit edilen TGE ve ORTGET değişkenleri için katsayı tahmininde Phillips ve Hansen (1990) tarafından 
geliştirilen FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares) yöntemi kullanılmıştır. Son olarak, G7 
ülkelerinde tüketici güven endeksi ile ortalama pay piyasa getirisi arasındaki nedensellik ilişkisi Frekans 
Granger nedensellik testi ve Frekans Toda ve Yamamoto Granger nedensellik testi kullanılarak analiz 
edilmiştir. 

4. BULGULAR 

4.1. Birim Kök Testleri 

Çalışma kapsamında TGE ve ORTGET değişkenlerinin birim kök içerip içermeme (serilerin durağanlığı) 
durumları Fourier ADF ve Fourier GLS Testleri ile analiz edilmiştir. Ele alınan TGE ve ORTGET 
değişkenlerine ait durağanlık aşağıdaki formüller yardımıyla incelenmiştir (Topaloğlu ve Ege, 2020: 1377). 

∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1 + ∑ 𝛹𝛹∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡                                                  (2) 

∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1 + ∑ 𝛹𝛹∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡                                    (3) 

Formülde yer alan ∆ birinci fark işlemcisi, t zaman trendi, 𝜀𝜀𝑡𝑡 hata terimini 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 ve𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡  değişken serilerini 
ve N ise hata terimlerinin ardışık bağımlılığını ortadan kaldırmak için bilgi kriterleri tarafından belirlenen 
bağımlı değişkenin gecikme sayısını ifade etmektedir. Aşağıdaki Tablo 1’de TGE ve ORTGET değişkenlerine 
ait yapısal kırılmalı birim kök testleri sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 2. Birim Kök Testleri Sonuçları 

Fourier ADF Test (Enders & Lee, 2012) 
 Sabit Sabit ve Trend 
Düzey ADF-İstatistik Fourier Lags ADF-İstatistik Fourier Lags 
TGE -2.738 1.000 6.000 -2.354 1.000 4.000 
 CV (1%, 5%, 10%)  -4.420   -3.810   -3.490        CV (1%, 5%, 10%)  -4.950   -4.350   -4.050 
ORTGET -3.523 2.000 7.000 -3.510 2.000 7.000 
 CV (1%, 5%, 10%)  -3.970   -3.270   -2.910 CV (1%, 5%, 10%)  -4.690   -4.050   -3.710 
1. Dereceden Fark ADF-İstatistik Fourier Lags ADF-İstatistik Fourier Lags 
TGE -5.567 1.000 3.000 -6.352 3.000 3.000 
        CV (1%, 5%, 10%)  -4.420   -3.810   -3.490 CV (1%, 5%, 10%)  -4.450   -3.780   -3.440 
ORTGET -5.778 3.000 7.000 -5.794 3.000 7.000 
 CV (1%, 5%, 10%)  -3.770   -3.070   -2.710 CV (1%, 5%, 10%)  -4.450   -3.780   -3.440 
 H0: Birim Kök Vardır 

Fourier GLS Test (Rodrigues & Taylor, 2012) 
 Sabit Sabit ve Trend 
Düzey GLS-İstatistiği Fourier Lags GLS-İstatistiği Fourier Lags 
TGE -2.690 1.000 6.000 -2.973 1.000 6.000 
 CV (1%, 5%, 10%)  -3.911   -3.294   -2.328 CV (1%, 5%, 10%)  -4.771   -4.175   -3.879 
ORTGET -2.496 1.000 6.000 -6.235 1.000 1.000 
 CV (1%, 5%, 10%)  -3.911   -3.294   -2.328 CV (1%, 5%, 10%)  -4.771   -4.175   -3.879 
1. Dereceden Fark GLS-İstatistiği Fourier Lags GLS-İstatistiği Fourier Lags 
TGE -3.551 3.000 4.000 -6.489 3.000 3.000 
 CV (1%, 5%, 10%)  -3.131   -2.359   -2.005 CV (1%, 5%, 10%)  -4.044   -3.367   -3.037 
ORTGET -3.993 1 2. -5.012 1 2 
 CV (1%, 5%, 10%)  -3.911   -3.294   -2.328 CV (1%, 5%, 10%)  -4.771   -4.175   -3.879 
 H0: Birim Kök Vardır 

Tablo 2’de, Enders ve Lee (2012) tarafından geliştirilen Fourier ADF Test ve Rodrigues ve Taylor (2012) 
tarafından geliştirilen Fourier GLS Test yapısal kırılmalı birim kök testleri sonuçlarına yer verilmiştir. Kırılma 
etkilerinin zaman içerisinde devam ettiği varsayımını içeren Fourier ADF testinde ani bir kırılma veya kırılma 
tarihlerinden söz edilmemektedir. Fourier ADF Test sonuçları düzeyde incelendiğinde, TGE için hem sabitte 
hem de sabit ve trendde test edilen istatistik değerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde hesaplanan kritik 
değerlerin sağında yer aldığı tespit edilmiştir. Test edilen istatistik değerlerinin hesaplanan kritik değerin 
sağında yer alması nedeniyle H0 hipotezi reddedilememiştir. Başka bir ifadeyle TGE serisinin Fourier ADF 
Test istatistiğinde düzeyde durağan olmadığı sonucuna varılmıştır. Fourier ADF Test sonuçlarının Birinci 
dereceden farkları incelendiğinde, TGE için hem sabitte hem de sabit ve trendde test edilen istatistik 
değerlerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde hesaplanan kritik değerin solunda yer aldığı tespit 
edilmiştir. Test edilen istatistik değerlerinin hesaplanan kritik değerin solunda yer alması nedeniyle H0 
hipotezi reddedilmiştir. Başka bir ifadeyle, TGE serisinin Fourier ADF Test istatistiğinde birinci farkında 
durağan olduğu sonucuna varılmıştır. 

Fourier ADF Test sonuçları düzeyde incelendiğinde ortalama getiri (ORTGET) için sabitte test edilen istatistik 
değerlerinin %1 anlamlılık düzeyinde hesaplanan kritik değerin sağında ve test edilen istatistik değerlerinin 
%5 ve %10 anlamlılık düzeyinde hesaplanan kritik değerin solunda yer aldığı tespit edilmiştir. ORTGET için 
sabit ve trendde ise, test edilen istatistik değerlerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde hesaplanan kritik 
değerin sağında yer aldığı tespit edilmiştir. Test edilen istatistik değerlerinin hesaplanan kritik değerin 
sağında yer alması nedeniyle H0 hipotezi reddedilememiştir. Başka bir ifadeyle ORTGET serisinin Fourier 
ADF Test istatistiğinde düzeyde durağan olmadığı kabul edilmiştir. Fourier ADF Test sonuçlarının Birinci 
dereceden farkları incelendiğinde, ORTGET için sabitte test edilen istatistik değerlerinin %1, %5 ve %10 
anlamlılık düzeyinde hesaplanan kritik değerin solunda yer aldığı tespit edilmiştir. Test edilen istatistik 
değerlerinin hesaplanan kritik değerin solunda yer alması nedeniyle H0 hipotezi reddedilmiştir. Başka bir 
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ifadeyle ORTGET serisinin Fourier ADF Test istatistiğinde birinci dereceden farkında durağan olduğu kabul 
edilmiştir. 

Fourier GLS Test sonuçları Düzeyde incelendiğinde TGE için sabitte test edilen istatistik değerlerinin %1, %5 
anlamlılık düzeyinde hesaplanan kritik değerin sağında ve %10 anlamlılık düzeyinde hesaplanan kritik 
değerin solunda yer aldığı tespit edilmiştir. Test edilen istatistik değerlerinin hesaplanan kritik değerin 
sağında yer alması nedeniyle H0 hipotezi reddedilememiştir. Fourier GLS Test sonuçlarının birinci dereceden 
farkları incelendiğinde TGE için hem sabitte hem de sabit ve trendde test edilen istatistik değerlerinin %1, %5 
ve %10 anlamlılık düzeyinde hesaplanan kritik değerin solunda yer aldığı tespit edilmiştir. Test edilen 
istatistik değerlerinin hesaplanan kritik değerin solunda yer alması nedeniyle H0 hipotezi reddedilmiştir. 

Fourier GLS Test sonuçları düzeyde incelendiğinde, ORTGET için sabitte test edilen istatistik değerinin %1ve 
%5 anlamlılık düzeyinde hesaplanan kritik değerlerin sağında ve test edilen istatistik değeri %10 anlamlılık 
düzeyinde hesaplanan kritik değerin solunda yer aldığı tespit edilmiştir. Elde edilen istatistik değerlerinin 
hesaplanan kritik değerin sağında yer alması nedeniyle H0 hipotezi reddedilememiştir.  

4.2. Eşbütünleşme Testleri 

Eşbütünleşme testleri iki seri arasında ortak bir davranış ya da eğilimin olması, başka bir ifadeyle rastlantısal 
olmayan bir bağ (ortak stokastik trend) durumunu ifade eder. Serilerin uzun dönemde ilişkisi ortak stokastik 
trend davranışı göstermektedir. Ele alınan iki seri arasında ortak bir stokastik trend varsa serilerin ortak 
bütünleşik(co-entegre) olduğu söylenebilir. Bu çalışmada uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi sabitte kırılma 
ve sabitte kırılma ve trend esas alınarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda, değişkenler arasındaki eşbütünleşme 
ilişkisi Gregory ve Hansen (1996a ve 1996b), Carrion-i-Silvestre ve Sansó (2006), Arai ve Kurozumi (2007) ve 
Tseng vd. (2016) testleri ile sınanmıştır. Oluşturulan eşbütünleşme denklemi aşağıdaki gibi formülize 
edilebilir.  

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑡𝑡𝛽𝛽𝑖𝑖𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 +∪𝑡𝑡                                                                                            (4) 

Eşitlikte yer alan 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡, G7 ülkelerinin ortalama getirisini, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 G7 ülkeleri için tüketici güven endeksini 
ve∪𝑡𝑡 hata terimini ifade etmektedir. Aşağıdaki Tablo 2’de ORTGET ve TGE arasındaki uzun dönemli 
eşbütünleşme analiz sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3. Eşbütünleşme Testleri Sonuçları 

Sabitte Kırılma 

GH, 1996 
H0: Eşbütünleşme yoktur 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 
ADF Kasım 2019 -9.370 -5.130 -4.610 -4.340 

Zt Aralık 2019 -9.462 -5.130 -4.610 -4.340 

Za Aralık 2019 -90.291 -50.070 -40.480 -36.190 

CiS& Sanso, 2006; AK, 2007 
H0: Eşbütünleşme vardır 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 

SCols Mart 2020 0.240 0.295 0.185 0.140 
SC*(dols) Şubat 2016 0.025 0.295 0.185 0.140 

Fraction 0.313 

Tseng vd., 2016 
H0: Eşbütünleşme vardır 

Test İstatistik %1 %5 %10 

Fourier CIols 0.065 0.198 0.124 0.095 
Freq. (Fols) 3.000 

F-stat (Fols) 1.084 
Fourier CIdols 0.033 0.198 0.124 0.095 
Freq. (Fdols) 1.000 

F-stat (Fdols) 1.157 
Sabitte Kırılma ve Trend 

GH, 1996 
H0: Eşbütünleşme yoktur 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 
ADF Ocak 2020 -9.611 -5.450 -4.990 -4.720 

Zt Aralık 2019 -9.811 -5.450 -4.990 -4.720 
Za Ocak 2020 -92.729 -57.280 -47.960 -43.220 
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CiS& Sanso, 2006; AK, 2007 
H0: Eşbütünleşme vardır 

Test Kırılma İstatistik %1 %5 %10 

SCols Mart 2020 0.049 0.154 0.103 0.083 
SC*(dols) Mart 2020 0.027 0.154 0.103 0.083 

Fraction 0.904 

Çalışmada sabitte kırılma eşbütünleşme analizleri Gregory ve Hansen (1996), Carrion-i-Silvestre ve Sansó 
(2006), Arai ve Kuruzomi (2007) ve Tseng vd. (2016) testleri ile, sabitte kırılma ve trend eşbütünleşme analizleri 
Gregory ve Hansen (1996), Carrion-i-Silvestre ve Sansó (2006) testleri ile incelenmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, 
sabit terimli modelde tek ve ani kırılmaları gösteren GH test istatistik değerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık 
düzeylerinde kritik değerlerin solunda yer aldığı görülmektedir. GH testleri için seriler arasında eşbütünleşme 
olmadığını sınayan H0 hipotezi reddedilmiş ve TGE ve ORTGET serileri arasında eşbütünleşme olduğu tespit 
edilmiştir. Sabit terimli GH testin de kırılmaların Kasım 2019 ve Aralık 2019 tarihlerinde meydana geldiği 
ortaya çıkmıştır. Tablo 3’te sabitte kırılma modellerinden biri olan ve GH testlerinin ters hipotezi olan Carrion-
i-Silvestre ve Sansó (2006) ve Arai ve Kurozumi (2007) testleri sonuçları dikkate alındığında SCols test istatistik 
değerlerinin %1 anlamlılık düzeyinde kritik değerin solunda %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde kritik 
değerlerin sağında yer aldığı görülmektedir. Elde edilen Carrion-i-Silvestre ve Sansó (2006) ve Arai ve 
Kurozumi (2007) test sonuçlarına göre, TGE ve ORTGET seriler arasında %1 anlamlılık düzeyinde 
eşbütünleşme olduğunu sınayan H0 hipotezi reddedilemezken %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde 
reddedilmiştir. SC*(dols) test istatistik değerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerin 
solunda yer aldığı görülmektedir. Bu durumda SC*(dols) testi için eşbütünleşme olduğunu sınayan H0 

reddedilememiştir. Carrion-i-Silvestre ve Sansó (2006) ve Arai ve Kurozumi (2007) testlerinde kırılma tarihleri 
ise, Mart 2020 ve Şubat 2016 olarak gerçekleşmiştir. Sabitte kırılmalı modellerden bir diğeri olan Tseng vd. 
(2016) testi Fourier yaklaşımı ile ani kırılmalara izin vermeyen ve kukla değişken eklemeden sabit terim varsa 
sabitte kırılmayı, trend varsa trendde kırılmayı veren bir testtir. Sabitte kırılma için test sonuçları 
incelendiğinde, Fourier CIols ve Fourier CIdols test istatistik değerlerinin%1, %5 ve %10 anlamlılık 
düzeylerinde kritik değerlerin solunda yer aldığı görülmektedir. Tseng vd. (2016) testi sonucunda elde edilen 
test istatistikleri incelendiğinde, TGE ve ORTGET seriler arasında eşbütünleşme olduğunu ifade edenH0 
hipotezi reddedilememiştir. Elde edilen sonuçlara göre, sabit modelde tek kırılmalı Gregory ve Hansen (1996), 
Carrion-i-Silvestre ve Sansó (2006), Arai ve Kurozumi (2007) ve Tseng vd. (2016) testlerinde eşbütünleşme 
testlerinin paralel sonuçlar verdiği ve uzun dönemde TGE ve ORTGET serileri arasında eşbütünleşme ilişkisi 
olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3 incelendiğinde, GH testinde hesaplanan ADF, Zt ve Za test istatistik değerlerinin %1, %5 ve %10 
anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerin solunda yer aldığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle, GH testleri için 
seriler arasında eşbütünleşme olmadığını savunan H0 hipotezi reddedilmiş ve TGE ve ORTGET serileri 
arasında eşbütünleşme olduğu tespit edilmiştir. Sabitte kırılma ve trend sonuçlarına göre, GH testin için ADF 
testinde kırılma Ocak 2020 tarihinde, Zt testinde Aralık 2019 tarihinde ve Za testinde Ocak 2020 tarihinde 
gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında Carrion-i-Silvestre ve Sansó (2006) ve Arai ve 
Kurozumi (2007) testleri sonuçları dikkate alındığında SCols ve SC*(dols) test istatistik değerlerinin %1, %5 ve 
%10 anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerin solunda yer almaktadır. Başka bir ifadeyle, SCols ve SC*(dols) 
değerlerinin kritik değerlerden küçük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda seriler arasında 
eşbütünleşme olduğunu sınayan H0 hipotezi reddedilememiştir. Çalışmada Carrion-i-Silvestre ve Sansó 
(2006) ve Arai ve Kurozumi (2007) testlerinde kırılmaların SCols ve SC*(dols) testleri için Mart 2020 tarihinde 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında sabitte kırılma ve sabitte kırılma ve trend modelleri için 
incelenen Gregory ve Hansen (1996), Carrion-i-Silvestre ve Sansó (2006), Arai ve Kurozumi (2007) ve Tseng 
vd. 2016 modellerinde TGE ile ORTGET arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

4.3. Uzun Dönem Eşbütünleşeme Katsayı Tahmini 

Aralarında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi tespit edilen değişkenler için söz konusu eşbütünleşme 
ilişkisinin yönü ve katsayısının da tahmin edilmesi analizin değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. 
Çalışma kapsamında TGE ve ORTGET değişkenleri arasındaki eşbütünleşme ilişkisine yönelik katsayı 
tahmininde Phillips ve Hansen (1990) tarafından geliştirilen FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares-
Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler) yöntemi kullanılmıştır. Yarı-parametrik bir düzeltme yöntemi olan 
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FMOLS tahmincisi, açıklayıcı değişkenlerle hata terimi arasındaki içsellik problemini ve hata terimleri 
arasındaki otokorelasyonu dikkate alan, bu sayede eşbütünleşik denklemin ve stokastik şokların uzun 
dönemdeki korelasyonunun yol açtığı sorunlardan kaçınan bir yöntemidir. FMOLS tahmincisi, zaman boyutu 
dar olan örneklemlerde tutarlı ve asimptotik olarak sapmasız sonuçlar veren bir yöntemdir. Çalışmada 
kullanılan FMOLS modelinin matematiksel formu aşağıdaki denklem ile ifade edilebilir.  

𝜃𝜃� = ��̂�𝛽
𝛾𝛾�
� = (∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡′𝑇𝑇

𝑡𝑡=1 )−1 �∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇
𝑡𝑡=1 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡+′ − 𝑇𝑇 ��̂�𝜆12

+′

0
��                                    (5) 

Tablo 4. Eşbütünleşme Katsayı Tahmin Sonuçları 
Bağımlı Değişken: ORTGET 
Yöntem: FMOLS 
Örneklem (düzeltilmiş): 2014M02 2020M11 
 
Değişken Katsayı Std. Hata t-İstatistiği Olasılık 
LNTGE 1.815448 0.824227 2.202607 0.0306** 
Mart 2020 0.106767 0.026955 3.960896 0.0002*** 
C -8.354702 0.379665 -2.200363 0.0307** 
@TREND -0.000416 0.000192 -2.162929 0.0336** 

Weighted Statistics 
R-Kare 0.096240 Bağımlı Değişken Ortalaması 0.004834 
Düzeltilmiş R-Kare 0.061480 Bağımlı Değişken Standart Sapması 0.042022 
Regresyon Standart Hata 0.040710 Artıklar Kareler Toplamı 0.129270 
Uzun dönem varyans 0.000899***   
Not: *** %1, ** %5anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Tablo 4’te yer alan FMOLS eşbütünleşme tahmincisi modeline ilişkin elde edilen uzun dönem varyans 
değerinin tüm anlamlılık düzeylerinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Modele ilişkin R-Kare değeri ise %9,62 
olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla, modele dahil edilen bağımsız değişkenlerin birlikte bağımlı değişkendeki 
değişimlerin %9,62’sini açıklayabildikleri söylenebilir. Modele bağımsız değişken olarak dahil edilen LNTGE 
değişkenine ait olasılık değerinin %5 anlamlılık düzeyinde, eşbütünleşme ilişkisinde kırılmanın gerçekleştiği 
bir tarih olan Mart 2020’yi temsil eden kukla değişkenine ait olasılık değerinin ise %1 anlamlılık düzeyinde 
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız değişkenlere ait katsayılar incelendiğinde, TGE değişkeninde 
meydana gelen %1’lik bir artışın ORTGET değişkeninde %181’lik bir artışa, Mart 2020 kukla değişkeninde 
meydana gelen %1’lik bir artışın ise ORTGET değişkeninde %10,67’lik bir artışa neden olduğu tespit 
edilmiştir.  

4.4. Granger Nedensellik Analizi 

Çalışmada G7 ülkelerinde tüketici güven endeksi ile ortalama piyasa getirisi arasındaki nedensellik ilişkisi 
Frekans Granger nedensellik testi ve Frekans Toda ve Yamamoto Granger nedensellik testleri kullanılarak 
incelenmiştir. Granger nedensellik testinde, belirli bir anlamlılık seviyesinde bağımsız değişkene ilişkin 
gecikmeli değerlerin katsayılarının grup halinde sıfıra eşitliği test edilmektedir. Katsayıların anlamlılık 
düzeylerinin sıfırdan farklı olması durumunda bağımsız değişkenden bağımlı değişkene doğru bir 
nedensellik ilişkisinden söz edilebilir. Söz konusu nedensellik ilişkisi tek yönlü olabileceği gibi çift yönlü de 
olabilmektedir. Çalışma kapsamında, Frekans Granger nedensellik testi ve Frekans Toda ve Yamamoto 
Granger nedensellik testleri kullanılarak TGE’den ORTGET’e doğru ve ORTGET’ten TGE’ye doğru 
nedensellik ilişkileri ayrı ayrı test edilmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan Granger nedensellik modelleri 
aşağıdaki denklemler yardımıyla gösterilebilir. 

∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 =∝0+ ∑ ∝1𝑗𝑗
𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 ∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑗𝑗 + ∑ ∝2𝑗𝑗 ∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑗𝑗 + 𝜀𝜀1𝑡𝑡

𝑘𝑘
𝑗𝑗=1                                                   (6) 

∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽1𝑗𝑗
𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 ∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑗𝑗 + ∑ 𝛽𝛽2𝑗𝑗∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑗𝑗 + 𝜀𝜀2𝑡𝑡

𝑘𝑘
𝑗𝑗=1                                                  (7) 

Granger nedensellik analizi sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır.  
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Tablo 5. Nedensellik Analizi Sonuçları 

Single Fourier - Frekans Granger Nedensellik Testi 
Nedensellik Wald Asym. Olas. Bootstrap Olas. Lag Frekans 
TGE=>ORTGET 59.051 0.000 0.000 12.000 1.000 
ORTGET=>TGE 22.356 0.034 0.058 12.000 1.000 

Single Fourier- Frekans Toda & Yamamoto Granger Nedensellik Testi 
Nedensellik Wald Asym. Olas. Bootstrap Olas. Lag Frekans 
TGE=>ORTGET 59.042 0.000 0.000 12.000 1.000 
ORTGET=>TGE 22.117 0.036 0.063 12.000 1.000 

H0: TGE ORTGET’in nedeni değildir 
H0: ORTGET TGE’nin nedeni değildir 

Tablo 5’te yer alan Granger nedensellik testi analizleri sonuçları incelendiğinde, TGE değişkeninden ORTGET 
değişkenine doğru nedenselliği inceleyen her iki teste ilişkin hem asimptotik hem de bootstrap olasılık 
değerlerinin %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, hem Frekans Granger 
nedensellik testi sonuçlarına göre, hem de Frekans Toda ve Yamamoto Granger nedensellik testi sonuçlarına 
göre TGE değişkeninden ORTGET değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre, ORTGET değişkeninden TGE değişkenine doğru nedenselliği inceleyen her iki teste 
ilişkin asimptotik olasılık değerlerinin %5 anlamlılık düzeyinde, bootstrap olasılık değerlerinin ise %10 
anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, hem Frekans Granger nedensellik testi 
sonuçlarına göre, hem de Frekans Toda ve Yamamoto Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ORTGET 
değişkeninden TGE değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir. Nedensellik 
analizleri sonucunda, G7 ülkelerinde tüketici güven endeksi ile ortalama pay piyasa getirisi arasında karşılıklı 
bir nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya çıkarılmıştır.    

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Ülkelerin finansal göstergelerinden biri olan pay piyasası, gelişmiş birçok ülke için temel ekonomik 
göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir. Finansal piyasalara yatırım yapan yatırımcılar, finansal 
piyasalarda işlem gören ya da ilgi duydukları payların fiyatlarına ilişkin etkenler hakkında bilgi sahibi olmak 
ve doğru tahminlerde bulunmak isterler. Bu nedenle pay getirilerini tahmin etmek için birçok teori 
geliştirilmiştir. Pay getiri tahminlerinde bulunan teorilerden birisi, pay fiyatlarını rasyonel olarak 
belirlendiğini savunan geleneksel finans teorileri iken, pay fiyatlarının her zaman rasyonel olarak 
belirlenmediği, yatırımcıların psikolojik özelliklerinin dikkate alındığı davranışsal finans teorileridir. 
Davranışsal finansın temel konularından biri olan ve yatırımcıların psikolojik özelliklerinin dikkate alındığı 
yatırımcı duyarlılığı, makroekonomik parametrelerle doğrudan ilişkilendirilmektedir. Bu sebeple 
hükümetler, merkez bankaları ve diğer düzenleyici ve denetleyici organlar tüketicilerin gelecek ile ilgili 
beklentilerini ve algılarını yönetmek için özel bir çaba sarf etmektedirler. 

Yatırımcı duyarlılığının temsilcilerinden biri olan tüketici güven endeksi, piyasa aktörleri tarafından dikkate 
alınan göstergelerden birisidir. Bu nedenle, tüketici güveni ve pay getirilerinde meydana gelen değişiklikler 
hem ekonominin mevcut durumu hem de ekonomideki gidişat ile ilgili piyasa aktörlerine bilgi sağlamakta ve 
piyasa aktörlerinin davranışlarını yönlendiren bir değişken olarak kabul edilmektedir. Tüketici güven endeksi 
ve pay getirileri değişkenleri arasındaki ilişkinin yönünün belirlenmesi iktisadi faaliyetlerin yönünün 
belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada tüketici güven endeksi ile pay piyasası getirisi arasında uzun dönemli eşbütünleşme ve 
nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında G7 ülkelerinde tüketici güven endeksi ile pay 
getirileri arasındaki ilişkiyi incelemek için Ocak 2014 – Kasım 2020 dönemlerine ilişkin aylık veriler 
kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak TGE ve ORTGET değişkenlerinin birim kök içerip içermediği, yapısal 
kırılmalı Fourier ADF ve Fourier GLS testleri ile incelenmiştir. TGE ve ORTGET değişkenlerinin hem sabitte 
hem de sabit ve trendde düzeyde birim kök içerdiği ancak birinci dereceden farkları alındığında 
durağanlaştığı gözlemlenmiştir. Değişkenlere ait birim kök testlerinden sonra eşbütünleşme testleri, Gregory 
ve Hansen (1996a ve 1996b), Carrion-i-Silvestre ve Sansó (2006), Arai ve Kuruzomi (2007) ve Tseng vd. (2016) 
testleri ile incelenmiştir. Çalışma kapsamında sabitte kırılma ve sabitte kırılma ve trend modelleri için 
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incelenen Gregory ve Hansen (1996), Carrion-i-Silvestre ve Sansó (2006), Arai ve Kurozumi (2007) ve Tseng 
vd. 2016 modelleri yardımıyla TGE ile ORTGET arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Aralarında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi tespit edilen TGE ve ORTGET değişkenleri için 
katsayı tahmini Phillips ve Hansen (1990) tarafından geliştirilen FMOLS yöntemi ile test edilmiştir. Katsayı 
tahmini sunucunda, TGE değişkeninde meydana gelen %1’lik bir artışın ORTGET değişkeninde %181’lik bir 
artışa, Mart 2020 kukla değişkeninde meydana gelen %1’lik bir artışın ise ORTGET değişkeninde %10,67’lik 
bir artışa neden olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar yatırımcı duyarlılığındaki yükselişlerin pay piyasalarına 
olan talebi artırdığını işaret etmektedir. G7 ülkelerinde tüketici güven endeksi ile ortalama pay piyasa getirisi 
arasındaki nedensellik ilişkisi Frekans Granger nedensellik testi ve Frekans Toda ve Yamamoto Granger 
nedensellik testleri ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda, hem Frekans Granger nedensellik testi sonuçlarına 
göre, hem de Frekans Toda ve Yamamoto Granger nedensellik testi sonucunda, G7 ülkelerinde tüketici güven 
endeksi ile ortalama pay piyasa getirisi arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı gözlemlenmiştir. 
Nedensellik analizleri sonuçları, bir yandan yatırımcı duyarlılığındaki değişimlerin pay piyasalarına olan 
talebin nedeni olduğunu, öte yandan pay piyasalarındaki değişimlerin de yatırımcı duyarlılığının nedeni 
olduğunu işaret etmektedir. Bulgular doğrultusunda, yatırımcıların ekonomik gelişmelere olan güvenlerinin 
artmasının pay piyasalarında talebi artırdığı ve dolayısıyla pay getirilerinde de yükselişe neden olduğu, öte 
yandan pay piyasası getirilerindeki artışların da yatırımcıların ekonomiye ilişkin güvenlerini artırdığı 
söylenebilir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular; pay piyasası getirilerinden tüketici güven endeksine 
doğru tespit edilen nedensellik ilişkisi itibariyle Otoo (1999), Jansen ve Nahuis (2003), Topuz (2011), Tekin ve 
Cengiz (2018) ve Baştürk (2020) çalışmalarıyla, tüketici güven endeksinden pay piyasası getirilerine doğru 
tespit edilen nedensellik ilişkisi itibariyle Fisher ve Statman (2003) ve Schmeling (2009) çalışmalarıyla, tüketici 
güven endeksi ile pay piyasası getirileri arasında tespit edilen çift yönlü nedensellik ilişkisi itibariyle ise, Hsu 
vd. (2011) ve Kale ve Akkaya (2016) çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir.  

Gelişmiş ülkelerde yatırımcı duyarlılığı ile pay piyasaları arasında karşılıklı uzun dönemli ve pozitif ilişkinin 
varlığı ortaya çıkarılmıştır. Gelişmiş ülkelerde yatırımcıların ekonomiye duydukları güven doğrultusunda 
yatırım kararı aldıkları söylenebilir. Diğer yandan pay piyasalarında işlem hacminin artması ve getirinin 
yükselmesi de yatırımcılarda piyasalara olan güveni artırabilmektedir. Dolayısıyla, yatırımcı duyarlılığının 
pay piyasalarını etkilediği varsayımının geçerli olduğu söylenebilir. Gelişmiş ülke konumunda olan G7 
ülkelerinin uzun dönemli fon finansmanında, ekonomik büyümelerinde ve pay piyasalarının gelişiminde 
yatırımcı duyarlılığını dikkate almaları gerekmektedir. 

Çalışma sonucunda tüketici güven endeksi ile pay piyasa getirileri arasındaki ilişkilere dair elde edilen 
bulguların firma yöneticileri, pay piyasası yatırımcıları, portföy yöneticileri, akademisyenler ve politika 
yapıcılar gibi farklı çevrelerden ilgililere faydalı olacağı düşünülmektedir. Gelecekteki çalışmalarda, tüketici 
güven endeksi ile pay piyasaları arasındaki ilişkilerin farklı ülke grupları ve farklı zaman boyutları için farklı 
ekonometrik yöntemler ile araştırılmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.    
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Amaç –  Araştırmanın amacı özel bankalarda istihdam edilen beyaz yakalı işgörenlerin işveren marka 
değerine ve alt boyutlarına dair görüşlerini tespit etmek, en fazla hangi boyutlardan etkilendiklerini 
belirlemek ve bu görüşlerin işgörenlerin örgüt bağlılığı ile karşılaştırılmasını yapmaktır. 

Yöntem –  Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. 22 özel banka çalışanı ile 31 sorudan 
oluşan yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiş ve analiz edilmiştir. Katılımcıların verdiği 
cevapların birbirini tekrar ettiği tespit edildiğinde örneklem sabitlenmiştir ve 22. kişide mülakatlar 
durdurulmuştur. Katılımcıların cevapları deşifre edilmiş, MAXQDA Analytics Pro 2020 Nitel Veri 
Analizi programında analiz edilmiştir. 

Bulgular –  Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılanlar psikolojik boyutun alt kodlarından “kurumun 
parçası olmaktan duyulan memnuniyeti” diğer tüm kodlara göre daha fazla dile getirmişlerdir. 
Fonksiyonel boyuta dair verilen cevaplar incelendiğinde mülakat katılımcılarının “çalıştıkları kurumda 
terfi fırsatlarının bulunmasına” vurgu yaptıkları görülmektedir. İşveren marka değerinin ekonomik 
boyutuna ait kodlar incelendiğinde; katılımcıların en fazla “özel sağlık sigortalarından” memnun 
olduklarını dile getirdikleri görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların dördü hariç büyük 
çoğunluğu kendilerini çalışmakta oldukları kuruma bağlı hissetmektedirler. 

Tartışma –  Katılımcılardan alınan cevaplar doğrultusunda, kurumun parçası olmaktan duyulan 
memnuniyet psikolojik alt boyutun en önemli belirleyicisi olarak ortaya çıkmaktadır. Analiz sonuçları, 
araştırmaya katılanların işlerini stresli bulmalarına rağmen, çalıştıkları kurumun parçası olmaktan 
memnuniyet duyduklarını ve kurumlarındaki eğitim imkanlarını yeterli bulmalarının işveren marka 
değeri algılarında da etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcılardan elde edilen bulgular, 
katılımcıların ekonomik boyutlardan en fazla özel sağlık sigortasından memnun olduklarını ve bunun 
işveren marka değeri algılarını etkilediğini göstermektedir. Katılımcılar, ücretlerini düşük bulmakta ve 
prim sistemlerinden de memnun olmadıklarını belirtmektedirler, ancak kuruma bağlı hissetmeleri bu 
algılarından etkilenmemektedir. Kuruma olan bağlılığını en fazla vurgulayan katılımcılar en yoğun 
vurguyu, psikolojik boyuta yapmaktadır. Sonuçlara göre; insan kaynakları yönetimi uygulayıcılarının 
psikolojik boyuta yoğunlaşan uygulamalar ile işgörenlerin örgüt bağlılığını güçlendirebilecekleri öne 
sürülebilir. 
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Purpose –  The aim of the research is to determine the point of views of white-collar employees employed 
in private banks on the employer brand value and its sub-dimensions, to determine which dimensions 
they are the most affected by, and to compare these views with the organizational commitment of the 
employees. 

Design/methodology/approach –  A qualitative study was conducted. Semi-structured interviews with 
31 questions were conducted with 22 private bank employees. The answers of the participants were 
transcribed and analysed in the MAXQDA Analytics Pro 2020 Qualitative Data Analysis program. 
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Findings –  According to the results of the analysis, the participants of the research expressed "the 
satisfaction of being a part of the institution", one of the sub-codes of the psychological dimension, more 
than all the other codes. When the answers given about the functional dimension are examined, it is seen 
that the interview participants emphasized "the availability of promotion opportunities in the institution 
they work for". When the codes of the economic dimension of employer brand value are examined; it is 
seen that the participants stated that they were mostly satisfied with their "private health insurance". 
According to the results of the analysis, most of the participants, except for four, feel connected to the 
institution they work for. 

Discussion –  In line with the answers received from the participants, the satisfaction of being a part of 
the institution emerges as the most important determinant of the psychological sub-dimension. The 
results of the analysis reveal that although the respondents find their job stressful, they are happy to be a 
part of the institution they work for and the fact that they find the educational opportunities in their 
institutions sufficient is also effective in their perception of employer brand value. The findings obtained 
from the participants show that the participants are most satisfied with the private health insurance from 
the economic dimensions, and this affects their perceptions of employer brand value. The participants 
find their wages low and state that they are not satisfied with the bonus system, but their feeling of 
commitment to the institution is not affected by this perception. Participants who emphasize their 
commitment to the institution the most, emphasize the psychological dimension the most. According to 
the results, it can be argued that human resource management practitioners can strengthen the 
organizational commitment of employees with practices that focus on the psychological dimension. 
 

1. Giriş 

Geçmişten günümüze küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, işletmeler için yoğun bir rekabet ortamını da 
beraberinde getirmektedir. İşletmeler arasındaki artan rekabet unsuru göz önünde bulundurulduğunda 
sadece üretilen ürün ve verilen hizmetlerin farklılaşması yetersiz kalmış, işletmeler rakiplerine karşı avantaj 
sağlamak için insan kaynağına daha fazla önem vermeye başlamıştır. İnsan kaynağı işletmeler için ayırt edici 
ve taklit edilmesi zor bir unsur haline gelmiştir (Cansever ve Kızıldağ, 2019; Kucherov ve Zavyalova, 2012). 
Bu nedenle işletmeler, potansiyel çalışanları kendilerine çekebilmek ve var olan çalışanlarını elde tutabilmek 
için kullandıkları geleneksel stratejileri gözden geçirmiş (Pitt vd., 2002: 11), bunun sonucunda da değişen 
şartlar ve yaşanan gelişmeler ile yeni stratejilere yönelmişlerdir (Gözen, 2016: 71). Bu stratejilerden biri de 
işletmelerin, kendilerini rakiplerinden işveren olarak farklılaştırmak için güçlü bir işveren markası 
geliştirmesidir. Dolayısıyla kurumların işveren markasını temel faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak 
görmesi ve işveren olarak iyi bir markaya sahip olmasını sağlayacak bileşenlerin de farkında olması 
gerekmektedir (Öksüz, 2020: 37). 1996 yılında Ambler ve Barrow tarafından ortaya konulan işveren marka 
değeri kavramı, başlangıçta pazarlama stratejileri ile insan kaynakları yönetimi ilkelerini bir araya getirmiştir. 
Daha sonra işveren marka değeri kavramı alandaki uygulayıcıların ortaya çıkan yönetim ihtiyaçlarına cevap 
verebilme, değişen koşullara uyum sağlayabilmelerini destekleme amacı ile teorisyenlerce çeşitli ekonomik, 
psikolojik ve fonksiyonel boyutlara ayrılmıştır (May vd., 2004; Ewing ve Caruana, 1999; Kucherov ve 
Zavyalova, 2012; Ambler ve Barrow, 1996).  

Her işletmenin kendine has bir şekilde ayırt edici özellikleri olduğu temeline dayanan işveren markası, 
işletmelerin kimliği ve imajı ile ilişkilendirilmektedir (Köse ve Çakır, 2018: 167). Nitelikli işgörenlerin gözünde 
çekici olan, çalışılabilecek en iyi yer olarak algılanan işletmeler rakiplerine göre hedeflerini gerçekleştirmede 
önemli avantajlara sahip olmakta, işgörenler ise işveren markası sayesinde hem işletmenin hedeflerini 
gerçekleştirmeye katkı sağlamakta hem de kendi hedeflerini gerçekleştirme imkânı bulmaktadır (Efe vd. 2020: 
144). Bankacılık sektörü de gelişen teknoloji ve artan dijitalleşmeyle birlikte insan kaynakları yönetimi 
anlamında, değişim ve dönüşüm gerçekleştiren sektörlerden biridir. Bu çalışmayla, bankacılık sektöründe 
özel bankalarda çalışan bankacıların işveren marka değeri algılarını incelemek, özel bankalarda istihdam 
edilen beyaz yakalı işgörenlerin işveren marka değerine ve alt boyutlarına dair görüşlerini tespit etmek, en 
fazla hangi boyutlardan etkilendiklerini belirlemek ve bu görüşlerin örgüt bağlılığına nasıl bir etkide 
bulunduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Mülakat, bu doğrultuda oluşturulmuş ve özel banka çalışanı 22 
katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

İşveren marka değeri üzerine yapılan akademik çalışmalar bu konuyu işveren marka çekiciliği, işveren 
markalaştırması, işletme içi işveren pazarlaması ve işgören bağlılığı olmak üzere dört ana teorik temele 
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dayandırmaktadır (Berthon vd., 2005; Ardıç ve Gündoğmuş, 2016; Lievens ve Highhouse, 2003; Tanwar ve 
Prasad, 2016; Foster vd., 2010; Punjaisri vd., 2009; Ahmed ve Rafiq, 2003).  

2.1. İşveren Marka Değeri 

Marka kavramı bir ürünü, bir hizmeti, bir işletmeyi diğerlerinden ayıran ve farklı kılan tüm tanımlamaları 
içinde bulundurmaktadır (Ambler ve Barrow, 1996; Aurand vd., 2005; Kucherov ve Zavyalova, 2012). 
Backhaus ve Tikoo’ya göre (2004: 501), markalar işletmelerin en değerli varlıklarından biridir ve çoğu işletme 
için markalar kilit bir rol oynamaktadır. Kucherov ve Zavyalova (2012: 87), günümüzde marka kavramının 
anlamında birtakım değişiklikler meydana geldiğini, önceleri markaların yalnızca ticari marka olarak 
karakterize edilen ürün ve hizmetlerle ilişkili olduğunu, günümüzde ise marka kavramının daha geniş bir 
şekilde değerlendirildiğini belirtmektedir. Tüketicilerin zihinlerinde bulunan ancak kökleri gerçeklere 
dayanan algısal bir kavram olmakla birlikte marka, örgütün değerlerini ve kültürünü yansıtmaktadır (Bruce 
ve Harvey, 2010: 5). Örgütler, çoğunlukla ürün ve kurumsal marka geliştirmeye yönelik markalaşma 
çabalarına odaklanırken; markalaşma aynı zamanda insan kaynakları yönetimi alanında da kullanılmaktadır 
(Backhaus ve Tikoo, 2004: 501). Ambler ve Barrow’a (1996) göre, insan kaynakları yönetimi alanında 
markalaşmanın öneminin anlaşılması ile işletmelerin birer işveren olarak adlarını nasıl duyurdukları ve 
işgörenlerin gözündeki imajları önem kazanmaya başlamıştır. İşveren markası kavram olarak 1990’larda 
“yetenek savaşı” olarak adlandırılan dönemde ortaya çıkmış ve bu dönem; sosyal, ekonomik, politik ve 
teknolojik değişimlerin işgücü trendlerini yönlendirmesiyle oluşmuş, işletmeler nitelikli işgören bulmakta 
sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Nitelikli işgören bulmanın zorlaşması (kabiliyet kıtlığı), işveren markası 
kavramını ortaya çıkarmıştır (Clarke, 2009: 33; akt. Balcı, 2014: 65). İşveren marka değeri kavramı, insan 
kaynakları yönetimi literatürüne son 25 yılda kazandırılmış ve uygulamaya önemli katkılar sağlayan 
kavramlardan biri haline gelmiştir. Barrow ve Mosley’e (2005: 163-165) göre işletmelerin işveren markasını 
geliştirme sebepleri şu şekilde ifade edilmiştir. İşletmeler; çalışanlarının örgüte olan bağlılığını sağlamanın 
kolay olmadığını, bu bağlılığın sağlanması için strateji geliştirilmesi gerektiğini fark etmiş ve işveren 
markasını insan kaynakları politikaları ve pazarlama stratejileri arasında etkili bir köprü olarak inşa etmiştir. 
Bu sayede, piyasada kalıcı değerler üretmeyi olanaklı kılan bir disiplin yaratmayı hedeflemişlerdir. Bu 
noktada, pazarlama stratejileri ile insan kaynakları politikalarının uyumlandırılması, hem mevcut çalışanların 
işletmeye olan bağlılıklarını arttırıcı hem de işletmeyi piyasadaki rakiplerinden farklılaştırıcı bir etki yaratmış 
ve işletmenin uzun vadede kalıcı ürün ve hizmetler geliştirmesine yardımcı olmuştur. Davies ve 
meslektaşlarına (2018) göre de işveren marka değeri pazarlama ve insan kaynakları yönetiminin kesişme 
noktasında yer almaktadır. Pazarlama, organizasyonun dışındaki müşterilere odaklanırken, insan kaynakları 
yönetimi işveren marka değeri ile mevcut ve potansiyel çalışanlara odaklanmaktadır. Bu anlamda işveren 
markası, pazarlama ilkelerinin insan kaynakları yönetimi alanına uygulanmasından doğmuştur (Öksüz, 2012: 
17). 

Ambler ve Barrow’a (1996) göre işveren markası, işletmenin kendisini işveren olarak rakiplerinden farklı ve 
çekici kılan özelliklerine ilişkin yarattığı algıların tümüdür. Bununla birlikte işveren markası; işveren 
tarafından tanımlanan ve sağlanan fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik faydalar bütününden oluşan bir yapı 
olarak tanımlanmaktadır (Ambler & Barrow, 1996: 187). Backhaus ve Tikoo (2004: 505) ise işveren markası 
olarak adlandırdığı kavramı, fonksiyonel ve sembolik faydadan oluşan iki grupta kategorize etmiştir. 
Fonksiyonel fayda, maaş ve yan ödenekler, primler gibi nesnel yapılardan oluşurken; sembolik fayda ise 
işletmenin prestiji, saygınlığı, o şirkette çalışanların elde edecekleri toplumsal onay ve o şirkette çalışıyor 
olmaktan duydukları memnuniyet gibi öznel ve algısal yargılardan oluşmaktadır. Berthon ve meslektaşları 
2005 yılında yaptıkları çalışmalarında işveren markasını, sosyal değer, ekonomik değer, başvuru değeri, 
gelişim değeri ve fayda değeri olmak üzere beş boyutta incelemiştir. Kucherov ve Zavyalova (2012: 88) ise 
ekonomik, fonksiyonel, psikolojik ve örgütsel nitelikler olarak dört grupta sınıflandırmıştır. Ekonomik 
nitelikler, doğrudan bir şirketin maddi ve parasal ödeme sistemiyle alakalı olup her bir çalışanın refah durumu 
üzerinde etkiye sahiptir. Psikolojik nitelikler ise bir çalışanın işini yaparken, kendisini o örgütün bir parçası 
hissedip hissetmemesiyle, diğer bir ifadeyle örgütsel aidiyetle ilişkilidir. Fonksiyonel nitelikler, belirli bir iş 
yeri, işin içeriği ve kariyer gelişimine bakış açılarını içermektedir. Son nitelik olan örgütsel nitelikler ise 
piyasada liderlik, uluslararası alanda gösterilen faaliyetlerin kapsamı, işletmenin tarihi ve gelişim süreci, 
kurumsal markanın, üst yönetimin ve yönetim şeklinin itibarı ve tanınırlığından oluşmaktadır. Bu bağlamda, 
Kucherov ve Zavyalova (2012: 89) ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel niteliklerin işveren markasının iç 
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boyutunu oluşturduğunu, örgütsel niteliklerin ise işletmenin dışında yer alan ve farklı gruplardan oluşan 
paydaşların işletmeye dair algılarından meydana geldiğini belirtmiştir. Tanwar ve Prasad’a (2016: 5-6) göre 
ise işveren markasının boyutları; iş-yaşam dengesi, çeşitlilik, örgüt kültürü, eğitim ve gelişim fırsatları, 
kurumsal sosyal sorumluluk ve etikten oluşmaktadır.   

İşveren marka değeri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken üç hedef kitle bulunmaktadır; bunlar mevcut 
işgörenler, potansiyel işgörenler ve işten ayrılan işgörenlerdir (Öksüz, 2012: 20). Efe ve meslektaşlarının (2020) 
belirttiği gibi İşgörenler işveren marka değeri yüksek, çalışanlarına değer veren, onların gelişimine katkıda 
bulunan, maddi ve manevi destek sağlayan işletmelerde çalışmayı; işverenler ise işletmenin gelişimine 
katkıda bulunan ve işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasına ivme kazandıran nitelikli işgörenlerle 
çalışmayı tercih etmektedir. İşveren marka değeri yüksek olan işletmelerde işgörenler, işletmenin onlara 
sağladığı statü ve imkanlardan memnun oldukları için işgücü devir oranı diğer işletmelere kıyasla daha düşük 
olabilmektedir. Bu da işgörenler ile işletme arasında kuvvetli bir bağ kurulmasında etkilidir. Nitelikli işgören 
ile çalışmak, beraberinde işletmeye rekabet avantajını ve karlılığı da getirmektedir (Efe vd. 2020:144). 

2.2. İşveren Marka Çekiciliği  

İşveren çekiciliği, işletmede istihdam edilme potansiyeli olan ve hali hazırda istihdam edilmekte olan 
çalışanların, işletmede çalışmaları sürecinde elde edeceği faydalar şeklinde tanımlanmaktadır (Berthon vd., 
2005:156; akt. Ardıç ve Gündoğmuş, 2016: 4). Lievens ve Highhouse (2003) işletmenin mevcut ve potansiyel 
çalışanlara çekici gelmesinin, araçsal ve sembolik nitelikleri arasındaki ilişkiyi incelerken; bu araçsal ve 
sembolik nitelikleri pazarlama perspektifinden açıklamıştır. Tarihsel gelişim süreci içerisinde, bu nitelikler 
önce dış müşteriyi daha sonra ise iç müşteri olarak tanımlanan mevcut çalışanları çekmek için kullanılmıştır. 
Araçsal fonksiyonlar, nesnel, fiziksel ve sayılabilir kavramlardan oluşurken; sembolik fonksiyonlar ise kimlik 
ve imaj gibi soyut ve öznel kavramlarla ilişkilendirilmektedir. Ardıç ve Gündoğmuş’a (2016) göre örgütler 
işveren markasını oluştururken, çalışanlarına sunduğu faydalar paketini olabildiğince genişletip 
güçlendirerek, çalışanların gözünde güçlü bir imaja sahip olmayı ve buna bağlı olarak işveren çekiciliklerini 
arttırmayı hedeflemektedir. İşletmelerin iyi bir imaja sahip olması aynı zamanda, mevcut ve potansiyel 
çalışanlar tarafından daha çok tercih edilmesindeki etmenlerden biri olarak tanımlanmaktadır. Buna ek olarak, 
kişiler kendi özelliklerine benzer özelliklere sahip olan örgütleri daha çekici bulmaktadır. Ayrıca, kişilerin 
örgütü çekici bulabilmeleri öncelikli olarak örgüt ile uyumlarına bağlıdır (Anderson ve Bryson, 2012: 5; Schein 
ve Diamante, 1988: 170, akt. Ardıç ve Gündoğmuş, 2016: 4). 

2.3 İşveren Markalaştırması 

Markalaştırma günümüzde yalnızca kullanım ürünleri ile sınırlı değildir. İşletmeler, nitelikli işgücünü 
kendilerine çekmek için ya da var olan nitelikli çalışanları bünyesinde tutabilmek amacıyla iç markalaştırmayı 
kullanmaktadır (Tanwar ve Prasad, 2016: 1). Punjaisri ve Wilson (2017: 94) çalışmalarında, iç markalaştırmayı 
örgütün iç işleyişini ve kurumsal kültürünü uyumlu hale getirmek için değerlendirilmesi gereken bir 
uygulama olarak tanımlamışlardır. Foster ve meslektaşlarına (2010: 402) göre iç markalaştırma, işletmenin iç 
müşterilerine diğer bir ifadeyle işletmenin mevcut çalışanlarına odaklanmaktadır. İç markalaştırmanın temel 
dayanak noktası, mevcut çalışanların markaya olan düşünsel ve duygusal bağlılıklarını arttırabilmek için 
yapılan insan kaynakları uygulamalarıdır. Bununla birlikte, iç markalaştırma ile işveren markasını uyumlu 
hale getirme çabası, insan kaynakları ve pazarlama fonksiyonlarını birbirine daha da yakınlaştırmıştır (Foster 
vd., 2010: 402-404). Punjaisri ve meslektaşları (2009), işletmenin içine yönelik gerçekleştirilen pazarlama 
süreçlerinin ve markalaştırma faaliyetlerinin, mevcut çalışanların markaya olan bağlılıklarını ve aidiyetlerini 
etkilediğini düşünmektedir. Benzer şekilde, iç markalaştırma da örgüt içerisinde markaya dair ortak bir 
anlayış geliştirilmesine yardımcı olmakta ve mevcut çalışanların markaya olan bağlılıklarını ve aidiyetlerini 
etkilemektedir. 

2.4. İşletme İçi İşveren Pazarlaması  

Uluslararası literatürde internal marketing (içsel pazarlama) olarak adlandırılan teori, bu çalışmada işveren 
marka değeri ile ilişkilendirilmek için “işletme içi işveren pazarlaması” olarak İngilizceden Türkçeye 
uyarlanmıştır. İşletme içi işveren pazarlaması; bir işletmenin dış müşterilerinin arzu ettiği kaliteli ürün ve 
hizmetleri sunabilmesi için, iç müşterilerin yani mevcut çalışanların istek ve ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Buna ek olarak, işletme içi işveren pazarlaması, mevcut çalışanları daha bütüncül 
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bir bakış açısıyla değerlendirecek şekilde gerçekleştirilmelidir (Ahmed ve Rafiq, 2003: 1177-1178). Punjaisri ve 
meslektaşları (2009), işletme içi işveren pazarlamasının, pazarlama konseptinin işletmenin içine uyarlanarak 
uygulanması sonucunda, mevcut çalışanlar arasında bağlılık ve aidiyet yaratılması sürecinin bir parçası 
olduğunu belirtmiştir. İşletme içi işveren pazarlama sürecinin amacı, çalışanları iç müşteri olarak algılamak, 
bunun sonucunda çalışanın yaptığı işi bir ürün olarak değerlendirmek ve çalışanın ortaya koyduğu üründen 
memnun olmasını sağlamaktır (Berry, 1981:34, akt. Tuncay, 2018: 1290). Bu bağlamda, müşterilerle temasın 
fazla olduğu işlerde çalışanların performansı; hizmetin bir çıktısı, ürünün ise bir parçası olarak 
değerlendirilmektedir (Greene vd., 1994: 8). Grönroos (1984) da buna benzer şekilde, bir işletmenin mevcut 
çalışanlarının sergilediği performansın, aynı işletmenin ürün ve hizmetlerine dair dış müşterilerde oluşan algı 
ve tutumlarını etkilediğini belirtmiştir. Dolayısıyla bir işletme, işletme içi işveren pazarlaması aracılığıyla 
öncelikli olarak iç müşterilerini yani mevcut çalışanlarını hedeflemektedir. Foreman ve Money’e göre (1995) 
işletme içi işveren pazarlaması kavramı daha ziyade hizmet sektöründe yer alan işletmeler ve bu işletmelerde 
yer alan mevcut çalışanlarla ilişkilendirilmektedir. İçsel ilişki yönetimi olarak da ifade edilen işletme içi 
işveren pazarlaması; sistem içerisinde iş birliği ve başarı yönetimi ile pozitif ilişkileri hızlandırma amacına 
dayanan bir süreç olarak tanımlanmaktır (Tuncay, 2018: 1290). 

Backhaus ve Tikoo’ya (2004) göre işveren markası üç aşamalı bir süreçten oluşmaktadır. Bunların ilki; değer 
yaratmak, ikincisi; yaratılan bu değeri de kullanarak potansiyel çalışanları örgüte çekebilmek için işletme dışı 
işveren pazarlaması faaliyetlerini yürütmek, son olarak ise mevcut çalışanların bağlılık ve sadakatlerini 
arttırmak için işletme içi işveren pazarlamasını gerçekleştirmektir. Yine aynı çalışmaya göre işletme içi işveren 
pazarlamasının amacı; işletme tarafından oluşturulan örgütsel hedeflere bağlı ve örgütün değerlerini 
benimsemiş bir işgücü yaratmaktır.  

2.5. İşgören Bağlılığı 

Foster ve meslektaşları (2010: 402), örgütlerin iç markalaştırma çalışmaları ile örgütsel bağlılık teorisini 
ilişkilendirmiş ve buna dayanarak, çalışanların örgüte duygusal olarak bağlanabilmelerinin yolunun; içinde 
bulundukları örgütün sahip olduğu marka değerini kabul etmelerinden geçtiğini belirtmişlerdir. Berthon ve 
meslektaşları (2005: 153) ise çalışanları marka yaratma sürecinin merkezinde konumlandırmış, çalışanların 
marka ile kurdukları ilişkinin ve markaya olan bağlılıklarının, marka değerinin kredibilitesini güçlendirme ya 
da azaltma noktasında etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

İşletmenin başarısı, mevcut çalışanların örgütsel bağlılıkları ile doğru orantılı olarak artmaktadır ve bireysel 
olarak geliştirilen bağlılıklar tek başına örgütsel başarı kazanmada yeterli olmamaktadır (Fındıklı ve Nayır, 
2018: 4). Meyer ve Allen (1991), bağlılık kavramını; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık 
olmak üzere üç bileşenden oluşan bir yapı olarak tanımlamaktadır. Bu üç bileşen, çalışanların örgütle olan 
ilişkilerini şekillendiren ve çalışanların işletmenin bir parçası olarak devam edip etmeme kararı almalarını 
belirleyen bağlılık kavramının psikolojik yönünü oluşturmaktadır. Duygusal bağlılık, çalışanların örgüte 
duygusal olarak bağlı olması, örgütle ortak bir kimlik geliştirmesi ve kendilerini örgüte dahil hissetmeleri 
şeklinde tanımlanmaktadır. Devam bağlılığı, çalışanın örgütten ayrılması durumunda karşılaşacağı 
maliyetlerin farkında olması şeklinde ifade edilmektedir. Çalışanların örgüte duygusal bağlılık geliştirmesi 
kendi isteklerine bağlı olarak şekillenirken, örgütte kalmaya devam etme kararları ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillenmektedir. Normatif bağlılık ise, örgütte çalışmaya devam etme konusunda bir zorunluluk hissi olarak 
tanımlanmaktadır. 

Barrow ve Mosley (2005) çalışmalarında çalışan bağlılığını etkileyen faktörleri; düzenli performans 
değerlendirmesine dayalı adil ve eşit bir ücret sistemi, öğrenme merkezlerinin ve kariyer olanaklarının 
varlığına dayanan koçluk ve gelişim fırsatları, etkili kaynak yönetimi, idari süreçlerin azaltılması ve 
müşterilere daha fazla zaman harcanması, çalışanların aşırı gergin ya da aşırı rahat durumlardan  korunması, 
işletmenin değerlerine duyulan inanç ve işletmenin parçası olmaktan duyulan gururun varlığı şeklinde 
sıralamaktadır. 

Kimpakorn ve Tocquer’e (2009) göre, çalışanın bağlılığı; iş yerinde gösterdiği performans ve iş yerinden 
ayrılmayı düşünme sıklığı ile ölçülebilmekte ve genellikle işi ve kurumu için gösterdiği çaba üzerinden 
tanımlanmaktadır. Çalışanların marka bağlılığı; çalıştıkları kurumun marka değerini ne ölçüde bildikleri ve 
bu markaya ne kadar ait hissettikleri, kurumun ve markanın hedeflerine ulaşması sürecinde, sürece ne kadar 
dahil oldukları ile ilgilidir. Ayrıca çalışanların kurumun hedeflerine ulaşmak için ne ölçüde performans 
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sergiledikleri ve şu an dahil oldukları organizasyonun bir üyesi olarak devam etmeye ne kadar istekli 
oldukları da bir diğer ölçüm kriteridir (Kimpakorn ve Tocquer, 2009: 533).  

3. Yöntem 

Bu araştırma; literatürde belirtilen, işveren marka değeri oluşturduğu ve işgörenleri bu doğrultuda etkilediği 
öne sürülen faktörlerin işgören üzerinde istenilen işveren marka değeri algısını yaratıp yaratmadığı sorusunu 
cevaplamayı ve işgörenlerin işveren marka değeri algısını örgüt bağlılığı ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır. 
Araştırma problemi literatürde belirtilen işveren marka değeri uygulamalarının işgörenler üzerinde her 
zaman istenilen etkiyi yaratmayabileceği varsayımından oluşmaktadır. Araştırma sonuçları, işverenlerin 
işveren markası oluşturmak için hayata geçirdiği insan kaynakları yönetimi uygulamalarından hangilerinin 
işgörenler üzerinde etkili olduğunu ortaya koyması ve tek bir sektöre odaklanması bakımından önem arz 
etmektedir. 

Çalışma mikro bir bakış açısı yakalamak amacı ile özel bankacılık sektörü işgörenleri üzerine kurgulanmıştır. 
Bu doğrultuda 2021 yılı şubat ayında, 22 özel bankacılık sektörü çalışanı ile yarı yapılandırılmış mülakat 
yapılmıştır. Morgan ve Morgan (2008), nicel desenlerden yola çıkarak nitel araştırmalarda örneklem 
büyüklüğü belirleme formülleri ortaya konmaya çalışılsa da genel kabul görmüş bir nitel araştırma örneklem 
büyüklüğü tespit formülü mevcut olmadığını belirtmektedir. Yine aynı yazarlara göre, nitel araştırmalarda 
örneklem büyüklüğünün saptanması hususunda esas alınması gerekenin tekrarlanma döngüsü olduğu ve 
belirli bir örneklem sayısı ile görüşüldükten sonra her yeni örneklem araştırmaya daha önce katılanların 
verdiği cevapların tekrarlandığı ortaya konulmaktadır. Mülakat katılımcılarından alınan cevapların 
tekrarlanması halinde, araştırmadaki veri toplamanın durdurulması ve araştırmanın katılımcılar tarafından 
verilen cevapların tekrar etmeye başladığı kişi sayısında sabitlenmesi önerilmektedir (Onwuegbuzie ve 
Collins, 2007). Bu verilerden hareketle, örneklem büyüklüğü 22’ye ulaştığında alınan cevapların 
tekrarlanmaya başlandığı tespit edilmiş ve mülakatlar durdurularak örneklem büyüklüğü 22’de 
sabitlenmiştir.  

 Mülakatlar katılımcılardan e-mail ya da telefon yolu ile randevu alınıp online Zoom görüşmesi şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin kayıt altına alınması için her bir katılımcıdan izin alınmıştır. Kaydedilen 
mülakatlar tek tek deşifre edilerek MAXQDA Analytics Pro 2020 Nitel Veri Analiz programına girilmiş ve bu 
program ile analiz edilmiştir. Veri toplama ve araştırma ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için İzmir 
Demokrasi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan gerekli izin alınmıştır (Protokol no: 
2021/16, Kabul Tarihi: 04/02/2021, Karar Sayı ve No: 2021/02-08). 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın tasarımına uygun olarak oluşturulan model, Şekil 1’de yer almaktadır; oluşturulan model insan 
kaynakları yönetimi uygulamalarının işveren marka değerini etkilediği, işveren marka değerinin de işveren 
marka çekiciliği ve işgören bağlılığını etkilediğini ifade etmektedir. 

 

 

  

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın amacına, çerçevesine ve modeline uygun olarak oluşturulan hipotezler şöyledir:  

H1: İşveren marka değeri oluşturmak amaçlı insan kaynakları yönetimi uygulamaları işveren marka değerinin 
psikolojik boyutunu etkilemektedir.  

H2: İşveren marka değeri oluşturmak amaçlı insan kaynakları yönetimi uygulamaları işveren marka değerinin 
fonksiyonel boyutunu etkilemektedir. 

H3: İşveren marka değeri oluşturmak amaçlı insan kaynakları yönetimi uygulamaları işveren marka değerinin 
ekonomik boyutunu etkilemektedir. 

H4: İşveren marka değeri, örgütsel bağlılığı etkilemektedir. 

Örgütsel 
Bağlılık 

 

İşveren Marka Değeri 
Oluşturmak Amaçlı İnsan 

Kaynakları Yönetimi 
Uygulamaları 

İşveren Marka 
Değeri 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmada evren, Türkiye’de İzmir ilinde toplam 7 özel bankada çalışmakta olan işgörenlerden 
oluşmaktadır. Bu araştırma 6 bankadan 3’er 1 bankadan 4’er olmak üzere toplamda 22 özel bankada çalışan 
işgörenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi kolayda örnekleme ve kartopu yöntemleri ile 
oluşturulmuştur. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

İşveren Çekiciliğini ölçmek amacı ile 2005 yılında Berthon ve meslektaşları tarafından geliştirilen, 2016 yılında 
Ardıç ve Gündoğmuş tarafından Türkçeye uyarlanan, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış 25 değişkenli 
İşveren Çekiciliği Ölçeğinde yer alan nicel araştırma sorularından yararlanılarak mülakat soruları 
oluşturulmuştur. Mülakat soruları; demografik sorular, ekonomik, fonksiyonel ve psikolojik olmak üzere dört 
grupta toplanmaktadır. Mülakat yarı yapılandırılmış bir şekilde tasarlanmış olup, katılımcıların işveren 
marka değerine ilişkin görüşlerini net olarak alabilmek için sorular zaman zaman esnetilmiştir.  

4. Bulgular 

4.1. Demografik Veriler  

Özel banka çalışanlarının işveren marka değeri algılarına dönük olarak yapılan mülakatlar 22 katılımcı ile 
gerçekleştirilmiştir. Mülakata katılanların 13’ü kadın, 9’u erkek özel banka çalışanıdır. Görüşme yapılan 
katılımcıların yaş aralığı 5’er yıllık periyodlara ayrılmıştır. Araştırmaya katılanlardan 3’ü 25-30 yaş aralığında, 
6’sı 31-45 yaş aralığında, 9’u 36-40 yaş aralığında ve son olarak katılımcılardan 4’ü 41-45 yaş aralığında yer 
almaktadır. Mülakatlara katılan en genç görüşmeci 27 yaşında olup, çalıştığı kurumdaki toplam deneyim 
süresi 1,5 yıldır; en yaşlı görüşmeci ise 45 yaşında olup, çalıştığı kurumdaki toplam deneyim süresi 20 yıldır.  

Tablo 1: Demografik Veriler 

Katılımcı Sayısı 22 

Cinsiyet Kadın: 13  Erkek: 9 

Yaş  25-30 Yaş: 3 31-45 Yaş: 6 36-40 Yaş: 9 41-45 Yaş: 4 

Eğitim Düzeyi Ön lisans: 1 Lisans: 21 

Kurumda Çalışma Süresi  1-5 Yıl: 4 6-10 Yıl: 7 11-15 Yıl: 7 16-20 Yıl: 4 

Toplam Deneyim Süresi  1-5 Yıl: 3  6-10 Yıl:1 11-15 Yıl: 12 16-20 Yıl: 4 21-25 Yıl:2 

Görüşülen bankacıların eğitim düzeylerine bakıldığında; 21’inin lisans, 1’inin ön lisans mezunu olduğu 
görülmektedir. Kurumda çalışma sürelerine bakıldığında; en az deneyime sahip katılımcının deneyim süresi 
1 yıl iken, en çok deneyime sahip katılımcının deneyim süresi 20 yıl olarak tespit edilmiştir. Çalışılan diğer 
sektörleri de dahil ederek toplam deneyim süresine bakıldığında ise, katılımcılar içerisinde en düşük toplam 
deneyim süresi olan 4 yıllık deneyime sahip 2 katılımcı var iken, en yüksek toplam deneyim süresi olan 25 
yıllık deneyime sahip 1 katılımcı olduğu görülmektedir.  
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Tablo 2: Katılımcıların Banka İçerisinde Çalıştıkları Departmanlara Göre Dağılımı 

İşveren marka değerine dair görüşme yapılan bankacıların çalıştıkları kurumlardaki departmanlara/birimlere 
göre dağılımlarına bakıldığında; katılımcıların en çok KOBİ ve ticari satış birimlerinde çalıştıkları 
görülmektedir. KOBİ ve ticari satış birimlerinden sonra katılımcıların en çok görev aldıkları birimler ise; gişe 
ve gişe-operasyon birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Geri kalan birimlerde ise, Tablo 3’de de görüldüğü 
üzere katılımcılar sadece 1’er kişi olarak temsil edilmektedir.  

Tablo 3: Katılımcılarının Banka İçerisinde Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Dağılımını Gösterir Tablo 

Görüşme yapılan özel banka çalışanı katılımcıların, çalıştıkları banka içerisinde yer aldıkları pozisyonlara 
bakıldığında; en çok KOBİ portföy yöneticisi (3), gişe yetkilisi (3) ve müşteri temsilcisi (3) olarak görev aldıkları 
görülmektedir. Gişe-operasyon yetkilisi olarak çalışan katılımcıların 2 kişi oldukları belirlenirken, geri kalan 
pozisyonların ise katılımcılar arasında eşit bir dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir.  

4.2. Bulgular 

Tablo 4: Özel Banka Çalışanı Katılımcıların İşveren Marka Değeri Alt Boyutlarına İlişkin Görüşlerinin 
Dağılımı 

 
Ambler ve Barrow (1996) işveren markasını; işgörene işveren tarafından tanımlanan ve sağlanan fonksiyonel, 
ekonomik ve psikolojik faydalar bütününden oluşan bir yapı olarak belirtmektedir. Buradan 
hareketle, mülakata katılan özel bankacılık sektörü çalışanlarına işveren markasını oluşturan psikolojik, 

Çalışılan Departman Çalışan Katılımcı Sayısı 
KOBİ 4 
Ticari Satış 4 
Gişe 
Gişe-Operasyon 

3 
3 

Müşteri İlişkileri 1 
Satış 
Bireysel Satış 

1 
1 

Bireysel Krediler 1 
Ticari Krediler 
Ticari Bankacılık 

1 
1 

Eğitim 
Şube Müdürü 

1 
1 

Çalışılan Pozisyon Çalışan Katılımcı Sayısı 
Gişe Yetkilisi 3 
Müşteri Temsilcisi  
Kobi Portföy Yöneticisi 
Gişe-Operasyon Yetkilisi 
Operasyon Yetkilisi 
Bireysel Satış Temsilcisi 
Ticari Pazarlama Temsilcisi 
Ticari İşletme Temsilcisi 
Kobi Satış Yöneticisi 

3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ticari Portföy Yöneticisi 
Müşteri İlişkileri Yönetici Yardımcısı 

1 
1 

Tasarım Yöneticisi 1 
Ticari Bankacılık Yönetmeni 
Şube Müdürü 

1 
1 

Bölge Müdür Yardımcısı 1 
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fonksiyonel ve ekonomik boyutlara ilişkin sorular sorulmuştur. Tablo 4’te de görüldüğü gibi katılımcılar en 
fazla psikolojik faktörlere değinmişlerdir. En az vurgulanan işveren marka değeri boyutunun ekonomik 
boyut olduğu görülmektedir. Fonksiyonel boyut ise ikinci sırada vurgulanan işveren marka değeri boyutu 
olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Yukarıdaki tabloda, mülakat katılımcılarının işveren marka değerinin alt boyutlarından en çok psikolojik 
boyutuna toplam 498 kez, en az ise ekonomik boyutuna toplam 253 kez değindikleri görülmektedir. İşveren 
marka değerinin psikolojik boyutundan en çok söz eden K14 (42 kez) olarak adlandırılan katılımcı olurken, 
en az bahseden katılımcı K10 (7 kez) olarak adlandırılan katılımcıdır. Fonksiyonel boyuta bakıldığında, bu 
boyuta ait uygulamalardan en çok ve en az bahseden katılımcılar sırasıyla K12 (30 kez) ve K3 (8 kez) olarak 
adlandırılan katılımcılardır. İşveren marka değerinin diğer bir alt boyutu olan ekonomik boyuta ait ifadelere 
bakıldığında ise, mülakat süresince bu boyuttan en çok bahseden K16 (22 kez) olarak adlandırılan katılımcı 
olurken, en az bahseden K1 (4 kez) olarak adlandırılan katılımcı olmuştur. Tablo 4, araştırmaya katılan özel 
banka çalışanlarının en fazla psikolojik boyuta önem verdiğini, en az önem verilen boyutun ise ekonomik 
boyut olduğunu göstermektedir. İşveren marka değerinin alt boyutlarında hangi uygulama ve özelliklerin yer 
aldığı bundan sonraki tablolarda ayrıntılı bir şekilde görülmektedir.  

Tablo 5: Özel Banka Çalışanı Katılımcıların İşveren Marka Değeri Alt Boyutlarından Psikolojik Boyuta 
İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
Özel bankacılık sektöründe çalışan katılımcılarla yapılan mülakat sonucunda, işveren marka değerinin 
psikolojik boyutuna ilişkin, katılımcıların görüşleri Tablo 5’te gösterilmektedir. Buna göre; 22 katılımcının en 
fazla tekrar ettiği ifade, “kurumun parçası olmaktan memnunum” ifadesi olmuştur. Katılımcılar mülakat 
süresince 105 kez çalıştıkları kurumun parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirmişlerdir. K14 
(12 kez) olarak adlandırılan katılımcı, çalıştığı kurumun parçası olmaktan en çok memnuniyet duyan 
katılımcıdır ve görüşme boyunca kurumun parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti şu şekilde ifade etmiştir:  

“Mesela geçen gün bir trafik kazası geçirdim, bir çarpışma oldu, polis geldi, ne iş yapıyorsunuz 
şurada çalışıyorum hangi banka şu banka dediğiniz zaman size bakış açısı tavrı değişiyor bunun 
farkındayım. Tabi bence bankamızın geçmişi ile ilgili öyle düşünüyorum. Bundan gurur 
duyuyorum açıkçası. Hani arkamda olduğunu bildiğim bir banka ve isim çok önemli. Ben mesela 
bu bankada çalışmaktan duyduğum güveni ya da gururu geçmişine dayandırıyorum ya da 
kurucusuna dayandırıyorum öyle söyleyeyim ve bundan gurur duyuyorum açıkçası.” (K14; Gişe 
Yetkilisi, Kadın). 
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Buna karşın, “kurumun parçası olmaktan memnun değilim” ifadesi katılımcılar tarafından 10 kez tekrar 
edilmiş, bu ifadeyi en sık kullananlar; K6 (3 kez) ve K22 (3 kez) olarak adlandırılan katılımcılar olmuştur. Bu 
katılımcılar, çalıştıkları kuruma yönelik duydukları memnuniyetsizliği şu sözlerle ifade etmişlerdir:  

“Şu anki kurumumu itiraf edeyim çok da sevmiyorum çünkü çok daha iyi kurumlarda çalıştım ama 
yani şu an mecburiyetten çalışmaya devam etmek zorundayım. Çok sıkıntılı değilim ama çok daha 
iyi kurumlarda çok daha iyi şartlarda çalıştım, o yüzden bu biraz rahatsız ediyor.” (K6, Kobi Portföy 
Yöneticisi, Kadın).  

“Anlatamam, çünkü öyle bir memnuniyet söz konusu değil. Şöyle söyleyebilirim, aslında birçok 
özel kuruma göre, neticede hemen hemen hepsi aynı sağladığı olanaklar bakımından, benim 
çalıştığım banka diğer bankalara göre bir tık daha geride diyebilirim. Yani birçok sigorta mesela 
sadece birkaç şeyi karşılıyor. Bankacılıkta en fazla zarar gören organ göz, çünkü sürekli ekran 
başındasın ve ekrana bakmak zorundasın. Normal hayatında, üniversitede veyahut öğrenciyken, 
başka işte çalışırken bu kadar çok fazla ekranla ilgin olmuyor, mesela sigortamız gözü karşılamıyor. 
Birçok bankada aslına bakarsan göz muayenelerini karşılayan sigortalar var. Ondan sonra prim 
sistemi çok makul, mantıklı değil. Daha doğrusu aslına bakarsan şube ile genel müdürlük arasında 
çok büyük farklar var. Sonra hedef sistemi çok mantıklı olmadığı için prim sistemi de çok mantıklı 
olmuyor, almış olduğun maaşın herhangi bir şeyi kalmıyor. Aldığın zammı bile bazen enflasyonun 
altında aldığın, hatta bazen değil çok oluyor enflasyonun altında zam aldığın, dolayısıyla sağladığı 
haklar diğer bankaların gerisinde diyebiliriz.” (K22; Ticari Bankacılık Yönetmeni, Kadın). 

Katılımcılar tarafından “kurumun parçası olmaktan memnunum” ifadesinden sonra en çok kullanılan ikinci 
ifade, “işim streslidir” ifadesidir. Katılımcılar çalıştıkları kurumdan memnuniyet duyduklarını ifade 
etmelerine rağmen işlerinin stresli olduğunu belirtmektedirler. Tablo 5’e bakıldığında, katılımcıların 42 kez 
“işim streslidir” ifadesini kullandığı görülmektedir. İşinin stresli olduğunu en çok vurgulayan K20, 9 kez bu 
ifadeyi tekrarlamıştır. K20 olarak adlandırılan katılımcı, işinin stresli olduğuna dair şu ifadelerde 
bulunmuştur:  

“Aslında çok stresli bir dünyada çalışıyoruz çünkü işimiz para. Paraya dokunan herkes yani para 
ile ilgili işte çalışan herkes çok stresli bir atmosferde çalışıyor, ki bizde çok hedef kültürü olduğu için 
bir yandan da hedef baskısı dahilinde aslında stresli bir ortamımız var. Evet çok adrenalin var 
işimizde ama bu işimizin stresinden kaynaklanıyor.” (K20; Ticaret Pazarlama Yönetmeni, Kadın).  

Mülakat boyunca işveren marka değerinin psikolojik boyutuna dair soruları cevaplandıran katılımcılar 
üçüncü sırada en çok “çalıştığım kurumun bana değer verdiğini hissediyorum” ifadesine değinmişlerdir. Bu 
ifade mülakat süresince katılımcılar tarafından 37 kez tekrarlanmıştır. Katılımcılar tarafından tekrar edilme 
sıklığına bakıldığında, çalıştığı kurumun kendisine değer verdiğini düşünenler arasında ifade sıklığı 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Çalıştıkları kurumun kendilerine değer verdiğini ifade eden 
katılımcılar, aynı zamanda üstleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu da belirtmektedirler. “Üstlerimle ilişkilerim 
iyidir” ifadesi bu çalışmada katılımcılar tarafından 32 kez tekrarlanmıştır. Üstleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu 
32 kez vurgulayan katılımcılar, “iş arkadaşlarım destekleyicidir” ifadesini 29 kez tekrar etmişlerdir. Tablo 5’te 
gösterilen işveren marka değerinin psikolojik boyutunu takiben, Tablo 6’da işveren marka değerinin en çok 
bahsedilen ikinci boyutu olan fonksiyonel boyutuna yer verilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre insan 
kaynakları yönetimi uygulamaları işveren marka değerinin psikolojik boyutunu etkilemektedir, H1 hipotezi 
doğrulanmaktadır. 
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Tablo 6: Fonksiyonel Boyut 

 
Mülakat katılımcılarının en çok dile getirdiği ikinci boyut olan fonksiyonel boyut içerisinde yer alan 
ifadelerden, katılımcılar tarafından en çok kullanılanı 79 kez vurgulanan “çalıştığım kurumda terfi fırsatları 
vardır” ifadesi olmuştur. Terfi fırsatlarını en çok vurgulayan katılımcı ise bu ifadeyi 9 kez tekrar eden K12 
olarak adlandırılan katılımcıdır. K12 olarak adlandırılan katılımcı çalıştığı kurumdaki terfi fırsatlarının 
varlığını şu şekilde dile getirmektedir:  

“Bankada, üst kademelerde dışardan transfer şeklinde hiçbir alım olmuyor. Yani, kendim çalışıp 
sınav ile yükselerek memurluktan yetkililiğe, yetkililikten ikinci müdürlüğe sonra müdürlüğe geçiş 
yapılıyor. Sonrası tabi, daha üst kademeler için biraz daha performansa dayalı oluyor.” (K12; Gişe 
Yetkilisi, Erkek). 

Ayrıca K12 olarak adlandırılan katılımcı bu ifadesini detaylandırırken çalıştığı kurumdaki terfi fırsatlarının 
liyakate dayalı olduğunu ancak sınav sistemi ile terfiinin bazı aksayan ve olumsuz yönlerinin de 
bulunduğunu şu sözlerle ifade etmektedir:  

“Bankaya girmeden önceki mantığım, özel sektörde torpille yükselme ihtimali %80 veya %90’dı. 
Özel sektörün büyük çoğunluğu liyakatten daha çok ona bakıyor. Şu an çalıştığım bankada bu 
olmadığı için diğer kurumlara göre artı bir şey olarak düşünüyordum o zaman ama içine girince de 
şöyle bir olumsuzluğuyla karşılaştım. Yeterliliği olmayan, insan yönetimi ya da insan ilişkileri çok 
iyi olmayan kişiler de sadece kitaplara çalışarak, kitapları ezberleyerek, sınava girerek yetkili ya da 
müdür olabiliyor. Bu durum da içeride olumsuzluklar yaratabiliyor.  Asosyal ya da insan ilişkileri 
olmayan kişiler, sadece sınav başarısıyla sizin yetkiliniz ya da müdürünüz olabiliyor çalıştığım 
kurumda. Bu bir olumsuz yan. Torpilin olmayıp sınav ile yükselmenin çok mantıklı olduğunu 
düşünüyordum. Ama şu anda bu sistemin çok sağlıklı ilerleyeceğini sanmıyorum bu haliyle.” (K12; 
Gişe Yetkilisi, Erkek). 

“Çalıştığım kurumda terfi fırsatları vardır” ifadesinden sonra en çok kullanılan ve tekrar edilen ikinci ifade 
“çalıştığım kurumda iş güvencemin olduğunu düşünüyorum” ifadesidir. Mülakat süresince bu ifade, 
katılımcılar tarafından 57 kez tekrarlanmıştır. Çalıştığı kurumda iş güvencesinin var olduğunu en sık dile 
getiren katılımcılar, K12 (7 kez) ve K16 (7 kez) olarak adlandırılan katılımcılardır. K12 olarak adlandırılan 
katılımcı çalıştığı kurumdaki iş güvencesine dair uygulamaları şu şekilde ifade etmiştir:  

“Bizim kurumumuzdaki yapı çok farklı, dünyada çok olmayan bir sistem ile yönetiliyor. Sahibi 
olmayan bir kurum veya banka olduğu için bankanın asıl sahibi çalışanlar. Yüzde bakımından kırk 
iki ve kırk üç büyük hisse çalışanların. Kendi içinden bir genel müdürü seçip o genel müdür ve 
sendika ile yönetiliyor. Sendika tarafı bizde aslında bankanın şöyle söyleyeyim bankanın sahibi 
çalışanlar, çalışanları da temsil eden sendika olduğu için sendika oluyor asıl sahibi. Yani sahibi 
demeyelim o biraz enteresan olur da yönetimde hak sahibi ve söz sahibi diyelim. Hırsızlık veya başka 
türlü şeyler yapılmadığı sürece bankada işten çıkarılma olmuyor, hiçbir şekilde olmuyor. Hani 
performansa dayalı sen satış yapamadın diye söylenip çalışanı işten hiçbir zaman çıkarmıyor. Satış 
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olmayan bir birime aktarıyor yani satışı iyi yapamıyorsa operasyonel bir sürece alıyor. O konuda 
yine diğer kurumların çok çok üstünde bir yönetim anlayışı var.” (K12; Gişe Yetkilisi, Erkek). 

Yine bu katılımcının kendi ifadelerine göre; çalıştığı kurumdaki iş güvencesinin varlığı, kurumundaki 
yönetim sisteminin ve işleyişinin diğer kurumlardan farklı olmasına ve buna ek olarak sendikal haklarının 
bulunmasına bağlıdır. “Çalıştığım kurumda iş güvencemin olduğunu düşünüyorum” ifadesini K12 ile en çok 
dile getiren bir diğer katılımcı olan K16 ise, kurumundaki iş güvencesine dair uygulamalar hakkında şunları 
söylemektedir:  

“Yani tabi ben dediğim gibi bu kurumda uzun yıllar çalışabileceğimi düşünüyorum, şu anki gidişat 
onu gösteriyor. Ama bundan bir 5 yıl sonra 10 yıl sonra ne olur tabi ki onu bilemeyiz. Dediğim gibi 
sendikalı olduğumuz için iş güvencemiz şu an var, herhangi bir iş kanununa aykırı bir tavır 
sergilemediğimiz müddetçe de bizim işimize son verilmesi gibi bir şey söz konusu değil.” (K16; Gişe 
Yetkilisi, Kadın). 

K16 olarak adlandırılan katılımcı da K12 olarak adlandırılan katılımcı gibi kurumundaki iş güvencesinin 
varlığını sendikal haklarının varlığına dayandırmaktadır. Bunlara ek olarak Tablo 6’ya dayanarak, 
katılımcıların mülakat süresince çalıştıkları kurumların fonksiyonel boyutunu kapsayan olumlu ifadeleri 
olumsuz ifadelerden daha çok tekrar ettikleri görülmektedir.   Bu nedenle; genel olarak değerlendirildiğinde 
ise katılımcıların kurumlarının fonksiyonel faaliyetlerinden memnun oldukları, olumsuz yönlü ifadelere çok 
fazla değinmemelerinden yola çıkarak saptanabilmektedir. Örneğin; “kurumum beni destekliyor” ifadesi 22 
kez tekrarlanırken, “kurumum beni desteklemiyor” ifadesine yalnızca 1 kez yer verilmiştir. Kurumunun 
desteğini en çok hisseden ve bu desteği hissettiği ifadeleri 7 kez dile getirdiği görülen K9 olarak adlandırılan 
katılımcıdır. K9 olarak adlandırılan katılımcının kurumunun desteğini hissettiğine dair görüşleri şu şekilde 
belirtilebilir:  

“Beni mesela başka bankadan istediler fazla maaşla. Ama ben ortamımı sevdiğim için, ekip 
arkadaşımı sevdiğim için, çalışma sistemini sevdiğim için, yani bankam benim sırtımı kollayan bir 
banka. Her banka belki aynı şeyi yapmaz ama ben yukarılardan bir müdüre, bir grup müdürüne 
ulaşmak istersem bir telefon uzağımda. Diğer bankalarda bu şansım yok. Bir ikincisi ben bugün iş 
yapmıyorum dediğim zaman benim bankam tamam der, arkamı kollar. Tamam, bugün x kişisinin 
canı sıkkındır, ailesi rahatsızdır, oğlu uyumamıştır dediğimde bana büyük bir sıkıntı yapmaz. 
Paranı veriyorum çalışacaksın şeyi yok. Hani benim bankamda aile ortamı var. Bizde, bizim 
arkamızı kollayan müdürlerimiz çok fazla. Bu kurumun aileci bir huyu var çünkü. Senin bir 
sorunun varsa herkesin sorunu oluyor o ve herkes seni koruyabiliyor. Hata yapmıyor muyum? 
Herkes hata yapar ama bazı bankalar sana bunu ödettirir bazı bankalar hep beraber öder bizim banka 
da öyle. Bir hata varsa hep beraber öderiz. Bir hata var ve affedilmez bir şey olsa bile herkes elini 
taşın altına koyar, çözüm yolları araştırılır, çözülür ve biter.” (K9; Operasyon Yönetmeni, Kadın). 

Bunlara ek olarak Tablo 6’ya bakıldığında katılımcıların genel olarak çalıştıkları kurumların eğitim fırsatlarını 
yeterli bulduklarını “kurumumdaki eğitim imkanları yeterlidir” ifadesini 38 kez tekrar etmelerinden, yönetim 
tarafından takdir edildiklerini “yönetim tarafından takdir edildiğimi düşünüyorum” ifadesini 35 kez belirtmiş 
olmalarından ve çalıştıkları kurumlarda iş rotasyonunun varlığını “kurumda iş rotasyonu vardır” ifadesini 21 
kez vurgulamalarından anlayabilmekteyiz. Tablo 6’da işveren marka değerinin fonksiyonel boyutunu 
değerlendirdikten sonra, Tablo 7’de mülakat katılımcıları tarafından en çok bahsedilen üçüncü boyut olan 
ekonomik boyuta dair katılımcı ifadelerini değerlendirebilmek mümkündür. Analiz sonuçlarına göre eğitim 
imkanları, iş rotasyonu, kariyer planlama gibi insan kaynakları yönetimi uygulamaları işveren marka 
değerinin fonksiyonel boyutunu etkilemektedir, H2 hipotezi doğrulanmaktadır. 
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Tablo 7: Ekonomik Boyut 

 
Tablo 7’de işveren marka değerinin ekonomik boyutuna dair katılımcı ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadeler 
değerlendirildiğinde; katılımcılar tarafından en çok tekrar edilen ifadenin “sağlık sigortamdan memnunum” 
ifadesi olduğu tespit edilmiştir. Mülakata katılan banka çalışanları; ekonomik boyutların genelinden 253 kez 
bahsederken bu toplam içerisinde 47 kez sağlık sigortalarından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Özel 
sağlık sigortasından en çok memnun olduğunu dile getirenin, K16 olarak adlandırılan katılımcı olduğu 
görülmektedir. Mülakat süresince K16 olarak adlandırılan katılımcı, sağlık sigortasından duyduğu 
memnuniyeti ve kendi açısından bu memnuniyetin en önemli gerekçesini şu sözlerle ifade etmektedir:  

“En önemli nokta; sağlık yardımları, sağlık sigortamızın güçlü olması. Bu çok önemli çünkü; 
evliyim, iki tane çocuğum var. Konu çocuk olunca, onların sağlık güvencesi çok çok daha önemli 
oluyor, yani her şeyden önemlisi olan sağlık güvencemiz. En önemli nokta; sağlık yardımları, sağlık 
sigortamızın güçlü olması.” (K16; Gişe Yetkilisi, Kadın). 

“Her zaman zaten bizim kurumumuzda bir anket yapılır çalışanlar üzerinde. Sizin için önemli olan 
nedir, işte bir sürü liste hazırlanır, iş tatmini, ücret, sağlık güvencesi, iş güvencesi vs. diye. Tabi ki 
yani bizim kurumumuzun işaretlediği ya da öncelikle seçtiği şey sağlık güvencesi.” (K16; Gişe 
Yetkilisi, Kadın). 

Ayrıca K16 olarak adlandırılan bu katılımcı, çalıştığı kurumun parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti; özel 
sağlık sigortasının varlığına ve özel sağlık sigortasını kullanırken aldığı hizmete dayandırmış ve bunu şu 
şekilde dile getirmiştir:  

“Böyle bir kurumun parçası olmaktan mutluluk duyuyorsunuz ama en çok aidiyeti ne zaman 
hissediyorum yine söylüyorum şöyle, herhangi bir sağlık problemi yaşadığımda, gayet uygun 
koşullarda sağlık hizmeti aldığımda ve herhangi bir ücret talep edilmediğinde, ben de tabi ki daha 
böyle kurumuma sıkı sıkı bağlanıyorum.” (K16; Gişe Yetkilisi, Kadın) 

Mülakat katılımcılarının “sağlık sigortamdan memnunum” ifadesini takiben en çok dile getirdikleri ikinci 
ifade, “düşük ücret” ifadesidir. Bütün katılımcılar tarafından toplamda 42 kez üzerinde durulan “düşük ücret” 
ifadesini en çok dile getiren K14 olarak adlandırılan banka çalışanı olmuştur. K14 olarak adlandırılan çalışan 
aldıkları ücretin piyasanın altında olduğunu ve iyileştirme yapılması gerektiğini şu sözlerle ifade etmektedir:  

Çok iyi bir maaş aldığımızı söyleyemem baktığınız zaman genel olarak piyasaya. Ama zaten hani 
her sektörün kendine göre bir olumsuz yanı oluyor, belki de bizim olumsuz kısmı bu sadece. (K14; 
Gişe Yetkilisi, Kadın). 

“Bence kötü çünkü 12-13 yıllık bir çalışanım ben, şu an asgari ücretin de arttığını düşünürsek biz 
asgari ücretin bir tık üzerinde alıyoruz şu an baktığınız zaman. Bence bankacılık sektörü sadece 
bizim banka için değil diğer bankalar için de aynı şey geçerli daha iyi bir ücret verilmesi gerekiyor.” 
(K14; Gişe Yetkilisi, Kadın). 
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“Şöyle düşünün lise mezunu ya da ilkokul mezunu, işte 18-19 yaşında bir insan liseyi bitiriyor ya 
da ilkokulu bitirmiş, hiçbir vasfı olmayan bir insan bir yerde asgari ücretle işe başladığı zaman işte 
2800 liraya denk gelecek şu anki maaşla. Onunla başlıyor, biz 4 yıl üniversite okuyoruz onun bir 
tık üzerinde başlıyoruz bence çok mantıksız olduğunu düşünüyorum ve iyileştirilerek daha yüksek 
alt tabanların olması gerektiğini düşünüyorum.” (K14; Gişe Yetkilisi, Kadın). 

Mülakat katılımcılarının “düşük ücret” ifadesinden sonra en çok vurguladıkları ve memnun olmadıklarını 
belirttikleri ifade “prim sisteminden memnun değilim” ifadesidir. Katılımcılar toplamda 27 kez prim 
sistemlerinden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Prim sisteminden memnun olmadığını en çok 
vurgulayan katılımcı K12 olarak adlandırılan katılımcıdır ve prim sisteminden memnun olmadığını mülakat 
boyunca 6 kez dile getirmiştir. Mülakat süresince K12 olarak adlandırılan banka çalışanı; çalıştığı kurumdaki 
prim sisteminden memnun olmadığını ve ek satış yapmasının kendine maddi bir getiri sağlamadığını ancak 
yine de ek satış gerçekleştirirse bunu sadece kurumuna olan bağlılığından dolayı yapıyor olduğunu aşağıda 
kendi ifadeleriyle detaylı bir şekilde belirtmektedir:  

“Çalıştığım kurumda maalesef prim uygulaması yok. Yani bizde sabit maaş var. Ürün satışlarında 
herhangi bir kredili ya da kredisiz bir ürün satıldığı zaman ya da müşteriye verildiği zaman 
herhangi bir prim alamıyorsunuz. Ama diğer özel bankalarda yaptığınız, verdiğiniz kredilerden ve 
sattığınız ürünlerin toplamından belli bir prim alıyorsunuz. Bu, maaşın daha yukarılara çıkmasını 
sağlıyor ama bizde maalesef yok. Bu da tabi daha önceki sorduğunuz sorulara bir örnek olabilir. 
Bizde prim olmamasına rağmen satış yapan çalışan tamamen kuruma bağlı olduğu için bunu 
yapıyor. Onun haricinde diğer A bankasında işe yüz tane kredi kartı veriyor bin lira veya bin beş 
yüz lira prim almış oluyor. O yüzden satışını daha da arttırmak için uğraşıyor aslında çalışan. Ama 
bizde o primin olmamasından kaynaklı biraz sıkıntı yani olması gerekir diye düşünüyorum ki hem 
çalışan biraz daha fazla işe asılsın ve daha fazla satış yapsın. Onu da desteklemiş olur. O konuda 
maddi olarak o yüzden eksiğiz biraz.” (K12; Gişe Yetkilisi, Erkek). 

İşveren marka değerinin ekonomik boyutunu gösteren Tablo 7’ye genel olarak bakıldığında ise; mülakata 
katılan özel banka çalışanlarının işveren marka değerinin ekonomik boyutunu değerlendirirken kullandıkları 
ifadelere dayanarak; katılımcıların yemek ücretlerine dair görüşlerinde olumlu veya olumsuz yönde anlamlı 
bir fark oluşmadığını ve katılımcıların en çok özel sağlık sigortasından memnun olduklarını belirtebilmek 
mümkündür. Buna ek olarak; katılımcılar prim sistemlerini yetersiz bulmakta ve piyasadan daha düşük ücrete 
çalıştıklarını dile getirmektedirler. Analiz sonuçlarına göre ücret yönetimi, prim sistemi, gibi insan kaynakları 
yönetimi uygulamaları işveren marka değerinin fonksiyonel boyutunu etkilemektedir, H3 hipotezi 
doğrulanmaktadır. 

Tablo 8: Katılımcıların Çalıştıkları Kuruma Bağlılıklarını ve İşveren Marka Değeri Alt Boyutlarından 
Etkilenmelerini Gösterir Tablo 

 
Mülakat sorularına yanıt veren 22 katılımcı kuruma bağlılıktan toplamda 53 kez bahsetmişlerdir ve yine 
toplamda 45 kez kuruma bağlı olduklarını dile getirmişlerdir. Bu rakamsal sonuçlar bize araştırmaya 
katılmaya gönüllü olan özel banka çalışanlarının çoğunluğunun çalıştıkları kuruma bağlı olduklarını 
göstermektedir. Bu çalışmada K13 olarak adlandırılan katılımcı çalışmakta olduğu kuruma bağlı 
hissetmediğini ancak bunun kurum ile ilgili olmadığını karakterinin bir parçası olduğunu net bir şekilde dile 
getirmektedir: 

“Aslında ben kişilik özelliği olarak hani bir kuruma aidiyet benimseyecek bir yapıda değilim onu 
söyleyebilirim ama hani bu kurumumla ilgili bir durum değil, kişilik özelliğim ile ilgili. Yani şey, 
benim kişilik özelliğimdeki bir insanın bağlı olabileceği kadar bağlıyım.” (K13; Operasyon Yetkilisi, 
Kadın). 
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Yine aynı katılımcı, işveren marka değerini oluşturan alt boyutlardan en fazla psikolojik boyuta vurgu 
yaparken en az ekonomik boyuttan bahsetmiştir. Çalışmakta olduğu özel bankaya bağlılığını en fazla vurgu 
yapan iki katılımcı, 6’şar kez vurgu yapan K12 ve K18 olarak isimlendirilen katılımcılar olarak tespit 
edilmiştir. Bu katılımcılar çalışmakta oldukları kurumlarına olan bağlılıklarını şu şekilde dile getirmektedirler: 

“Kimi banka Buca’da beş tane şubesi varken ikisini kapıyor, işten çıkartıyor, başka bankadan müdür 
alıyor, genel müdür alıyor. Yani, o zaman tabi insanın bağlılığı biraz daha azalıyordur diye 
düşünüyorum. Bizde aidiyet de o yüzden daha yüksek. Onun haricinde sağlık imkanları diğer 
kurumlara göre çok yukarılarda. Özellikle İzmir’de örnek veriyorum herhangi bir özel hastanede 
ameliyat dahil bütün yapılan tetkikler ve tedaviler banka tarafında ücretsiz karşılanıyor bizde. 
Herhangi bir ödeme yapmıyoruz hiçbir şekilde. Bu tabi önemli bir bağlılık sağlıyor bankaya. Diğer 
bankalarda yirmi yıl falan öyle bir çalışanı yok çünkü ya başka bankaya geçmiştir ya da istifa 
etmiştir. Bizde çok fazla böyle insan sayısı var ve onların bağlılıkları çok daha farklı. Mesela babam 
çalıştığı dönemde bir Telekomünikasyon firmasını satın almıştı banka. Onun çıkardığı bir hattı 
kullanıyor hala kurum ismini değiştirmesine rağmen. Hastalandığımız zaman çok fazla söylerdik 
doktora gitmeyin banka ödüyor ama hani bankaya maddi olarak zararı olmasın. Biz bu şekilde 
büyüdük benim bağlılığım o yüzden çok farklı. Yeni girenlerin maddi olarak ortalamadan biraz 
düşük aldıkları için bağlılıkları biraz daha azdır diye düşünüyorum. Benim durumum diğer 
konuşacağınız arkadaşlara göre biraz daha farklıdır. Manevi olarak daha bağlıyım diyebilirim. (K12; 
Gişe Yetkilisi, Erkek).  

Bu çalışmada K12 olarak isimlendirilen katılımcının kurumuna duyduğu bağlılığı vurgularken ekonomik 
boyuta da dikkat çeker ölçüde vurgu yaptığı görülmektedir. Ancak bu katılımcı işveren marka değeri alt 
boyutlarından toplamda 77 kez bahsederken, bu vurgulamaların ağırlığı işveren marka değerinin fonksiyonel 
alt boyutu üzerinedir (30 kez). K18 olarak isimlendirilen katılımcı işveren marka değerinin alt boyutlarından 
toplamda 58 kez bahsetmiştir ve en fazla ağırlığı psikolojik alt boyuta vermiştir (29 kez); bunu fonksiyonel alt 
boyut takip etmektedir (18 kez). Bu katılımcının verdiği cevaplardan bir kısmına aşağıda yer verilmiştir: 

“Kendimi çalıştığım kuruma bağlı hissediyorum. Daha önce de dediğim gibi aslında yani bu 
kurumda çalışıyorum demek, bir aile gibi olduğunu düşünüyorum. Kimsenin kalkıp da bu 
kurumdan kolay kolay vazgeçebileceğini de düşünmüyorum. Çünkü çalıştığım kurumun farklı bir 
kültür yapısı var, herkesi aslında kendisine bağlayan. Gerek öncülükleriyle dediğim gibi toplumdaki 
yer aldığı durumla ilgili olarak, çalışanlarına verdiği değer ve iş güvencesi olarak, çalışanlarını 
kendisine bağladığını düşünüyorum. Bu yüzden kurumumda çalışmaktan çok memnunum.” (K18; 
Müşteri İlişkileri Temsilcisi, Kadın). 

Analiz sonuçlarına göre işveren marka değeri örgütsel bağlılığı etkilemektedir. İşgören gözünden işveren 
marka değerinin alt boyutları örgütsel bağlılığı etkilemektedir. İşgören marka değerinin olumlu algılanması 
örgütsel bağlılığı da beraberinde getirmektedir. H4 hipotezi doğrulanmaktadır. 

5. Sonuç ve Tartışma  

İşveren marka değeri, önemi giderek artan, kurumların da dikkatini çeken ve işveren marka değerlerini 
artırmak için uygulamalar ortaya konan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumlardaki insan 
kaynakları yönetimi uygulamaları işveren marka değerini gözeterek potansiyel işgörenleri kuruma çekmek 
ve mevcut işgörenleri kurumda tutmak amacı ile insan kaynakları yönetimi departmanları tarafından 
planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Araştırmaya başlarken amaç özel bankalarda istihdam edilen beyaz 
yakalı işgörenlerin işveren marka değerine dair görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin örgüt bağlılığına 
nasıl bir etkide bulunduğunu ortaya koymak idi. Bu doğrultuda 22 özel banka çalışanı ile 31 sorudan oluşan 
yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmış ve katılımcıların konuya dair görüşleri derinlemesine alınmıştır.  
Katılımcıların cevapları MAXQDA Analytics Pro 2020 Nitel Veri Analizi programına girilmiş ve bu program 
ile analiz edilmiştir.  

İşveren marka değeri ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel faydalar olarak belirtilen faktörlerden oluşmaktadır 
(Ambler & Barrow, 1996). Bu faktörlerin alt bileşenleri pek çok insan kaynakları uygulamasını kapsamaktadır 
(örneğin; adil ücret, üstlerle olumlu ilişkiler, prim uygulaması, terfi fırsatları sunulması, vb.). Araştırmaya 
katılan özel banka çalışanlarına sorulan sorular, çalışanların işveren marka değerinin bu üç bileşenine dair 
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bakış açılarını ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, katılımcıların en fazla işveren marka değerinin psikolojik 
boyutuna odaklanarak cevap verdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan özel banka çalışanlarının en az 
önem verdiği boyutun ise işveren marka değerinin bileşenlerinden ekonomik boyut olduğu tespit edilmiştir. 
Bu sonucun insan kaynakları yönetimi uygulayıcıları için bir veri teşkil edebileceği söylenebilir. 

Katılımcıların işveren marka değerinin alt boyutlarında yer alan uygulamalara görüşleri de ayrıntılı bir 
biçimde sorulmuş ve cevapları analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılan özel banka 
çalışanı katılımcılar psikolojik boyutun alt kodlarından “kurumun parçası olmaktan duyulan memnuniyeti” 
diğer tüm kodlara göre daha fazla dile getirmişlerdir. Bu cevabı takip eden ve sıklıkla dile getirilmede ikinci 
sırada yer alan diğer bir kod ise katılımcıların “işim streslidir” ifadesidir. Mülakat boyunca işveren marka 
değerinin psikolojik boyutuna dair soruları cevaplandıran katılımcılar cevaplarında üçüncü sırada en çok 
“çalıştığım kurumun bana değer verdiğini hissediyorum” ifadesine yer vermişlerdir. Bu sonuca göre, bu 
araştırmada kurumun parçası olmaktan duyulan memnuniyet psikolojik alt boyutun en önemli 
belirleyicisidir. Araştırma sonuçlarına göre insan kaynakları yönetimi uygulamaları işveren marka değerinin 
psikolojik boyutunu etkilemektedir, H1 hipotezi doğrulanmaktadır. 

İşveren marka değerini oluşturan bileşenlerden fonksiyonel boyuta dair verilen cevaplar incelendiğinde 
mülakat katılımcılarının “çalıştıkları kurumda terfi fırsatlarının bulunmasına” vurgu yaptıkları 
görülmektedir. Bunu takiben özel banka çalışanı katılımcıların ikinci olarak en fazla bahsettikleri fonksiyonel 
boyut kodu “çalıştığım kurumda iş güvencemin olduğunu düşünüyorum” ifadesidir. Katılımcılar, 
“kurumlarındaki eğitim imkanlarını yeterli buluyorum” ve “yönetim tarafından takdir edildiğimi 
düşünüyorum” ifadelerine de mülakat süresince sıkça yer vermişlerdir. Araştırmaya katılan özel banka 
çalışanlarının en fazla önem verdiği konunun işyerinde terfi imkanlarının bulunması olduğu tespit edilmiştir. 
Bu analiz sonuçları, araştırmaya katılan özel banka çalışanlarının işlerini stresli bulmalarına rağmen, 
çalıştıkları kurumun parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını ve kurumlarındaki eğitim imkanlarını 
yeterli bulmalarının işveren marka değeri algılarında da etkili olduğunu göstermektedir. Analiz sonuçlarına 
göre eğitim imkanları, iş rotasyonu, kariyer planlama gibi insan kaynakları yönetimi uygulamaları işveren 
marka değerinin fonksiyonel boyutunu etkilemektedir, H2 hipotezi doğrulanmaktadır. 

İşveren marka değerinin ekonomik boyutuna ait alt kodlar incelendiğinde; mülakat katılımcılarının en fazla 
“özel sağlık sigortalarından” memnun olduklarını dile getirdikleri görülmektedir. Ekonomik boyuta dair 
sorulan sorulara verilen yanıtlarda ikinci olarak en fazla vurgulanan kodun “düşük ücret” olduğu tespit 
edilmiştir. Bunu takiben üçüncü sırada en fazla dile getirilen ekonomik boyut alt kodu ise “prim sisteminden 
memnun olmama” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu cevaplar doğrultusunda özel bankalarda istihdam 
edilen katılımcılar için ekonomik boyutlardan en fazla özel sağlık sigortasından memnun oldukları ve bunun 
işveren marka değeri algılarını etkilediği yorumuna ulaşılabilir. Bunun yanı sıra mülakat katılımcıları 
ücretlerini düşük bulmakta ve prim sistemlerinden de memnun olmadıklarını dile getirmektedirler, ancak 
kuruma bağlı hissetleri bu algılarından etkilenmemektedir. Analiz sonuçlarına göre ücret yönetimi, prim 
sistemi, gibi insan kaynakları yönetimi uygulamaları işveren marka değerinin fonksiyonel boyutunu 
etkilemektedir, H3 hipotezi doğrulanmaktadır. 

Son olarak araştırmaya katılan özel banka çalışanlarının, kendilerini çalıştıkları kuruma bağlı hissetme ve 
hissetmemelerine dair sonuçlar ile işveren marka değeri boyutlarından etkilenme sonuçları karşılaştırılmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılan özel banka çalışanlarının dördü hariç olmak üzere büyük 
çoğunluğu kendilerini çalışmakta oldukları kuruma bağlı hissetmektedirler. Kuruma olan bağlılığını en fazla 
vurgulayan katılımcılar en yoğun vurguyu, işveren marka değeri alt boyutlarından psikolojik boyuta 
yapmaktadırlar. Bu rakamsal sonuçlara göre insan kaynakları yönetimi uygulayıcılarının işveren marka 
değeri alt boyutlarından psikolojik boyuta yoğunlaşan uygulamalar ile işgörenlerin örgüt bağlılığını 
güçlendirebilecekleri öne sürülebilir. Analiz sonuçlarına göre işveren marka değeri örgütsel bağlılığı 
etkilemektedir. İşgören gözünden işveren marka değerinin alt boyutları örgütsel bağlılığı etkilemektedir. 
İşgören marka değerinin olumlu algılanması örgütsel bağlılığı da beraberinde getirmektedir. H4 hipotezi 
doğrulanmaktadır. 

Bu çalışma Covid-19 salgını ve pandemi önlemleri döneminde gerçekleştirilmiştir, bu sebeple görüşmeler yüz 
yüze değil online olarak yapılmıştır. Yüz yüze görüşme yapılma şansı olması halinde daha uzun ve ayrıntılı 
cevaplar alınma ihtimali olduğu düşünülmektedir ve araştırma kısıtlarından biri budur. Diğer bir araştırma 
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kısıtı ise, mülakatların yalnızca özel bankalarda çalışan beyaz yakalı işgörenler ile gerçekleştirilmesidir. İleriki 
çalışmalarda kamu bankalarında çalışan işgörenler ile de mülakatlar yapılması ve özel sektör ile kamu sektörü 
karşılaştırılması planlanmaktadır. Bu çalışmada potansiyel işgörenler kapsam dışında bırakılmıştır ve yine 
ileriki çalışmalarda bankacılık sektöründe çalışmak isteyen potansiyel işgörenler ile de görüşmeler yapılması 
tasarlanmaktadır. 
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Amaç –  Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgını ile beraber ortaya çıkan küresel krizin 
havacılık sektörüne etkisini ve Türk Hava Yolları (THY) özelinde kriz yönetimi sürecinde 
uygulanan faaliyetleri derinlemesine incelemektir. Bununla birlikte, THY kriz yönetimi 
uygulamaları ile yazında havacılık sektörü için önerilen kriz yönetimi uygulamaları 
karşılaştırılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.  
Yöntem – Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden birisi olan durum çalışması yöntemi 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik ve doküman analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. 
Doküman analizinde ikincil dokümanlar kullanılmıştır. Bu dokümanlar; THY’nin 2019-
2020 faaliyet raporları, THY üst yönetiminin basın açıklamaları, THY internet sitesindeki 
bilgiler ve literatür taraması ile elde edilen verilerdir. İçerik analizi için ise, kurumun resmi 
youtube ve facebook sayfalarındaki kısa filmler içerik analizi ile değerlendirilerek en çok 
izlenenler temalarına göre ayrılmıştır.  

Bulgular –  Analizler sonucunda elde edilen verilere göre, THY yönetiminin ani şekilde 
ortaya çıkan krizi, yazında ifade edilen kriz yönetimi adımlarına uygun olarak başarılı bir 
şekilde yürüttüğü ve dünyadaki havayollarının kriz yönetimi uygulamaları ile benzerlik 
gösterdiği tespit edilmiştir.  
Tartışma – Araştırmanın, kriz, kriz yönetimi kavramlarının havacılık sektörü ile beraber 
ele alınarak strateji ve yönetim literatürüne katkı sağlaması hedeflenmiştir.  
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Purpose –  The purpose of this study is to examine the impact of the global crisis that emerged with 
the COVID-19 epidemic on the aviation sector and the activities implemented in the crisis 
management process in particular for Turkish Airlines (THY). In addition, THY crisis management 
practices and crisis management practices recommended for the aviation industry in the literature 
were compared and the results were evaluated. 

Design/methodology/approach –  In this study, the case study method which is one of the qualitative 
research designs, was used. The obtained data were analyzed with content and document analysis 
techniques. Secondary documents were used in document analysis. These documents; Turkish 
airlines' 2019-2020 annual reports, press briefing of Turkish airlines senior management, information 
on Turkish airlines website and data obtained through literature review. For content analysis, the short 
films on the official youtube and facebook pages of the institution were evaluated by content analysis 
and separated according to the most watched themes. 

Findings –  According to the data obtained as a result of the analysis, it has been determined that the 
sudden emerging crisis of THY management has been carried out in accordance with the crisis 
management steps stated in the literature and is similar to the crisis management practices of the 
airlines in the world. 

Discussion – It is aimed that the research will contribute to the strategy and management literature 
by considering the crisis and crisis management concepts together with the aviation industry. 
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1. GİRİŞ 

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına 
almıştır. Hızla insandan insana yayılma özelliği olan bu salgın, kısa zamanda tüm dünyaya yayılarak can 
kayıplarına neden olmuştur. COVID-19 hastalığının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın olarak ilan 
edilmesinden 17 Eylül 2021 tarihine kadar toplam 226.844.344 kişi bu hastalığa yakalanmış, yaklaşık 4,5 
milyon kişi yaşamını yitirmiştir (WHO, 2020a). Salgının yayılmasını ve can kayıplarını önlemek amacı ile ilk 
alınan tedbir insan hareketliliğini azaltmak olmuştur. İnsan hareketliliğinin azalması ile birlikte, tüm sektörler 
olumsuz etkilenmeye başlanmış ve dünya ekonomisi durma noktasına gelmiştir. IMF’nin açıkladığı verilere 
göre dünya ekonomisinde, 2020 yılı sonunda % 4,4 oranında gerileme yaşanmış, gelişmiş ekonomilerdeki 
daralma % 5,8 seviyesine ulaşmıştır (TÜRSAB, 2020b:3). Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) (2020) 
raporuna göre; salgının etkilerinin hissedilmeye başlanması itibariyle dünya turizm merkezi olan ülkelerin     
% 45’i sınırlarını tamamen ya da kısmi olarak kapatmış, % 30'unda uçuşlar tamamen ya da kısmi olarak askıya 
alınmıştır (TÜRSAB, 2020a: 10). Hava taşımacılığı, salgının insandan insanda hızla yayılmasını kolaylaştıran 
bir taşıma şekli olması nedeniyle ilk etkilenen sektörler arasındadır (Pereira, Mello, 2020; Maneenop ve 
Kotcharin, 2020). COVID-19 sebebiyle dünyada olumsuz etkilenen sektörlere ilişkin McKinsey and Company 
tarafından yapılan araştırmada, ilk sırada ticari havacılık (%40) ve havacılık seyahati (%36) yer almaktadır 
(Şen ve Bütün, 2021). Havacılık faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi ile birlikte, 2020 Nisan ayı ortasına 
kadar dünya çapında 17.000 uçak (dünyadaki toplam yolcu filosunun yaklaşık %64'ü) en az bir hafta boyunca 
yerde kalmış ve uçak hangarları ile havalimanlarında bekletilmiştir (Adrienne, Budd ve Ison, 2020). Bu 
bağlamda,  Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association-IATA) (2020) 
verilerine göre; COVID-19 salgının, 11 Eylül terör saldırıları ve 2007-08 küresel mali krizine göre daha fazla 
olumsuz etki yarattığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, 2020'de yolcu gelirlerinde %66'lık bir düşüş 
gerçeklemiş ve havayolları 118,5 milyar dolar net zarar bildirmişlerdir. Uçuş sayısı ise, 2019 yılında 38.9 
milyon iken 2020 yılında 16.4 milyona gerilemiştir (IATA, 2020a). Bu veriler ışığında, dünyadaki tüm 
havayollarının finansal bir krize girdiği söylenebilir.  
 
Kriz, olayların önceden tahmin edilmesi zor olan ve kuruluşlar üzerindeki etkileri yıkıcı ve zararlı olan geçici 
düzensizlikler olarak tanımlanabilir (Meyer, 1982). Kriz yönetimi ise, krizin yaratacağı etkilerin kabul 
edilebilir bir maliyet ile karşılanmaya çalışıldığı bir süreçtir (Murat ve Mısırlı, 2005). Havayolları, krizi 
yönetmek için ortaya çıkacak maliyetleri göz önüne alarak bir dizi faaliyetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetler; 
uçuş ve personel sayılarında azaltma, uçakları yere indirme, güven ilişkilerini güçlendirme, sadık 
müşterilerini elde tutma, mali destek arama, giderleri azaltma olarak sayılabilir (Adrienne, Budd ve Ison, 
2020). Ayrıca, DSÖ’nün tavsiyeleri dikkate alınarak, bulaşma riskini en aza indirecek önlemler almak, uçak içi 
derinlemesine temizlik ve dezenfektan işlemleri, çalışanlarını korumak için koruyucu kıyafetler almak gibi 
ilave önlemler alınmıştır. DSÖ tavsiyelerini değerlendirmeye alan ilk havayolları arasında THY’de 
bulunmaktadır (Amankwah-Amoah, 2020).  

Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin durması ile birlikte, havayolları krize cevap verebilmek için farklı pazarlara 
ve taşıma faaliyetlerine yönelmişlerdir (Amankwah-Amoah, 2020). Bu faaliyetlerin başında, kargo taşımacılığı 
gelmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organisation-ICAO) (2020) 
verilerine göre, dünyadaki havayolu işletmelerinin salgın sürecinde yolcu uçaklarının bir kısmını kargo 
operasyonları için kullandıkları belirtilmektedir. Kargo taşımacılığındaki talep artışında, tıbbi malzemelerin 
hızla ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılması ve insanların diğer ihtiyaçlarının karşılanması unsurları da önemli 
rol almaktadır. Havayolları, kargo taşımacılığı faaliyetleri ile gelirlerinde bir kısım artış sağlayarak finansal 
krizin etkilerini en aza indirmeye çalışmışlardır.  
 
Havacılık sektörünün emek yoğun bir sektör olması nedeniyle, havayollarının en büyük giderini iş gücü 
oluşturmaktadır. Salgın döneminde, devletlerin sağlamış olduğu mail destekler ve ücretsiz izin gibi 
uygulamalar istihdamın korunmasına katkı sağlamıştır. Kriz sırasında, bazı havayolları çalışanlarını “kritik 
faktör” olarak tanımlamıştır (Amankwah-Amoah, 2020). Bununla birlikte, havayolu çalışanlarının 
deneyimlerinin kriz dönemlerinde önemli faydalar sağlayacağı ifade edilmektedir. McKinsey & Company 
tarafından yayınlanan son makaleler, çalışan deneyiminin özellikle kriz döneminde büyük önem taşıdığını 
ifade etmektedir (Tuchen, Arora ve Blessing, 2020). Ayrıca, pilot, kabin ekibi, yer hizmetleri personelleri gibi 
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çalışanların eğitimleri ve tecrübe kazanmaları uzun süreler almaktadır. Bu kaynağın tekrar kazanımı, 
havayolları için daha yüksek maliyetlere neden olabilir.  
Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan küresel kriz döneminde Türkiye’nin en büyük 
uçak filosuna sahip THY özelinde kriz sürecinin nasıl yönetildiğini analiz etmektir. Çalışma kapsamında; 
THY’nin 2019-2020 faaliyet raporları, THY üst yönetiminin basın açıklamaları, THY internet sitesindeki 
bilgiler ve literatür taraması ile elde edilen veriler incelenmiştir. Ayrıca, kurumun resmi youtube ve facebook 
sayfalarındaki kısa filmler içerik analiz ile değerlendirilerek en çok izlenenler temalarına göre 
sınıflandırılmıştır. Yazında, havacılık sektörünün kriz sürecini ne şekilde yönettiği ve bu yönde yapılan 
öneriler ile ilgili farklı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar literatür kısmında ele alınmıştır. Ancak, sosyal 
medya, basın açıklamaları, faaliyet raporları ve diğer dokümanların birlikte ele alındığı bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Çalışmanın teorik olarak, daha geniş bir değerlendirme yapılması nedeniyle yazına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Pratik olarak ise, havacılık sektöründe ortaya çıkabilecek olası yeni krizlerde 
kriz yönetim süreci adımlarının net olarak belirlenmesini ve uygulanmasını kolaylaştıracağı 
düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1 Kriz ve Kriz Yönetimi 

Krizler, özellikleri itibariyle beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan, ani ve acil müdahale gerektiren, ortaya 
çıkmasını önleme mekanizmalarının çoğu zaman etkisinin olmadığı ve tüm unsurları etkileyebilen en önemli 
tehditlerden bir tanesidir (Şimşek, 2021). Yazında kriz kavramına ait farklı tanımlamalar vardır. Türk Dil 
Kurumu kriz kavramını, “Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen 
güç dönem, bunalım, buhran” olarak tanımlamıştır. Oxford sözlüğü ise; “yoğun zorluk veya tehlike anı” 
olarak tanımlamaktadır (Diyadin, 2015). Örgütsel bakış açısı ile kriz; “örgütün tamamını etkisi altına alıp zarar 
veren, onu yok edebilecek olaylar” ve “işletmenin/kurumun ödeme gücünü durduran, performansını ve 
itibarını olumsuz yönde etkileyen acil ve beklenmeyen olaylar şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla birlikte 
kriz kavramının, Yunanca “ayrılmak” anlamına gelen “krisis” sözcüğünden ortaya çıktığı bilinmektedir 
(Arslan, 2019). Örgütsel bağlamda Brewton (1987)’ye göre kriz; “karşılaşılan bir durum faaliyetlerde ciddi 
aksama, işletme hakkında kamuoyunda olumsuz algılama, finansal açıdan zorlanma, yönetim zamanını 
verimsiz kullanma, iş görenin moralinde ve desteğinde zayıflamaya yol açıyorsa kriz” olarak nitelendirilebilir. 
Krizler, neden, sonuç ve çözüm yollarının belirsizliği ile işletmelerin varlıklarını tehdit etmektedir. Yani, krize 
hemen müdahale edilmediği durumlarda işletmelerin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacakları ifade 
edilmektedir (Vlachy Bundy ve Little, 2020). Bu nedenle kriz ile mücadele sırasında hızlı ve dinamik tepkiler 
gösterilmesi gerekmektedir (Sherman ve Roberto, 2020). 
Kriz genel anlamda süreçlerin sağlıklı olarak yürütülemediği ve tüm süreç ve unsurlarda reforma gidilmesini 
gerektiren istikrarsız bir durumdur (Ataman ve Tolga, 2003). Bu nedenle, açık birer sistem olan ve böylelikle 
yaşamlarını dış çevreyle etkileşim içinde sürdüren işletmeler hedeflerine ulaşma çabası içerisindeyken 
olumsuz ve beklenmeyen durumlarla mücadele etmek zorunda kalabilmektedir (Şimşek, 2021). Sürekli iç ve 
dış çevresi ile etkileşimde olan işletmeler, bu etkileşim sırasında ortaya çıkabilecek her türlü olumlu ya da 
olumsuz durumdan etkilenmektedir. Krizlerin kaynağı olarak, işletmeleri mağdur duruma düşüren doğal 
afetler, ekonomik faktörler, sosyo-kültürel faktörler vb. sayılabilir. Bu bağlamda, genellikle iç ve dış çevrede 
yaşanan olumsuz durumlar neticesinde ani veya yavaş yavaş ortaya çıkan krizler, işletmeleri ve toplumu şu 
şekilde etkilemektedir: (Diyadin, 2015). 
 Yetkilerin daha fazla merkezileştirilmesi ve denetim sıklığına gidilmesi gerekebilir, 
 Özellikle üst yönetimin iş yükünde ciddi bir artış görülebilir, 
 İşletme içinde baskı ve stres artacaktır. Bu durumda stres yönetimi devreye girmektedir, 
 Mevcut örgüt ikliminde alışılmışın dışında değişiklikler yaşanabilir, 
 Çalışanların iş performansında verimsizlikler yaşanabilir, 
 Hata oranında artışlar yaşanabilir, 
 Karar süreçlerinde kesintiler, aksaklıklar yaşanabilir, 
 Geniş bir nüfus krizden etkilenebilir, 
 Yüksek ekonomik maliyetler ortaya çıkabilir, 
 Yaşamsal kaynakları etkileyebilir, 
 Çok yönlü yansımaları nedeni ile kartopu etkisi yaratabilir.  
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Beklenmedik bir durum ile karşılaşıldığında ortaya çıkan durumun kriz yaratıp yaratmayacağının dikkatli bir 
şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, öncelikle ortaya çıkan durumun sonuçları itibariyle 
tahmin edilebilir bir durum olup olmadığı değerlendirilmelidir. Eğer sonuçları tahmin edilemez ise krizin 
önemli bir özelliği ortaya çıkmıştır. Diğer bir unsur ise, sonuçları tahmin edilemeyen olay ile başa çıkabilme 
yeteneğidir. Bu olayı, yönetme ve önleme yetenekleri bulunmuyor ise kriz kaçınılmaz olacaktır. Krizi önleme 
ve yönetmek için yeterince bilgi ve zamanın bulunmaması da krizin yaşanmasına neden olabilecek unsurlar 
arasındadır. Son olarak ortaya çıkan belirsiz durumun karar vericilerde gerilim yaratmasıdır. Bu bağlamda, 
ifade edilen bu unsurların ortaya çıkması ile krizin varlığından bahsedilebilir (Arslan, 2019). Ülkelerin, politik, 
sosyal ve ekonomik olarak birbirine bağlılıkları nedeniyle krizlerin küresel olarak yaşandığı söylenebilir.                     
Bu nedenle ülkeler arası bağlılıkların gücü ve etkisi krizin daha az ya da fazla hasar ile atlatılacağının bir 
göstergesi olabilir (El-Taliawi ve Hartle, 2021). COVID-19 salgınının bu özelliklerin tamamını kapsadığı 
görülmektedir. Bu nedenle COVID-19 salgınının küresel bir kriz olduğu söylenebilir. Krizin ortaya çıkması ile 
birlikte tüm işletmeler, zararı en aza indirmek ve krizin etkilerini bir an önce ortadan kaldırmak için krizi etkin 
bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. 
 
Kriz yönetimi, bir işletmenin aniden ortaya çıkan bir tehlike veya risk durumu ile mümkün olan en kısa sürede 
normal iş rutinine dönmesi için başa çıkmasına olanak tanıyan her türlü önlem olarak tanımlanabilir. Kriz 
yönetimi; krizin etkilerini azaltmayı, gerçekleşen olağandışı olayı anlamayı, kayıpları en aza indirmeyi, 
organizasyonu korumayı ve gelecekteki olaylara cevap verebilmeyi öğreten bir yönetim yaklaşımıdır.  
Alvintzi ve Eder (2010) kriz yönetimini; bir olaydan önce, olay sırasında veya sonrasında, krizi çözmek, 
kayıpları en aza indirmek veya kuruluşu başka bir şekilde korumak için bireyler veya ekipler tarafından 
yapılan müdahale veya koordinasyon olarak da tanımlanmaktadır (Giorgetto, 2021). Bununla birlikte kriz 
yönetimi, işletmelerin hedeflerine yönelik planlarını ve faaliyetlerini ortaya çıkacak maliyetleri dikkate alarak 
azaltma eylemine girdikleri bir süreç olarak da ifade edilmektedir (Branicki, 2020). Farklı bir yaklaşımda ise 
kriz yönetimi, işletmelerin belirli veya belirsiz nedenlerle oluşan kriz sürecinde sergiledikleri davranış ve 
tutumların bileşkesi olarak görülebilir. Kriz yönetim sürecinin belirli bir başlangıç ve bitiş tanımları 
olmayacağı gibi; olası tüm risklerin göz önüne alınarak, bunlara ilişkin tahminler yapılması ve ne tür bir krizin 
kapıda olduğunun gözden geçirilmesi gerekmektedir (Rodoplu ve Aktekin, 2020). Eğer kriz önceden tespit 
edilemez ise, krizin ortaya çıkması ile birlikte durumun gözden geçirilmesi, kriz unsurlarının kontrol altına 
alınması, iletişimin kuvvetlendirilmesi ve normale dönüş için iyileştirme çabalarının uygulanmaya alınması 
gerekmektedir (Şener, 2020). Bu tanımlamalar ışığında kriz yönetimi, birey ve işletmelerin krizin etkilerinden 
korunmak için kendilerini korumaya aldıkları ve krizin etkilerini en aza indirmek için çeşitli faaliyetler 
yürüttükleri bir süreç olarak tanımlanabilir. Kriz yönetimi sırasında Tablo 1’de belirtilen boyutların dikkate 
alınması, krizi yönetmek için yapılan planların etkisinde önemli faydalar sağlayacağı düşünülmektedir 
(Branicki, 2020). Kriz yönetimi sırasında, krizin yaratacağı etkilerden nasıl daha az olumsuz etkilenileceği 
düşüncesi ile hareket edilmelidir. Hatta krizin yarattığı fırsatlardan ne kadar fayda sağlanabileceği 
değerlendirilmelidir. Krizin yaratacağı zararların hesaplanması ve hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan 
verilerin krizi önleme planlarında kullanılması ve bu mantık ile hareket edilmesi önemli bir unsurudur. 
Hesaplamalar sonucu bir öngörü oluşacağı için krizi yönetme planlarında kullanılabilecek çeşitli yaklaşımlar 
elde edilmiş olacaktır. Krizin tüm süreçlerinin objektif olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Gereksiz 
iyimserlik ya da kötümserlik yönetim ve planlama süreçlerini etkilememelidir. Elde bulunan verilerin analizi 
ve değerlendirilmesi ile subjektif yaklaşımlardan kaçınılması gerekmektedir. Kriz yönetimi sürecinde iş gücü 
ve maliyetlerin ilk değerlendirme kriterleri olarak ele alınması kritik önem taşımaktadır. Son olarak kriz 
yönetiminde amaç mümkün olan en kısa zamanda normale dönebilmek için gerekli planlamaları yapmak 
olmalıdır. 
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Tablo 1: Kriz Yönetimi Boyutları 

Kaynak: Branicki, 2020: 880. 
 
Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak kriz yönetimin sürecinde 4R olarak ifade edilen faaliyetlerin de 
yürütülmesi tavsiye edilmektedir. 4R formülü aşağıdaki gibi açıklanmaktadır (Rodoplu ve Aktekin, 2020).  
 Azaltma (Reduction): Kriz oluşmadan önce olası etkilerini azaltmak için çeşitli faaliyetler yürütmek ve 

krizin belirtilerini dikkate almak.  
 Hazır olmak(Readiness): Krize karşı cevap olacak planları oluşturmak ve test etmek. 
 Cevaplama (Response): Araştırılmış, üzerinde çalışılarak gerçek tespitlerin yapıldığı, onarıcı, sorunu 

doğru teşhis eden, güvene dayalı, tutarlı bir cevaplama yönetimini benimseme, bir süreç dâhilinde izleme 
ve medya desteği almak.  

 Tedavi (Recovery): SWOT analizi yaparak, radikal çözümlerle sorunların üzerini örtmeden çözüme 
ulaştırmak. 

Kriz, işletmenin öncelikli hedeflerini etkilediği gibi krizin etkileri ile ortaya çıkan paniğin yönetim düzeyinde 
garip reaksiyonlar gösterilmesine de neden olabilir. Ayrıca, işletmelerin B planları olsa da ani ortaya çıkan 
durumlarda bu planların işlememesi de krizin önemli bir etkisidir (İnceoğlu, 2017). Bu nedenle kriz yönetimi 
stratejik bir süreç olarak ifade edilmektedir. Krizin yaratacağı etkiler düşünülerek esnek, hareketli ve kontrolü 
kolay yönetim stratejileri oluşturulabilir. Yani, krize karşı reaktif, proaktif ve interaktif stratejiler yürütülebilir. 
Reaktif stratejiler ile krizin ortaya çıkması beklenir ve duruma uygun eylemler uygulanmaya başlanır. Proaktif 
stratejiler ile krizin ortaya çıkması beklenmez ve olası etkileri öngörülerek çeşitli önlemeler alınabilir. 
İnteraktif stratejiler ise, kriz sürecinin yaşanması ile sürekli bir öğrenme ve sistemi krizin etkilerine göre 
iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi anlamını taşımaktadır (Koçaslan, 2018). İnteraktif yaklaşım ile kriz 
sırasında acil durumun yönetilmesi hedeflenmektedir (Lai ve Wong, 2020). COVID-19 salgını sırasında, 
geçmiş salgınlardan yeteri kadar tecrübe edinilmediği için işletmelerin genellikle interaktif stratejiler 
uyguladıkları görülmektedir. Bu stratejilerin uygulanması sırasında, hızlı karar vermek krizin yönetilmesinde 
önemli bir ayrıntı olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, bir işletmenin kriz sırasında hayatta kalması 
genellikle üst düzey yöneticilerden gelen yanıtın zamanında ve etkinliğine bağlıdır (Vlachy, Bundy ve Little, 
2020). Üst düzey yöneticilerin hızlı reaksiyon göstermesi ise ortaya çıkan durumu tehdit olarak algılamaları 
ile mümkün olmaktadır (Murat ve Mısırlı, 2005). Bu nedenle, üst kademe yöneticilerin ortaya çıkan durumu 
algılamaları ve önemsemeleri kritik önem taşımaktadır. Özellikle açık sistem içerisinde faaliyetlerini yürüten 
ve sistemde olası bir değişikliğin etkilerini hemen hisseden görece “kırılgan” işletmeler, kriz yönetim sürecini 
başarılı bir şekilde yürütmeleri gerekmektedir. Eğer krizin etkileri hızlıca ortadan kaldırılamaz ise kırılgan 
sektörlerin yaşayacağı kayıplar çok fazla olacaktır. COVID-19 sebebiyle dünyada olumsuz etkilenen sektörlere 
ilişkin McKinsey and Company tarafından yapılan araştırmada, ilk sırada ticari havacılık (%40) ve havacılık 
seyahati (%36) yer almaktadır (Şen ve Bütün, 2021).  İnsan hareketliliğinin ve seyahatlerin tamamen askıya 
alındığı bu dönemde, tüm havayolları çok ciddi maddi ve manevi kayıplar ile karşılaşmışlardır. Bir sonraki 
başlıkta COVID-19 salgını nedeni ile ortaya çıkan kriz, salgının sivil havacılık sektörüne etkisi, krizlerin 
yönetimi ve araştırma kısmında ise THY özelinde bir durum çalışması yapılmıştır.  

2.2 Havacılık Sektöründe Krizler, Krizlerin Yönetimi ve COVID-19 Salgını 

İnsanlık tarihi bazı dönemlerde ciddi salgınlar ve küresel krizler ile karşı karşıya kalmıştır. 2019 yılından 
önceki 100 yıl içerisinde dört önemli salgın ortaya çıkmıştır. Bu salgınlar; 1918-1919 yılları arasında İspanyol 
gribi, 2003 yılında Şiddetli Akut Solunum Sendorumu (SARS), 2009 yılında Domuz Gribi ve 2012 yılında 
ortaya çıkan Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) şeklinde sıralanmaktadır. İspanyol 
gribinin dünya çapında 20 ila 50 milyon ölümüne neden olduğu, SARS ve MERS salgınlarında ise büyük 

Akılcı Kriz Yönetimi Boyutları 

Düşünce Beklenen faydayı en üst düzeye çıkarmak. 

Mantık Hesaplamalı. 

Anlayış Objektif. 

Değerlendirmeler İşgücü ve finansal maliyetler. 
Amaç Normale dönmek. 
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ölçüde karantina kuralları uygulanarak kontrol altına alındığı bilinmektedir (Branicki, 2020). Bununla birlikte, 
havacılık sektörü dâhil tüm sektörleri etkileyen salgın haricinde bazı küresel krizler de yaşanmıştır (Şimşek, 
2021). 
 1973 yılı: Petrol Krizi,   
 1980 - 1988 yılları: İran-Irak Savaşı,  
 1990-1991 yılları: Körfez Krizi, 
 1997 yılı: Asya Krizi,  
 2001 yılı: 11 Eylül Terör Saldırısı, 
 2008 yılı: Ekonomik Kriz. 
2019 yılı sonuna gelindiği ise yeni bir salgın ve küresel bir kriz ortaya çıkmıştır. DSÖ, 31 Aralık 2019 tarihinde 
Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan eyaletinde ortaya çıkan “viral pnomoni” vakası raporunun ardından yeni 
bir salgının başladığını ve bu salgının SARS-CoV-2 adı verilen yeni bir virüs olduğunu ifade etmiştir. Ortaya 
çıkan bu virüs, COVID-19 olarak isimlendirilmiştir (WHO, 2020b). Çin’in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya 
yayıldığı bilinen bu salgın, 2020 yılının ilk çeyreğinde 100’den fazla ülkeyi etkisi atına almıştır. İlk olarak İran, 
İtalya ve Güney Kore de etkisi hissedilen salgın gün geçtikçe tüm ülkeleri etkilemeye başlamıştır. Türkiye’de 
ise ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir. Hastalığın insandan insana hızla bulaşıyor olması, ortaya 
çıkan durumun kontrol altına alınmasını zorlaştırmıştır (Macit ve Macit, 2020). Hastalığın bulaşma hızı ve 
kapsamı, toplumları ve iş dünyasını hızla etkileyerek bir şok etkisi yaratmıştır. Bilim insanları ve sağlık 
sektörü çalışanları şok etkisini atlattıktan sonra bu salgın hastalığın niteliksel olarak diğer salgınlardan ne 
ölçüde farklı olduğunu anlamak için çalışmalara başlamışlardır. 
Bununla birlikte, genellikle ciddi salgın dönemlerinin başlangıcında bilgi eksikliği yaşandığı veya yanlış 
bilgilerin sosyal medyada paylaşıldığı ve bu bilgilerin de toplumu daha fazla kaosa sürüklediği 
görülmektedir. Yazında bu hatalı ve yanlış bilgilerin “infomedik” olarak isimlendirildiği görülmektedir (Blyth 
ve Mallett, 2020). İnfomedik bilgilerin toplumu kaosa sürüklememesi için DSÖ ve ülkelerin sağlık yetkilileri 
toplumu bilinçlendirmek amacı ile araştırma sonuçlarından elde edilen verileri doğruladıktan sonra toplum 
ile paylaşmaya başlamışlardır. DSÖ, dünya bilim insanlarının paylaştığı bilgiler ışığında, ülkelere “acil ve 
agresif” eylemlere hızla geçmelerini önermiştir. Bu öneri ışığında ülkeler, vatandaşlarını harekete geçirmek 
için “mücadele, savaş” gibi metaforları kullanmaya başlamışlardır (Branicki, 2020). Bununla birlikte, en kötü 
durumlar için en yüksek seviyede planların devreye alınmasını ifade eden “acil durum” ilanlarının peş peşe 
geldiği görülmüştür (Cook ve Anderson, 2019). DSÖ’nün tavsiyeleri ve ülke yönetimlerini acil durum ilanı ile 
birlikte tüm dünyada kısa ve uzun vadeli gerilimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca salgının 
boyutu ve kapsamı, salgınla ilgili bilgilerin yetersizliği, salgının süresi ve ülkelerin salgını yönetme kapasitesi 
konusundaki belirsizlikler gerginliğin daha da artmasını tetiklemiştir. Bu gerilimlerin başında ise sosyal ve 
ekonomik gerilim gelmektedir (Carmine vd., 2021). Ülkeler, hem ekonomik durumlarını hem de 
vatandaşlarını korumayı hedefleyen acil durum uygulamalarını yürürlüğe almıştır. Ancak bu iki önemli 
unsurun aynı anda korunması mümkün olmamış ve ülkeler öncelikli olarak vatandaşlarının sağlığını 
korumak amacı ile önlemlerini devreye sokmuştur. Böylelikle önceliğini insanların sağlığının korumayı 
amaçlayan eylemler nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik bir kriz ortaya çıkmıştır. Yapılan bir 
araştırmada, ABD şirketlerinin %43’ünün salgınlar nedeniyle yaşanan krizden dolayı yeniden faaliyetlerini 
sürdürmelerinin imkânsız ya da çok az ihtimal olduğu ifade edilmektedir (Cook ve Anderson, 2019).                             
Bu bağlamda, yeteri kadar tecrübe sahibi olunmayan, insan sağlığının ekonomik tedirginliklerin önüne geçtiği 
ve acil durum anonsu ile tüm dünyanın salgına karşı savaş açtığı bu dönemde kriz ortamının oluşması 
kaçınılmaz hale gelmiştir. 
  
Havacılık sektörü, dünyanın en önde gelen ve modern toplumun gelişmesine büyük katkılar sağlayan 
sektörlerin başında gelmektedir. 1949 yılında ilk jet uçağın kullanımına başlanması ile popüler olan havacılık 
sektörü, 2021 yılı itibariyle de gelişim sürecini sürdürmeye devam etmektedir. Bu gelişim, birçok sektörün 
gelişmesine ve insanların ulaşım sürelerini kısaltarak zamanlarını daha verimli kullanmalarına hizmet 
etmektedir. Uçaklar ile taşınan ticari yüklerin ise dünya ticaret hayatına önemli katkıları olduğu 
görülmektedir. Özellikle uçakların hızlı ulaşım sağlaması nedeni ile üretim süreçlerinin hızla tamamlanarak 
ürünlerin sonsuz ihtiyaca sahip tüketiciler ile buluşturulması sağlanmaktadır. Bu hızlı işleyişin ticaret hayatını 
ve üretim süreçlerini de olumlu yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Havacılık sektörü, içerisinde farklı birçok 
süreci ve yapıyı barındırmaktadır. Örnek olarak, havalimanı terminalleri, yer hizmetleri kuruluşları, hava 
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seyrüsefer hizmetleri, ikram hizmetleri, eğitim, bakım vb. faaliyetler gösterilebilir (Güngör ve Armutlu, 2020). 
Havacılık sektörünün bu kadar fazla süreç ve yapıyı içerisinde barındırıyor olması krizden etkilenmesi 
bağlamında “kırılgan” bir sektör olduğu anlamını taşımaktadır. Kırılgan sektörler diğer sektörlere göre 
krizden daha fazla etkilenmektedir. Ayrıca hava taşımacılığı, insan hareketliliğini arttıran bir sektör 
konumundadır. Bununla birlikte, havalimanlarında çok fazla insan kalabalığının oluşması, uçak içerisinde 
solunum yolu ile hastalıkların daha kolay bulaşması gibi faktörler salgının yayılımını arttırmaktadır. Salgının 
yayılmasını önlemek amacı ile ilk olarak ülkeler sınırlarını kapatma ve insan hareketliliğini azaltmaya 
başlamıştır (Akca, 2020). Alınan bu önlem ile birlikte havacılık sektörü durma noktasına gelmiştir.  
Salgın ile birlikte tüm dünya havacılık faaliyetleri kesintiye uğramıştır. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği 
Örgütü (Eurocontrol) tarafından yayınlanan 6-12 Nisan 2020 tarihli istatistiklere göre; Avrupa bölgesinde uçuş 
trafiğinin Covid-19 salgını nedeni ile %87.7 oranında azaldığı açıklanmıştır (Eurocontrol, 2020).                           
IATA’nın Nisan 2020 tarihinde yayınladığı raporda ise, havayollarının yolcu gelirlerinde %94.3 azalma 
yaşandığı bildirilmiştir (IATA, 2020b). Bununla birlikte, salgın döneminde dünya genelinde 42 havayolunun 
faaliyetlerini durdurduğu görülmektedir (Cirium, 2021). Bu havayollarının bazıları Tablo 2’ de 
gösterilmektedir.  

Tablo 2: Salgın Döneminde Faaliyetlerini Durduran Havayolları 
  HAVAYOLU ÜLKE FAALİYET SONLANDIRMA TARİHİ 

1 Air Deccan India 5.04.2020 

2 Air Georgian Canada 29.05.2020 

3 Air Italy Italy 16.04.2020 

4 Avianca Peru 10.05.2020 

5 Braathens Regional Airlines Sweden 6.04.2020 

6 Compass Airlines ABD 5.04.2020 

7 Ernest Airlines Italy 5.04.2020 

8 Flybe England 5.03.2020 

9 LATAM Arjantin Argentina 17.06.2020 

10 Level Europe Avusturya 18.06.2020 

11 Miami Air ABD 8.05.2020 

Kaynak: Cirium, 2021. 

Bu zor dönemde havayollarının faaliyetlerini durdurduğu ya da çok az bir kapasite ve frekans ile uçuşlarını 
gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu bağlamda, havayolları için finansal kriz kaçınılmaz olmuştur. Örneğin 
virüsün ortaya çıktığı Çin’de borçlanma ile hızlı bir şekilde büyüyen Hainan Airlines, talebin düşmesi 
nedeniyle finansal yükümlülüklerini yerine getirememeye başlamış ve Çin hükümeti işletmeye el koyma 
çalışmalarına başlamıştır. Bir diğer örnek ise Air Canada havayollarıdır. Havayolu, 15.200 çalışan ve 1.300 
yöneticisi ile yollarını ayırmış, çalışan personelinden ise maaş indirimi yapmak zorunda kalmıştır (Karakavuz, 
2020). Resim 1’de görüldüğü gibi dünyanın tüm bölgelerinde 2019 yılına kıyasla yolcu sayısı ve gelirlerde 
önemli oranda bir düşüş yaşanmıştır. Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa bölgesi, Asya Pasifik bölgesinden 
sonra en fazla kapasite düşüşü (%-58) ve gelirde azalma (-100 milyar dolar) yaşanan bölge olmuştur. 
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Resim 1: 2020 Yılına Ait Bölgesel Yolcu Trafiği ve Gelirlerindeki Değişim 

 
    Kaynak: ICAO, 2021: 10. 
 
Türkiye de ise durum çok farklı değildir. Krizin ortaya çıkması ile birlikte sivil havacılık faaliyetlerimiz durma 
noktasına gelmiştir. 27 Mart’ta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri ile Türkiye’deki tüm dış hat uçuşlar 
durdurulmuştur. İç hatlarda ise belirli sayıda özel izin ile THY tarafından uçuşlar yapılmasına izin verilmiş, 
bütün özel havayolu işletmelerinin tüm uçuşları durdurulmuştur (SHGM, 2021). Bilindiği üzere salgın 
nedeniyle, dünyanın her yerinde acil tıbbi malzemelere ihtiyaç duyulmaya başlanılmıştır. Tıbbi malzemelerin 
ise hızla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılması gerekmiştir. Bu bağlamda havayolları, yolcu talebindeki azalış 
ve hava kargo talebinde yaşanan artış nedeniyle kargo uçaklarına ilave olarak bir kısım yolcu uçaklarını kargo 
uçağına çevirmişlerdir. IATA 2020 yılı değerlendirme raporunda, hava kargo taşımacılığının yolcu 
taşımacılığına göre salgından daha az etkilendiğini belirtmiştir. Eylül 2020 hava kargo verileri, Eylül 2019 hava 
kargo verilerine göre sadece %8 oranında düşüş göstermiştir (IATA, 2020a). Bu bağlamda, hava kargo 
taşımacılığı havayollarına kısmi olarak finansal destek sağladığı söylenebilir. 
 
COVID-19 salgınının havacılık sektörüne etkilerini tespit etmeye yönelik araştırmalarda, yolcuların uçak ile 
seyahatlere karşı yaklaşımlarını tespit etmeye yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Örneğin, Özkan 
(2021) yapmış olduğu çalışmada, COVID 19 salgını döneminde insanlarda iletişim kanallarındaki haberler 
nedeniyle korkular oluştuğunu ve bu korkuların havayolu ile seyahat etme tercihlerini olumsuz yönde 
etkilediğini ifade etmiştir. Aynı konu ile ilgili çalışma yapan TÜRSAB ise, yolcuların % 52 sinin uçak içinde 
virüse maruz kalmaktan endişe duyduklarını tespit edilmiştir. Ayrıca % 37’si havalimanında ve % 32’si ise 
uçağa biniş aşamasında tedirginlik duyduklarını ifade etmişlerdir (TÜRSAB, 2020b: 25). Yine farklı bir 
çalışmada Lamb, vd. (2021), salgın döneminde bireylerin kişisel deneyimleri, güven sorunları ve bilinmeyen 
durumlar nedeni ile korku yaşadıklarını ve bu nedenle salgın döneminde uçak ile seyahatlerini önemli ölçüde 
azalttıklarını ifade etmişlerdir. 
 
Yazında, havacılık sektöründe yaşanan bu krizin aşılması konusunu ele alan çalışmalara rastlamak 
mümkündür. Örneğin, Koç (2020) yapmış olduğu çalışmada, kriz yönetimi sürecinde THY’nin sosyal medya 
paylaşımlarını incelemiş ve kriz yönetimini sosyal medya alanında başarılı bir şekilde yürüttüğünü ifade 
etmiştir. Yazar, kurumsal itibarın krizlerden başarılı ile çıkmak için önemli bir unsur olduğunu ifade 
etmektedir. Sosyal medya araçlarının da kurumsal itibarı koruyarak krizi yönetmede önemli bir araç olduğu 
ifade edilmiştir. Pereira ve Mello (2020) ise, farklı uçak modellerine sahip olan havayollarının kriz döneminde 
daha avantajlı olduğunu ifade etmişlerdir. Maneenop ve Kotcharin (2020), COVID-19 salgınının yarattığı krize 
cevap olarak 4 başlık altında farklı önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler; 
Finansal: Devletler tarafından düşük faiz oranları ile kredi ve vergi muafiyeti sağlanması. 
İstihdam: Devletler tarafından çalışanlara ücret destekleri, ücretsiz izin programı, özel istihdam desteği. 
Havalimanı Ücretleri: İndirimli havaalanı tesis ücretleri, otopark ücretlerinden muafiyet, belirli dönemler için 
hava seyrüsefer ücretlerinden muafiyet, yer hizmetlerinde indirimi ve/veya ödemenin ertelenmesi. 
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Yönetim: İş planlarında değişikliklere izin verilmesi, yeniden yönlendirme, yeniden planlama, yeniden 
yapılandırma olarak sıralanmaktadır.  
Linden (2020) ise, kriz yönetimi sürecinde yapılması gerekenleri aşağıdaki gibi ifade etmiştir.  
• Ortak stratejiler belirlemek, 
• Belirsizliği uzun vadeli planlar ile proaktif olarak yönetmek, 
• Tüm işletme seviyelerindeki çalışanlar ve paydaşlar ile sürekli diyalog halinde bulunmak, 
• Çalışanların deneyimlerinden yararlanmak ve kriz yönetimini geniş katılımlar ile yürütmek, 
• Değişen şartlara göre organizasyonu tekrar şekillendirmek, 
• Kriz sonrası toparlanma süreci için geri dönüş stratejilerini belirlemek, 
• Kısa vadeli gelişmelerden ürkerek mevcut strateji ve işleyişte radikal değişiklikler yapmamak. 
Budd, Ison ve Adrienne (2020) yapmış oldukları çalışmada, krizin aşılması için yolcu güveninin sağlanması 
gerektiğini ifade ederek bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler; uçak içi temizliğin ultraviyole ışınları ile 
yapılması, temizlik sıklığının arttırılması, yolcuların ateş ölçümlerinin yapılması, uçak içi maske takılması, 
sosyal mesafenin korunması için koltukların organize edilmesi, ekranlar vasıtasıyla önlemler ile ilgili sürekli 
bilgilendirme yapılması ve çalışanların korunması için gerekli ekipmanların bulundurulmasıdır. 
Karakavuz (2020) yapmış olduğu çalışmada, Türk havayolu işletmelerinin SWOT analizini yapmıştır. Analiz 
sonucunda, havayolu işletmelerinin zayıf yönlerinin ve çevresel tehditlerin oldukça fazla olduğunu tespit 
etmiştir. Bu bağlamda, çevresel etkilerin havayollarını önemli ölçüde etkilediği ve çevresel sorunların zayıf 
yönlerini arttırdığı görülmektedir.  
Yazında ifade edilen bu kriz yönetim süreç önerileri sonuç ve tartışma kısmında THY özelindeki uygulamalar 
ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.   
 
3. YÖNTEM 
 
Nitel araştırma bir şemsiye terim olarak birbirine benzer araştırma desenlerini kapsamaktadır. Bu kapsam 
içerisinde etnografya, durum araştırması, eylem araştırması ve gömülü kuram gibi pek çok desen 
bulunmaktadır (Yaşar, 2018: 61). Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden birisi olan durum çalışması 
yöntemi kullanılmıştır. Durum, belirli bir zaman diliminde ya da zaman içerisinde tek bir konuda 
gözlemlenen olgu olarak tanımlamaktadır (Gerring, 2007:9). Durum çalışması ise, belirli bir zaman ile 
sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu veri toplama araçları (gözlem, görüşme, görsel-işitsel dokümanlar, 
raporlar) ile derinlemesine incelendiği ve ortaya çıkan temaların tanımlandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır 
(Creswell, 2013: 97-98). Merriam (2013) ise durum çalışmasını sınırlı bir sistemin derinlemesine betimlenmesi 
ve incelenmesi olarak tanımlamaktadır (Subaşı ve Okumuş, 2017). Veri toplama araçları ile elde edilen veriler; 
betimsel, içerik, söylem ve doküman analizi gibi teknikler ile analiz edilmektedir (Kıral, 2020). Bu çalışmada 
elde edilen veriler, içerik ve doküman analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. Doküman analizinde geçmişteki 
durumu anlatan yazılar olabileceği gibi Glesne (2011) tarafından ifade edildiği gibi; her türlü makale, gazete 
yazıları, tutanak ve raporlarda kullanılabilir (Sak, vd., 2021). Doküman analizinde birincil doküman ve ikincil 
doküman vardır. Birincil dokümanlar; araştırmacı tarafından yazılan, çeşitli çalışmaların derlemesi olmayan 
özgün çalışmalardır. İkincil dokümanlar ise; araştırma ile okuyucu arasında bir aracı bulunan, daha önce 
yapılmış çalışmaları özetleyen ya da hakkında bilgi veren çalışmalardır (Gökçe ve Kandır, 2019:531). 
Çalışmanın doküman analizi kısmında ikincil dokümanlar kullanılmıştır. Bu dokümanlar; THY’nin 2019-2020 
faaliyet raporları, THY üst yönetiminin basın açıklamaları, THY internet sitesindeki bilgiler ve literatür 
taraması ile elde edilen verilerdir. İçerik analizi ise, sayısallaştırma eğiliminden kaçınan ve metnin içeriğindeki 
anlama odaklanan ve anlama ait kodların ve temaların kullanıldığı bir tekniktir. Bununla birlikte, araştırmanın 
konusu ile ilgili boyutlar belirlenmekte ve metinden süzülerek alınmaktadır. Nitel içerik analizinde amaç, bir 
içerik gövdesi içindeki önemli temaları veya kategorileri belirlemek ve bu temalar/kategoriler tarafından 
yaratılan sosyal gerçekliğin zengin bir tanımını sağlamaktır (Gül ve Nizam, 2021:185). Çalışmada, kurumun 
resmi youtube ve facebook sayfalarındaki kısa filmler içerik analizi ile değerlendirilerek en çok izlenenler 
temalara göre sınıflandırılmıştır. 

3.1 Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, COVID-19 salgını ile beraber ortaya çıkan küresel krizin havacılık sektörüne etkisini 
ve THY özelinde kriz yönetimi sürecinde uygulanan faaliyetleri derinlemesine incelemektir. Araştırma 
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sorusu; COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan kriz THY tarafından nasıl yönetilmiş ve THY kriz yönetimi 
uygulamaları ile yazında havacılık sektörü için önerilen kriz yönetimi uygulamalarının benzerlikleri nelerdir? 
Yazında, THY’nin sosyal medyada krizi nasıl yönettiği ile ilgili çalışmalara rastlamak mümkündür. Ancak, 
sosyal medya ve diğer unsurların ile birlikte ele alındığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmanın teorik 
olarak, daha geniş bir değerlendirme yapılması nedeniyle yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Pratik 
olarak ise, havacılık sektöründe ortaya çıkabilecek olası yeni krizlerde kriz yönetim süreci adımlarının net 
olarak belirlenmesini ve uygulanmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. 

3.2 Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu THY oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçiminde tipik durum örneklemesi yöntemi 
kullanılmıştır. Patton (2005) “tipik durumu, evrende yer alan çok sayıdaki benzeri arasından seçilen ve incelenen 
durumu açıklayabilecek düzeyde bilgi içeren birimler” olarak tanımlamaktadır (Baltacı, 2018:251). THY’nin 
örneklem olarak seçilmesinin nedeni, COVID-19 salgını nedeni ile ortaya çıkan krizden etkilenen 
havayollarının durumunu ve kriz yönetimi süreçlerini açıklayabilecek geniş uçak filosu ve uçuş ağına sahip 
bir kuruluş olmasıdır. 

3.3 Veri Toplama Aracı 

Çalışmada, araştırma sürecine vurgu yapan veri setleri kullanılmıştır. Bu veri setleri, araştırma sürecinde veya 
öncesinde yaşanan olay ve olgular olarak tanımlanmaktadır (Baltacı, 2019). Araştırmada öncelikle “COVID-
19”, “kriz”, “kriz yönetimi”, “sivil havacılık ve COVID-19”, “havayolları ve COVID-19” başlıkları ile Scopus, 
Emerald, Science Direct, Google Scholar, YÖK tez merkezi ve Dergipark veri tabanları taranmıştır. Literatür 
taraması sonucunda, arama başlıklarımıza uygun ve çalışmanın araştırma sorusu kapsamında yapılmış diğer 
çalışmalara benzer 16 adet yerli ve 17 adet yabancı olmak üzere 33 adet yayından yararlanılmıştır. Daha sonra 
THY internet sitesinde yayınlanan 2019 ve 2020 yıllarına ait faaliyet raporlarının da dâhil olduğu toplam 22 
adet internet kaynağı kullanılmıştır. Ayrıca THY internet sitesindeki COVID-19 ile ilgili açıklamalar 
incelenmiştir. Son olarak, kurumun resmi youtube ve facebook sayfalarındaki kısa filmler içerik bakımından 
incelenmiştir. Tüm veriler, 01 Şubat 2021- 01 Haziran 2021 tarihlerinde elde edilmiştir.  

3.4 Verilerin Analizi 

İçerik Analizi: Çalışmada öncelikle, THY resmi youtube ve facebook sayfalarındaki kısa filmler içerik analizi 
ile değerlendirilerek en çok izlenenler temalara göre sınıflandırılmıştır. 
We are Social‘ın 2020’de en çok ziyaret edilen sosyal medya platformları sıralamasına göre ise; Facebook 
birinci sırada ve Youtube ikinci sırada yer almaktadır (Wearesocial.com, 2020).Bu nedenle THY’nin resmi 
Facebook ve Youtube sayfalarında yayınlamış oldukları kısa filmlerden en çok izlenenler içerik analizine tabi 
tutulmuştur. Facebook ve Youtube sayfalarında yayınlanan kısa filmlerin temaları aşağıdaki tablolarda 
verilmiştir. Bu temalar, içeriklerine göre ayrılmış ve gruplandırılmıştır. Gruplandırma da kısa filmlerin 
içerikleri dikkate alınmıştır. En çok izlenme alan kısa filmler ise grup dışında bırakılarak ayrıca gösterilmiştir. 
11 Mart 2020 - 26 Mayıs 2021 itibariyle veriler aşağıdaki gibidir. 
Youtube: 453 bin abonesi bulunan kanalda 57 kısa film bulunmaktadır. Bu paylaşımların detayları aşağıdaki 
Tablo 3’de görülmektedir (Tablo da uçak içi ikram konulu, izlenme sayısı çok düşük olan ve bölgesel tanıtım 
içeren videolar gösterilmemiştir). “İstiklalin sesi” isimli kısa filmin en fazla izlenme ve yorum sayısına sahip 
olduğu görülmektedir. “Çanakkale Mektubu” ve “Çok Özledik” isimli kısa filmlerin de önemli sayıda 
izlendiği görülmektedir. Özel günler için ise, 13 kısa film olduğu 1.407.652 izlenme aldığı görülmektedir. 
Salgın ve sağlık temalı kısa videolarda, dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz rol almıştır. Kısa filmde, THY’nin uçak 
içinde almış olduğu sağlık önlemleri anlatılmış ve yolculara güven verilmesi hedeflenmiştir. Dr. Mehmet 
Öz’ün katıldığı kısa film, 266.351 izlenme ve çoğunluğu olumlu olan 106 yorum almıştır. Bu bağlamda, THY 
resmi youtube kanalında 16 yayın ile en fazla ulusal bayramlar/özel günler ait kısa filmler yayınlanmıştır. 
İkinci sırada ise, yolcu uçaklarının iptal edilmesi ve kargo taşımacılığına artan talep nedeniyle 15 adet THY 
kargo kısa filmi yayınlanmıştır. Bununla birlikte salgın ile ilgili olan 3 adet yüksek izlenme oranına sahip kısa 
filmler görülmektedir. Son olarak kriz döneminde birlik olmanın önemini vurgulayan “Birlikte 
Başardık/Beraber Başardık” temalı 2 kısa film yayınlanmıştır. 
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Tablo 3: THY Youtube Kanalındaki Kısa Filmler 

TEMALAR İZLENME YORUM 
İstiklalin Sesi 1.404.944 758 

Çanakkale Mektubu 1.086.069 135 
Çok Özledik 680.117 166 

Merhaba 2021 572.025 110 
87. Yıl Filmi 414.345 74 

Tarihi Yolculuk (19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Temalı) 358.216 217 
Dr. Öz ile TK Extra Care 266.351 106 

88 Saniye 88 Yıllık Yolculuk 245.546 42 
Sağlık Çalışanları 96.170 34 

Daha Yükseğe 46.485 132 
Meet Again 29.315 45 

Hasret Bitiyor 21.383 34 
2020 Yılında Kanatlarımız Umut Oldu. 23.249 161 

THY Kargo (15 yayın) 3.300.408 456 
Özel Günler (Babalar günü, Anneler Günü, Kadınlar günü, 
engelliler günü vb.) (13 yayın) 

1.407.652 1.108 

Tanıtım (9 yayın) 716.321 685 
Birlikte Başardık/Beraber Başardık (2 yayın) 35.454 144 

Facebook: 10.648.576 abonesi bulunan kanalda 204 kısa video paylaşımı yapılmıştır. Tablo 4’de görüldüğü 
üzere, en fazla izlenme sayıları ulusal bayramlarımıza ait kısa filmlerdir.  Tarihi yolculuk temalı kısa film, 1,1 
milyon izlenme ve 2.000 yorum almıştır. Yorumlarda, bilet iadeleri ile ilgili sorular sorulduğu ve bu soruların 
THY tarafından hemen cevaplandırıldığı görülmektedir. Ayrıca THY’ni öven ve uçuşların ne zaman 
başlayacağını soran ifadeler de bulunmaktadır (“Aden seferi ne zaman başlıca Yemen Aden den”; “Türk Hava 
Yolları Ülkemizin Gururu ve Dünyanın En İyi Havayolu Şirketlerinden birisi. Teşekkürler THY”. Türk hava yolları bu 
ülkenin en önemli değerlerinden biridir kuruluş tarihinden günümüze kadar en üst kademesinden en alt kademesine 
özverili, disiplinli, güler yüzlü hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız”). Bununla birlikte, 
“Kemerlerinizi bağlayın. Geri sayım başladı” temalı kısa film 561 bin izleme ile en çok izlenen kısa filmler 
arasında yer almıştır. Salgının biteceği algısını ifade eden bu kısa film, 122 yorum almış ve yine yorumlarda 
seyahat ihtiyacını vurgulayan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlama ifadeleri yer almaktadır. 
(“İnşallah bir an önce açılır uçuşlar”; “Tüm çocuklarımızın 23 Nisan egemenlik bayramlarını kutlarım Büyük 
ATATÜRK e minnettarım”). Bu bağlamda, Facebook kanalında yayınlanan kısa filmlerin içerik ve izlenme 
oranları Youtube kanalında yayınlanan kısa filmler ile birbirine benzer olduğu görülmektedir.  

Tablo 4: THY Facebook Kanalındaki Kısa Filmler 

TEMA İZLENME YORUM 
Tarihi Yolculuk (19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Bayramı Temalı) 
1,1 milyon 2.000 

Türk Havayolları (23 Nisan) 629 bin 554 
 Kemerlerinizi bağlayın. Geri sayım 

başladı. 561 bin 122 

87. Yıl. 543 bin 458 
Gururla Taşıyoruz. 456 bin 60 

Çanakkale Mektubu - Türk Hava 
Yolları 

386 bin 231 

88 saniyede 88 yıllık yolculuğumuz. 310 bin 135 

Engelleri aşanlarla, ufukları aşıyoruz! 271 bin 103 
Nice güzel yaşların olsun Elif. 270 bin 67 

https://www.facebook.com/100805876641920/videos/282966643509051
https://www.facebook.com/100805876641920/videos/282966643509051
https://www.facebook.com/100805876641920/videos/506077930825704
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Ay Yıldız Göklerde #23Nisan #TK1920. 264 bin 363 
Türk Hava Yolları Ailesi olarak 
Kadına Şiddete Hayır diyoruz. 

261 bin 425 

Misafirlerimizin seyahat güvenliği 
bizim için daima en ön plandadır. 

162 bin 171 

Birlikte Başaracağız. 143 bin 378 
Sağlık Çalışanları. 138 bin 336 

Türk Havayolları (Salgın Hastalık 
temalı) 

126 bin 199 

Son teknoloji önlemler ile sağlığınız 
güvende! 

114 bin 129 

THY’nin resmi Youtube ve Facebook sitelerinde yayınlamış olduğu kısa filmler ile kurumun ayakta olduğunu, 
toplumun kuruma güvenmesi gerektiğini, sağlık önlemleri açısından gerekeni yaptıklarını, özel günleri 
işleyerek birlik olunması gerektiğini vurguladığı ve toplumun biraz daha rahatlaması için çaba gösterildiği 
söylenebilir. Özellikle salgın karşısında alınan önlemleri anlatan kısa filmde, dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz’ün 
rol alması yolcuların uçak ile seyahat için duydukları tereddüttü ortadan kaldırmayı hedeflediği 
görülmektedir.  

Doküman Analizi: Çalışmanın doküman analizi kısmında; THY 2019 ve 2020 yıllarına ait faaliyet raporları, üst 
yönetimin basın açıklamaları, THY resmi internet sitesindeki salgın ile ilgili açıklamalar ele alınarak 
derinlemesine incelenmiştir. Doküman analizinin amacı doğrultusunda, ilgili dokümanlardan salgın ile ilgili 
bir anlam çıkartmak ve anlayış oluşturmak hedeflenmiştir.  

THY’nin 01 Ocak - 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihlerine ait faaliyet raporları incelendiğinde 
aşağıdaki verilere ulaşılmıştır. Tablo 5’de görüldüğü üzere, ilgili tarihler arasındaki toplam personel 
sayılarında yaşanan değişim görülmektedir. 2018-2019 yıllarına ait veriler, toplam personel sayısında %10 
artış, 2019-2020 yıllarına ait veriler ise, %3 oranında bir azalış yaşandığını göstermektedir. Personel azalması 
en çok uçak bakım teknisyenlerinde olmuştur. Uçuş sayılarının azalması nedeni ile bakım ihtiyaçlarının 
azaldığı ifade edilebilir. Pilot ve pilot adayları ile kabin memurlarının sayısında önemli bir düşüş olmadığı 
görülmektedir. İstihdamı korumak amacı ile Hava İş sendikası ile THY arasında anlaşma sağlanarak, yurtiçi 
yer çalışanlarının iş tazminatından %30 oranında, kabin çalışanlarının uçuş tazminatından %35, kokpit 
çalışanlarının uçuş tazminatından %50 oranında, tüm çalışanların kıdem ödemelerinden ise %30 oranında 
kesinti yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır (THY, 2020). 

Tablo 5: 2018-2019 Karşılaştırmalı THY Personel Durumu Tablosu 
 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 2018/2019 Değişim 

(%) 
2019/2020 Değişim 

(%) 
Pilot ve Pilot 

Adayları 
5.213 5.839 5.756 %12 %-1 

Kabin 
Memuru 

10.593 12.247 12.281 %16 %0.3 

Uçak Bakım 
Teknisyeni 

69 72 61 %4 %-15 

Yurt dışı 
Personel 

3.385 3.496 3.301 %3 %-6 

Yurt içi 
Personel 

7.479 7.837 7.269 %5 %-7 

TOPLAM 26.739 29.491 28.668 %10 %-3 

Kaynak: THY, 2019:12; THY, 2020: 13. 
Yine aynı dönemde yurtdışı uçuşlarına yeni destinasyonların eklendiği görülmektedir. Bu destinasyonlar; 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarjah, Fas’ın Marakeş, Fransa’nın Strazburg, Nijerya’nın Port Harcourt, 
Endonezya’nın Denpasar, Meksika’nın Cancun ve Mexico City, Mısır’ın Luxor, Finlandiya’nın Rovaniemi ve 

https://www.facebook.com/100805876641920/videos/631853297360968
https://www.facebook.com/100805876641920/videos/631853297360968
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Çin’nin Xi’an şehridir. Salgının henüz etkilerinin hissedilmediği bu dönemde THY yönetiminin farklı 
kurumlar ile işbirlikleri devam etmiştir. Kuveyt Türk Katılım Bankası ile THY FFP üyesi yolculara 
Miles&Smiles kredi kartı verilmesi amacıyla 5 yıl süre ile devam edecek yeni bir işbirliği sözleşmesi 
imzalanmıştır. Tablo 6’da THY yönetiminin, 2020 yılına ait hedef ve beklentileri görülmektedir. 2020 yılı trafik 
gelişimi ve finansal hedefler de artış beklentisi olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: 2020 Yılı Hedef ve Beklentiler 

TRAFİK GELİŞİMİ BEKLENTİLERİ FİNANSAL BEKLENTİLER 

Toplam taşınan yolcu sayısının 80 milyon olması 
hedeflenmektedir. 

Yakıt tüketiminde %9 oranında artış 
beklenmektedir. 

Türkiye'de %7,  
Orta Doğu'da %7, 
 Avrupa'da %2,  
Asya-Uzak Doğu'da %17,  
Kuzey ve Güney Amerika'da toplam %16,  
Afrika'da %10 kapasite artışı gerçekleştirerek 
toplamda yolcu doluluk oranının %81-%82 olması 
beklenmektedir. 

Ton başına jet yakıtı maliyetinin 690-700 USD 
civarında olması beklenmektedir. 

 

Kargo taşımacılığında 1,65 milyon ton kargo 
taşınması hedeflenmektedir. 

EBITDAR marjının %23-%25 arasında olması 
hedeflenmektedir. 

Satış gelirinin 14, 8 Milyar USD olması 
hedeflenmektedir. 

Yakıt hariç diğer giderlerin sabit kalması 
beklenmektedir. 

Kaynak: THY, (2019) faaliyet raporundan yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Tablo 7’de ise, 2018 ve 2019 yıllarının trafik durumu karşılaştırması görülmektedir. 2019 yılında, 2018 yılına 
göre önemli bir değişiklik olmadığı ve belirli oranda artışlar yaşandığı görülmektedir. 2019 yılının 2018 yılına 
göre daha karlı geçtiği görülmektedir. 

Tablo 7: 2018 ve 2019 Yılı Karşılaştırmalı Trafik Durumu 
 2018 2019 Değişim (%) 
Konma Sayısı (Yolcu Seferleri) 493.876 486.894 %-1.4 
Arz Edilen Koltuk Km (‘000) 182.030.505 187.696.307 %3.1 
Ücretli Yolcu Km (‘000) 149.131.349 153.186.235 %2.7 
Yolcu Doluluk Oranı(%) %81.9 %81.6 %-0.3 
Yolcu Sayısı 75.113.616 74.276.202 %-1.1 
Dıştan Dışa Transfer Yolcu Sayısı 23.315.172 24.569.156 %5.4 
Kargo + Posta (Ton) 1.413.401 1.543.028 %9.2 
Uçak Sayısı 332 350 %5.7 
Koltuk Kapasitesi 65.363 69.023 %5.6 
Uçulan Nokta 306 318 %3.9 
Uçulan Km (‘000) 886.158 926.177 %4.5 
Uçulan Saat 1.431.970 1.491.403 %4.2 
Net Dönem Karı 4045 Milyon TL. 4536 Milyon TL.  %12.4 

Kaynak: THY, 2019:18. 

Tablo 8’de görüldüğü üzere salgının başlaması ve 2020 yılının tamamında yarattığı olumsuz etki ile THY uçuş 
trafiğinde radikal düzeyde bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüşün %62.4 oran ile en fazla yolcu sayısında 
gerçekleştiği görülmektedir. Bu düşüşe bağlantılı olarak uçuş sefer sayıları da %57.0 oranında azalmıştır. 



M. Sucu 13/3 (2021) 2863-2884 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2876 

Tablo 8: 2019 ve 2020 Yılı Karşılaştırmalı Trafik Durumu 

      TOPLAM 

 2019 2020 Değişim (%) 

Konma Sayısı (Yolcu Seferleri) 486.940 209.581 %-57.0 

Arz Edilen Koltuk Km (‘000) 187.713.170 74.960.299 %-60.1 

Yolcu Doluluk Oranı(%) %81.6 %71 %-10.6 

Yolcu Sayısı 74.282.741 27.950.200 %-62.4 

Kargo + Posta (Ton) 1.544.365 1.487.233 %-3.7 
Kaynak: THY, 2020:18. 

Tablo 9’da ise 2020 yılının çeyrek dilimlerindeki uçuş sayısı, yolcu sayısı, personel sayısı ve uçak sayısındaki 
değişimler görülmektedir. Ocak ve Mart döneminde uçuş ve yolcu sayısındaki düşüşün diğer aylara göre 
daha az oranda yaşandığı görülmektedir. Ancak salgının etkilerinin artması ile Nisan-Eylül ayları arasında bu 
oranda önemli düzeyde artış yaşanmıştır. Uçuş sayısı ile yolcu sayısında önemli oranda bir azalma olmasına 
rağmen personel ve uçak sayısında ise ciddi bir azalma görülmemektedir.  

                 Tablo 9: 2020 Yılına Ait Dönemsel Veriler 

Dönem (2020) Uçuş Sayısı Yolcu Sayısı Personel Sayısı Uçak Sayısı 

Ocak - Mart       %15,8     %20        %5  361 

Nisan- Haziran       %55,6     %58,4        %2 362 

Temmuz- Eylül       %57,1     %61,7        %2 360 

Kaynak: THY, (2020) faaliyet raporlarından yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.  

THY 2020 faaliyet raporundan belirtilen diğer hususlar şunlardır: (THY, 2020). 

 2019 yılına göre uçak sayısındaki artışın, B777 tipi kargo uçağında 2 adet, A350-900 tipi uçakta 2 adet, 
B787-900 tipi uçakta 9 adet olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 2020 yılına ait bilanço incelendiğinde, 2019 yılına göre toplam varlıklarda % 7 artış, brüt karda %20 ve net 
kar/zarar marjında ise %12.4 azalma yaşandığı görülmektedir.  

 Küresel kriz ile birlikte THY, finansal risk yönetimi stratejilerini belirlemek üzere “Hazine ve Risk 
Yönetimi” komisyonu kurulduğu bildirilmiştir.  

 THY yönetiminin bu dönemde de sivil toplum kuruluşları ile sanat, spor, bilim ve çevre gibi alanlarda 
çalışmalarını sürdürdükleri görülmektedir. 

 2021 yılı için dünyanın farklı ülkelerine yeni uçuş planları oluşturulduğu görülmektedir. 
 2021 yılı için kargo pazarındaki payın büyütülmesi amacı ile bünyesinde bulunan Turkish Cargo 

şirketinin ayrı bir şirket olarak devam etmesi planlandığı görülmektedir. 

THY, Ocak-Şubat 2021 dönemine ait trafik verilerini de paylaşmıştır. Bu verilere göre; yolcu sayısında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %18,5 puanlık bir azalma yaşanmıştır. Kargo taşımacılığında ise, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %8,4 artış yaşandığı görülmüştür. Filodaki uçak sayısı ise 362 olarak belirtilmiştir  
(THY, 2021b).  

THY, salgın ile ilgili almış olduğu tedbirleri 2020 faaliyet raporunda ve resmi internet sitesinde yayınlamıştır. 
Toplumu bilgilendirmek ve yolcuların korku ve endişelerini en aza indirmek için yapılan bu çalışmaların 
detayları aşağıdaki gibidir.  
İşletme ve uçuşlar ile ilgili tedbirler: 
 Tüm dış hat uçuşlar 27 Mart 2020 saat 23:59 (TSİ) itibarıyla geçici süreliğine durdurulmuştur. İç hat uçuşları ise 

önemli büyükşehirlere olmak üzere kısıtlı şekilde gerçekleştirilecektir. 
 Şirketin operasyonel maliyetlerini azaltmak ve finansal likiditesini artırmak için çalışmalar yapılmaktadır. 
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 Personel giderleri ile ilgili gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma gibi maliyet azaltıcı tedbirler alınmaktadır. 
 Planlanan yatırım kalemlerinden önemli bir bölümünü iptal edilmekte veya ertlenmektedir.  
 Yeni finansman imkanlarını değerlendirerek likidite seviyesini güçlü tutacak önlemler alınmaktadır. 
 Önemli tedarikçiler ile görüşülüp ödeme takvimlerinin revizesi üzerine çalışılmaktadır. 
 Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmaktadır (THY, 

2020:16). 
Salgın ile ilgili tedbirler: 
 PCR Testi: Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı yolcuların uçuş saatlerinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş 

olan negatif PCR testinin ibraz etmeleri gerekmektedir.  
 HES Kodu: Yurt içi ve Kıbrıs uçuşlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yolculardan HES kodu 

istenmektedir. Sağlık Bakanlığının talimatı gereği check-in veya boarding sürecinde Sağlık Bakanlığı sisteminden 
HES kodunun sahibi ile ilgili uçuşuna engel bir uyarı gelirse yolcu uçuşa kabul edilmeyecek olup sağlık birimi ile 
iletişime geçmesi sağlanacaktır. 

 Maske: Maske kullanımı havalimanı içinde olduğu gibi, uçağa girişte ve uçuş boyunca da zorunludur. Terminale 
girerken maske takılması zorunlu olup ayrıca uçak başında hijyen uzmanı tarafından içinde maske ve dezenfektan 
mendil de bulunan hijyen kiti dağıtılmaktadır. 

 Ateş Ölçümü: İmkân tanınan havalimanlarında yolcuların uçağa binişinden önce ateşi ölçülmekte ve 38 derece 
üzerinde ateşi olan yolcuların uçağa binmesine izin verilmemektedir. 

 Uçak İçi Tedbir: Uçuş sırasında kabinin içindeki hava, hastane standartlarındaki Yüksek Verimli Partikül Hava 
Filtresi (HEPA) sistemleriyle sürekli olarak temizlenmektedir (THY, 2021a). 

THY resmi internet sitesinde “COVID-19 hijyen önlemleri kapsamında APEX Diamond statüsüne layık görüldük” 
şeklinde bir yazının yayınlandığı görülmektedir.  Yazıda, APEX ve SimpliFlying ortaklığında gerçekleşen sağlık 
güvenliği değerlendirmesinde, salgın döneminde sunduğumuz güvenli seyahat deneyimi ve aldığımız hijyen tedbirleriyle 
en yüksek seviyeyi ifade eden Diamond statüsüne layık görüldük” olarak açıklama yapılmıştır. Ayrıca Youtube ve 
Facebook sayfalarında yayınlanmış olan “ Dr. Öz sunar: TK Extra Care” isimli kısa filmin yolcular tarafından 
seyredilmesi için internet ana sayfasında yayınlandığı görülmektedir. Yine yolculara güven vermek adına                   
“Hijyen uzmanlarımızla tanışın” başlıklı bir yazı yayınlanmıştır. Yazının alt metninde “rahat ve güvende hissedin 
diye tüm uçuşlarımızda hijyen uzmanları görev alıyor. Uzmanlarımız, hijyen setlerinizi dağıtmanın yanı sıra uçuş 
süresince kabin içi hijyen tedbirlerinin işleyişini kontrol ediyor” açıklamasına yer verilmiştir (THY, 2021c). 

THY yönetimi, salgın döneminde yolcularını bilgilendirme ve güven ortamı yaratmak üzere yazılı medyada 
çeşitli açıklamalar yapmışlardır. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, NTV gazetesine 
verdiği demeçte, “küresel salgın ilan edilen ve havacılık sektörünü olumsuz etkileyen 'corona virüs' nedeniyle yolculara 
elektronik posta gönderdi. THY, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup, aldığı önlemleri havada ve 
yerdeki güvenliğinizi ve sağlığınızı güvence altına almak için geliştirmeye devam edecektir. Desteğiniz ve anlayışınız 
için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştır (NTV, 2021). Farklı bir medya kanalında ise, “Dünyanın en başarılı 
havayolu şirketleri arasında olan Türk Hava Yolları, pandemi sürecinde kriz yönetme başarısı ile ayrışan havayollarından 
birisi olurken, kriz sonrası dönem için yaptığı yatırımlarla da sektördeki başarılı konumunu güçlendirecek” ifadelerini 
kullanmıştır (Haberair, 2021).  Hürriyet gazetesine verdiği röportajda ise, yeni tip koronavirüs (COVID-19) 
salgınına rağmen uluslararası kargo taşımacılığında pazar paylarını büyüttüklerini belirterek, "2020 yılı 
başında kargo uçakları ile 88 noktaya hizmet veriyorduk, an itibarıyla 96 noktaya operasyon düzenliyoruz." dedi 
(Hürriyet, 2021). İlker Aycının farklı bir medya kanalına yaptığı açıklamada, “Özellikle 2020'nin son çeyreğinde 
112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapatıyoruz. 2019'un % 40 seviyesinde gelir üretmiştik ancak son çeyrekte 1.8 
milyar dolarlık gelir elde ettik. Her çeyrekte bunu arttırdık. Rakiplerimizden daha olumlu ayrıştık. Bu dönemde 2019'un 
% 40'ı kapasiteye rağmen 400 milyon dolarlık başarımız oldu. 300 milyon dolarlık tasarruf yaptık. Havayolları şirketleri 
dünyada nakit destekler aldı. Buna rağmen işten çıkarmalar gerçekleştirdiler. 2 milyar dolardan 20 milyar dolara kadar 
yardım aldılar. 191 milyar doları tüm dünyada havacılıktaki yardımlar aşmıştır. Ancak yine de işten çıkarmalar 
yaşanmıştır. Devletimizden nakit destek almadan, çalışanlarımızı işten çıkarmadan diğer şirketlerden farklı bir duruş 
sergiledik. Kargo teşkilatımız en hızlı ve en çok büyüyen kargo teşkilatı oldu” ifadelerini kulanmıştır. Ayrıca 
koronavirüs nedeniyle tedbirler alındığını belirterek, "Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Nahçıvan'a seferleri 
iptal ettik. Risk grubunda olan ve risk grubu ülkeleri ilan edilen ülkelere seyahat yapan uçaklarımızı da etkisi kanıtlanmış 
bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediyoruz" şeklinde açıklama da bulunmuştur (Sputniknews, 2021).  

https://www.hurriyet.com.tr/corona-virusu/
https://tr.sputniknews.com/haberler/202102101043780585-thy-yonetim-kurulu-baskani-turkish-cargo-2020de-dunyadaki-en-onemli-5-hava-kargo-sirketi-arasina/
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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın yapmış olduğu bu açıklamalarda, salgın ile ilgili 
alınan önlemler, kuruma güvenin devam etmesi, krize rağmen uçuş ağının genişletildiği ve çalışanların işten 
çıkartılmadığı vurgulanmaktadır.  

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

COVID-19 salgını, 2019 yılının son aylarından itibaren tüm dünyayı etkisi almıştır. Bu etki günümüzde de 
devam etmektedir. Salgının önlenmesine yönelik farklı firmaların ürettiği COVID-19 aşılarının bireylere 
uygulanmasına tüm dünyada devam edilmektedir. Henüz aşının etkinliği ile ilgili net bilgiler olmasa da 
insanlık için bir umut olmuştur. Bilim insanları, bu enfeksiyon hastalığının uzun süre ortadan 
kalkmayacağının ve insanlar ile yaşamaya devam edeceğini ifade etmektedir. Bu nedenle COVID-19 aşılarının 
etkinliği konusunda çok yüksek beklentiler vardır. Özellikle ülkelerin çıkış ve giriş kapıları olan havalimanları 
ve havacılık sektörü ilk ve derinden etkilenen sektör olmuştur. Salgın, tüm sektörleri durma noktasına 
getirmiştir. COVID-19 sebebiyle dünyada olumsuz etkilenen sektörlere ilişkin McKinsey and Company 
tarafından yapılan araştırmada, ilk sırada ticari havacılık (%40) ve havacılık seyahati (%36) yer almaktadır 
(Şen ve Bütün, 2021). Bu olumsuz durum nedeniyle havayolları, filolarında bulunan uçakları yere indirmek 
zorunda kalmıştır (Macit ve Macit, 2021). Bununla birlikte, salgı döneminde dünya genelinde 42 havayolunun 
faaliyetlerini durdurduğu görülmektedir (Cirium, 2021). Bu gelişmeler neticesinde sivil havacılık sektöründe 
tedirginlik ve gerilim artmaya başlamıştır. Krizler, organizasyonların değer, amaç ve kaynaklarını tehdit eden, 
tüm bireyler arasında tedirginlik ve gerilim yaratan ve ani kararların verilmesi gerektiği önemli bir tehdit 
unsur olarak tanımlanmaktadır (Ataman ve Tolga, 2003). Bu tanım ışığında, salgın nedeniyle tüm dünyayı 
etkisi altına alan bir krizin ortaya çıktığı görülmektedir. 

Krizin etkilerinin derinden hissedilmeye başlanması ve uçuş trafiklerinde ciddi oranda yaşanan azalmalar, 
havayollarının hızla önlemler almalarını zorunlu hale getirmiştir. Krize hemen müdahale edilmediği 
durumlarda işletmelerin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacakları ifade edilmektedir (Vlachy Bundy ve 
Little, 2020). Bu bağlamda, yaşanan ilk şok döneminden sonra tüm havayollarının krizi yönetmek adına 
girişimlerde bulunduğu görülmüştür. Türkiye’nin en büyük uçak filosuna sahip olan THY, 2018-2019 
dönemine ait faaliyet raporları incelendiğinde iş süreçlerinin normal seyrinde devam ettiği görülmektedir.                 
Bu dönemde, 2020 yılı hedeflerinin büyüme stratejisi üzerine kurulduğu, yeni uçuş noktaları eklenerek 
karlılığın arttırılması hedeflendiği, kargo taşımacılığına daha fazla önem verildiği, personel sayısında %10 
artış yaşandığı ve geçmiş yıla göre karlılık oranında ortalama %2 artış olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler 
ışığında THY, 2019 yılını hedeflediği biçimde tamamladığı ifade edilebilir.   

Geçmiş dönemlerde de salgınlar yaşanmış olmasına rağmen COVID-19 salgını sırasında geçmişten yeterince 
tecrübe kazanılmadığı görülmüştür. Bilindiği üzere, kriz yönetimi stratejik bir süreç olarak da ifade 
edilmektedir. Krizin yaratacağı etkiler düşünülerek esnek, hareketli ve kontrolü kolay yönetim stratejileri 
oluşturulabilir. Yani, krize karşı reaktif, proaktif ve interaktif stratejiler yürütülebilir. Reaktif stratejiler ile 
krizin ortaya çıkması beklenir ve duruma uygun eylemler uygulanmaya başlanır. Proaktif strateji de ise krizin 
ortaya çıkması beklenmez ve olası etkileri öngörülerek çeşitli önlemeler alınabilir. İnteraktif strateji ise, kriz 
sürecinin yaşanması ile sürekli bir öğrenme ve sistemi krizin etkilerine göre iyileştirme faaliyetlerinin 
yürütülmesi anlamını taşımaktadır (Koçaslan, 2018). Bu bağlamda, tüm dünyanın proaktif bir davranış 
sergileyememiştir. Krizin tüm dünyada etkisini hissettirmeye başlaması ile birlikte, tüm havayollarının 
interaktif stratejik yaklaşım ile krizi yönetmek için önlemler almaya başladıkları görülmüştür. Türkiye’nin de 
bu sürece dâhil olması çok uzun zaman almamıştır. 2020 yılının ilk çeyreğinde THY yönetiminin de interaktif 
stratejik yaklaşım ile krizi yönetmeye başladığı tespit edilmiştir. Kriz yönetiminin temelinde krizin yaratacağı 
etkilerin en aza indirilmesi ve en kısa zamanda normale dönebilmek hedefi vardır (Branicki, 2020). Bu nedenle 
THY faaliyet raporları, yöneticilerin yazılı basına verdikleri röportajlar derinlemesine incelendiğinde, THY 
yönetiminin kriz yönetimi sürecini hızla uygulamaya aldıkları ve krizin etkilerini en aza indirmek için gerekli 
çalışmaları başlattıkları tespit edilmiştir. THY’nin krizden etkilendiği alanların operasyonel ve idari kısımlar 
olduğu görülmüştür. İşbirliklerinde bir kayıp söz konusu olmamıştır. Ancak, krizin etkisi ile ortaya çıkan; 
yetkilerin daha merkezileştiği, üst yönetimin yükünün arttığı, örgüt ikliminde değişim olduğu, yüksek 
ekonomik maliyetlerin oluştuğu ve işletmenin belirgin bir stres altına girdiği (Diyadin, 2015) durumların 
ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 
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Kriz yönetimindeki amaç, krizin ortaya çıkması ile işletmelerin giderlerini azaltarak krizin etkilerinden en az 
şekilde etkilenmeyi sağlamaktır. THY yönetimi kriz yönetimi kapsamında, emek yoğun olan havacılık 
sektöründeki en büyük gider kalemi olan çalışan maliyetlerini düşürmek amacıyla çeşitli uygulamaların 
başlatıldığı tespit edilmiştir. Çalışan sayısında bir azaltma yapılmadığı ancak sendika ve çalışanları ile 
anlaşarak çalışanların maaş ve ek gelirlerinde bir indirim uyguladığı tespit edilmiştir. Kriz sırasında, havacılık 
sektörü çalışanlarının kilit çalışanlar olarak değerlendirildiği görülmektedir (Amankwah-Amoah, 2020).                    
Bu bağlamda, çalışanların işten çıkartılma eğiliminin çok fazla görülmediği söylenebilir. Çalışanların işten 
çıkartılmalarını engelleyen bir diğer husus ise devletlerin havacılık sektörüne yaptığı desteklerdir. Örneğin, 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, mali destek amacıyla 2020 yılı hizmet tarifesinde %50 indirim 
yapmıştır. Ayrıca, havalimanı işletmeleri, terminal işletmeleri ile yer hizmetleri kuruluşlarının bu yıl içinde 
ödemeleri gereken ruhsat ve temdit bedellerine erteleme getirmiş, tarifede yer alan diğer hizmetlerin bedelleri 
ise yarıya indirilmiştir (SHGM, 2021). Yine devletler tarafından çalışanlara ödenen kısa çalışma ödenekleri, 
istihdamı koruyan bir unsur olmuştur. Bu destek ve çalışanların kritik bir unsur olarak değerlendirilmesi 
sonucu, THY ’nın personel sayılarında ciddi oranda azaltma yapılmasını önlenmiştir. Bu bağlamda, çalışanlar 
ve istihdam verilerinde durağan bir strateji izlendiği tespit edilmiştir.  

Kriz yönetiminde, işletmenin kriz sırasında hayatta kalabilmesi için işletme üst yönetiminden gelen yanıtın 
zamanında ve etkin olması gerekliliği vurgulanmaktadır (Vlachy, Bundy ve Little, 2020). Bu kapsamda, THY 
yönetiminin 2020 Ocak-Mart döneminde, risk ve finansal durumu yönetebilmek adına “hazine ve risk 
yönetimi” komisyonu kurduğu ve kriz sürecini bu komisyonun katkıları ile yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda, üst yönetimin krizi ciddiyetle algıladığı ve hızla kriz yönetimi sürecine geçtiği söylenebilir. 

Krizin ortaya çıkması ile birlikte kriz unsurlarının kontrol altına alınması çabalarının uygulanmaya alınması 
gerekmektedir (Şener, 2020). Bu bağlamda krizi kontrol altına almak amacıyla, 2020 yılı Nisan-Haziran 
döneminde salgındaki artış nedeni ile tüm THY uçuşlarında çeşitli önlemler alındığı görülmektedir. Bu 
önlemler finansal yatırımlar gerektiriyor olsada THY’nin prestijini koruması, uluslararası işbirliklerin devamı 
Türkiye’yi temsil etme misyonu, yolcularını koruma ve güven verme ihtiyacı nedeniyle tüm yatırımlar 
gerçekleştirilmiştir. THY yönetiminin krizi, sadece kendi perspektifinden değil tüm paydaşları düşünerek 
yönettiği anlamını taşımaktadır. Bu bağlamda, THY yönetiminin krizi, sade ülke sınırları içerisinde değil 
küresel boyutta yönettiği söylenebilir. Yine kriz yönetim adımların bir tanesi olan iletişimin THY üst yönetimi 
tarafından süreç içerisinde bilgilendirici bir yapı ile yürütüldüğü tespit edilmiştir. THY Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yolcularına elektronik posta ile bir mektup gönderilerek bilgilendirme 
yapıldığını yazılı basında açıklamıştır. Ayrıca, yapmış olduğu açıklamalarda toplumu bilgilendirici haberler 
verdiği görülmektedir. Kriz yönetimi süreçlerinin yürütüldüğünü ve yatırımların kriz sonrası devam 
edeceğini ifade ederek, toplumun ve çalışanların üzerindeki stresi biraz hafifletme çabasında olduğu tespit 
edilmiştir.  

Yazında, uçak sayısı fazla olan havayollarının krizin olumsuz etkilerinden daha az etkilenebileceği ifade 
edilmektedir (Pereira, Mello, 2020). Bu bağlamda, 2020 yılında THY bünyesindeki 360 adet uçak ile geniş bir 
filoya sahip olduğu görülmektedir. ICAO (2020) verilerine göre dünyada yaşanan kargo trafiğindeki artış, 
havayollarının bu fırsattan yararlanmak üzere planlar yapmasına ve bazı yolcu uçaklarını kargo uçaklarına 
dönüştürmelerine neden olmuştur. THY, 50 yolcu uçağını kargo yüklenebilir şekilde tekrar dizayn etmiştir. 
Ayrıca, 2021 yılı için kargo pazarındaki payın büyütülmesi amacı ile bünyesinde bulunan Turkish Cargo 
şirketinin ayrı bir şirket olarak devam etmesi planlandığı tespit edilmiştir (THY, 2020). THY yönetimi 
tarafından kriz dönemindeki değişimin ve taleplerin yakından takip edildiği ve krizin etkilerinin azaltılmaya 
çalışıldığı söylenebilir.  

Koç (2020) yapmış olduğu çalışmada, kriz yönetimi sürecinde THY’nin sosyal medya paylaşımlarını incelemiş 
ve kriz yönetimini sosyal medya alanında başarılı bir şekilde yürüttüğünü ifade etmiştir. Yazar, kurumsal 
itibarın krizlerden başarılı ile çıkmak için önemli bir unsur olduğunu ifade etmektedir. Bu tespit, çalışmadaki 
sonuçlar ile örtüşmektedir. Çalışmada, THY’nin resmi Youtube ve Facebook sitelerinde yayınlamış olduğu 
kısa filmler ile kurumun ayakta olduğunu, toplumun kuruma güvenmesi gerektiğini, sağlık önlemleri 
açısından gerekeni yaptıklarını, özel günleri işleyerek birlik olunması gerektiğini vurguladığı ve toplumun 
biraz daha rahatlaması için çaba gösterildiği tespit edilmiştir. Özellikle salgın karşısında alınan önlemleri 
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anlatan kısa filmde, dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz’ün rol alması yolcuların uçak ile seyahat için duydukları 
tereddüttü ortadan kaldırmayı hedeflediği görülmektedir.  

Yazında, krize karşı verilecek cevaplar ve önlemler ile ilgili çalışmalara rastlamak mümkündür. Örneğin, 
Maneenop ve Kotcharin, (2020) yapmış oldukları çalışmada, COVID-19 salgınına yanıt olarak 4 başlık altında 
önerilerde bulunulmuştur. Bu başlıklar; finansal, istihdam, havalimanı ücretleri ve yönetim olarak 
sıralanmaktadır. Türkiye’de havayollarına finansal ve istihdamı korumaya yönelik destekler verildiği 
görülmektedir. SHGM tarafından ise havalimanı ücret ve ödemelerinde indirim ve ileri bir tarihe öteleme 
destekleri olduğu görülmektedir. THY yönetiminin de iş planlarında değişiklikler yaptığı ve farklı taşımacılık 
yöntemlerine (kargo taşımacılığı gibi) yöneldiği görülmektedir. Bu bağlamda, THY‘nın kriz yönetimi 
sürecinde almış olduğu önlemler yazında belirtilen önlemler ile tutarlılık göstermektedir.  

Krizlerin ortaya çıkışı ani bir şekilde gerçekleşir ise proaktif yaklaşımların mümkün olamayacağı 
bilinmektedir. Krizin ayak sesleri duyulmaya başlandığında kriz yönetim süreci; krizin üst yöneticiler 
tarafından algılanması, krizi önleme faaliyetlerinin devreye alınması, krizi kontrol altına alma çabaları, tüm 
paydaşlar ile iletişim kurulması ve eskiye dönüş için çabalara girişilmesi adımlarından oluşmaktadır. THY’nin 
faaliyet raporları, üst yönetimin yazılı ve görsel medyadaki açıklamaları ve kriz yönetimi sürecindeki 
uygulamaları incelendiğinde THY’nin kriz yönetimi sürecinde başarılı olduğu görülmektedir. Bundan sonraki 
çalışmalarda, havacılık sektörü için bir kriz yönetimi matrisi oluşturulması hedeflenebilir. Bu matris içerisinde 
tüm paydaşların olması, yaşanabilecek krizin ne kadarlık bir alanda etki yaratabileceğinin anlaşılmasına fayda 
sağlayabilir.  

Çalışmanın teorik olarak, yazındaki çalışmalara göre elde edilen verilerin çeşitliliği bağlamında önemli bir 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. COVID-19 salgınının havayolları bağlamında yarattığı olumsuz etkilerin 
derinlemesine incelenmesi ve bölgelere/havayollarına göre ele alınması havacılık sektöründe yaşanan krizin 
etkilerini ortaya koymakta önemli bir katkı sağlayacağı ifade edilebilir. Ayrıca araştırma sorusu 
doğrultusunda elde edilen verilerin doküman ve içerik analizi ile birlikte değerlendirilmesi sonucu elde edilen 
sonuçların yazındaki diğer çalışmalara göre daha geniş bir bakış açısının ortaya çıkmasına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Son olarak, kriz yönetimi kavramının genel uygulama alanlarından farklı olarak havacılık 
sektörü ile beraber ele alınması teorik katkılar arasında sayılabilir. 

Çalışmanın pratikte ise, havacılık sektöründe ortaya çıkabilecek olası yeni krizlerde kriz yönetim süreci 
adımlarının net olarak belirlenmesini ve uygulanmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Çalışmanın, kriz 
yönetimi süreçlerinin hangi aşamasında hangi davranışların sergilenebileceği konusunda bir kılavuz çalışma 
olması hedeflenmiştir. Emek yoğun sektörlerde yaşanan kriz durumlarında öncelikli olarak çalışan sayısının 
azaltılması düşünülmektedir. Çalışmada, havacılık gibi tecrübe, bilgi ve becerinin en önemli faktörler arasında 
bulunduğu sektörlerde kriz yönetiminde hangi unsurların azaltılabileceği hangi unsurlardan vazgeçilmemesi 
gerektiği vurgulanmaya çalışılmıştır.  

Mevcut organizasyon yapısı yatay ve karmaşık olan kurumlarda krizi yönetme sürecinde zorluklar 
yaşanabilir. Bu nedenle gelecek çalışmalarda havayollarının kriz dönemlerinde mevcut organizasyon 
yapılarından farklı olarak “krize uygun organizasyon yapısının” nasıl oluşturulabileceği konusunun 
araştırılması önerilebilir.  
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1. GİRİŞ 

Çalışma hayatında duygular konusunun örgütsel davranış alanında giderek önem kazanan bir konu haline 
geldiği görülmektedir. Duygularla ilgili araştırmalar, duyguların daha çok iş rollerinin bir gereği olarak 
yönetilmesi anlamına gelen duygusal emek konusuna odaklanmaktadır.  Duygusal emek, bireyin çalıştığı iş 
ortamında fiziksel ve düşünsel olarak sarf ettiği emekle birlikte, iletişim halinde bulunduğu kişilere karşı 
duygusal olarak göstermesi gereken emek ve bu noktada uygulayacağı stratejiler olarak ortaya çıkmış ve örgüt 
başarısı adına duyguların ticarileştiği konusunu gündeme getirmiştir. 

Duygusal emek ile ilgili teorilerde, bireylerin iş ortamında duygularını sergilerken belirli kurallara uyması 
gerektiği fikrinden hareket edildiği görülmektedir. Duygusal emek kişinin hissettiği duygulardan bağımsız 
olarak duygularını sergilerken belirli kurallara uymasını gerektirir (Hochschild, 1983; Ekman, 1973).  
Araştırmalar bireylerin duygularını duruma uygun olarak biçimlendirmeyi nasıl başarabileceğini 
incelemektedir. Bu noktada, kişi basitçe, hissettiği duyguları sergileyebilir, duruma uygun bir duygu 
gösteriminde bulunamıyorsa yüzeysel davranışta bulunabilir (sahte duygular sergileme, sahip olduğu 
duyguları bastırma) ya da derin davranış sergileyebilir (duygularını değiştirme, doğal-samimi duygular 
gösterme). Araştırmacılar (Brotheridge ve Lee, 2002; Grandey, 2003), duygusal emek stratejilerinin genellikle 
yüzeysel ve derin davranış şeklinde araştırıldığını, doğal-samimi davranış stratejisine verilen önemin ve bu 
konudaki araştırma sayısının daha az olduğunu ifade etmektedir. Oysa Ashforth ve Humphrey (1993), 
bireylerin iş hayatında duygularını doğal olarak samimi bir şekilde sergileyebildiklerini ve duygusal emeğin 
her zaman duygusal uyumsuzluk ve tükenmişlik gibi negatif özelliklerle ilişkili olmayabileceğini, aksine 
duygusal emeğin iyi niyetin ve müşteriye daha iyi hizmet sağlama gereğinin bir sonucu olarak, doğal bir 
şekilde gerçekleşebileceğini ifade etmektedir (Diefendorf vd., 2005: 340). 

Duygusal emeğin ilk olarak, Hochschild (1983) tarafından “işin gerektirdiği doğru duyguları hissetmek için 
çaba gösterme işi veya hislerin yönetilmesi” olarak tanımlandığı görülmektedir. Benzer şekilde duygusal 
emek, Morris ve Feldman (1996) tarafından “bireylerarası etkileşim süresince “örgütün beklediği duyguları 
ifade edebilmek için bireylerin gösterdiği çaba, yaptığı plan ve kontrol” şeklinde; Ashforth ve Humphrey, 
(1993) tarafından ise “uygun olan duygu durumunun ifade edilmesi için gösterilen davranışlar bütünü” olarak 
tanımlanmaktadır. Duygusal emek konusunun müşteriler ile yüz yüze ilişkiyi zorunlu kılan hizmet 
sektöründeki işlerde daha önemli olduğuna yönelik bir kanı olmakla birlikte (Hochschild, 1983; Wharton, 
1999; Sutton ve Wheatley, 2003), bireyin tüm sektörlerde ve çalışma ortamlarında iletişim içinde bulunduğu 
tüm taraflara yönelik olarak duygusal emek göstermesi gerektiği görülmektedir. 

Duygusal emek kişinin işini daha iyi yapmak adına iyi niyet sergilemesini, saygılı olmasını, sorunları çözmek 
için duygularını yönetmesini ve böylece daha iyi sonuçlar almasını sağlamaktadır. Duygusal emek 
araştırmalarına bakıldığında, çalışmaların çoğunda, konunun çalışanların iş doyumu veya tükenmişlik 
düzeyleri ile ilişkisi üzerinden değerlendirildiği görülmektedir (Steinberg ve Figart, 1999). Duygusal emeğin 
yüzeysel davranış boyutunun daha fazla olumsuz iş tutumlarına yol açtığı görülmekle birlikte, her iki 
duygusal emek stratejisinin de tükenmişlik, çözülme gibi negatif iş tutumlarına yol açtığı ifade edilmektedir 
(Grandey, 2000; Brotheridge ve Lee, 2003; Seçer, 2005, Yin vd., 2016; Yao vd., 2015). Türkiye’de yapılan 
duygusal emek araştırmalarında genellikle konunun tükenmişlik, iş tatmini, işten ayrılma niyeti gibi 
değişkenlerle ilişkisinin incelendiği ve yüzeysel davranışın işten ayrılma niyeti ve tükenmişliği arttırdığı, 
derin davranışın ise bu değişkenleri negatif etkilediği sonucu saptanmıştır (Pala, 2008; Yalçın, 2010; Yürür ve 
Ünlü, 2011; Beğenirbaş ve Çalışkan, 2014). Bazı çalışmalarda ise yüzeysel davranışın derin davranış gibi 
tükenmişlik ve işten ayrılma niyetini azalttığı sonucu ortaya çıkmıştır (Karakaş, 2017). Özellikle müşterilerle 
iletişim halinde çalışan, duygu düzenleme stratejilerini sık kullanan ve iş özerkliğine sahip olmayan 
çalışanların daha çok tükenmişlik hissettiği ve iş özerkliği yüksek çalışanların duygularını daha olumlu yönde 
yönetebildiği ifade edilmektedir (Hocshchild, 1979; Grandey, 2015).  

Duyguların düzenlenmesi ile ilgili yazında Ashforth ve Humphrey (1993) ile Morris ve Feldman (1996) 
tarafından da ifade edildiği gibi, çevre duygu yönetimini anlamada çok önemli bir faktör olarak kabul 
edilmekte, ancak örgüt iklimi değişkenleri ile duygusal emek arasındaki ilişkinin yeterince araştırılmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, çalışanların içinde bulundukları örgüt iklimine ilişkin algılarını 
biçimlendiren yönetici davranışlarının duygusal emek boyutları ile örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi 
incelenmektedir. Çalışmada yönetim desteği olarak ifade edilen yöneticilerin çalışanlarına rol model olması, 
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çalışanlar ile olan iletişimi açık hale getirmesi, hata yapma korkularını azaltması, onların fikir geliştirmelerine 
ve yaratıcı olmalarına olanak tanıması yönündeki destekleyici davranışların duygusal emek davranışları ile, 
bireyin örgütle özdeşleşmesi anlamına gelen örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışmada 
ayrıca yönetim desteğinin duygusal emek davranışları üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü 
incelenmektedir.  

2. Kavramsal Çerçeve ve Hipotez Geliştirme 
2.1. Duygusal Emek  

Hochschild (1979, 1983: 7) kendi yaşamından ve daha sonra Delta Havayolları hostesleri üzerinde yaptığı 
çalışmalardan yola çıkarak, insanların iş ortamlarında hizmet verirken harcadıkları fiziksel çaba kadar 
duygusal emeklerine de ihtiyaç duyulduğunu ve bu emeğin sunulması esnasında bilinçli ve sistematik 
çabaların sergilenmesi gerektiğini ifade etmektedir.  Duygusal emek kavramını ilk defa kullanan Hochschild, 
örgütsel yaşamda duyguların rolünü tartıştığı “The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling” 
(1983) adlı kitabında duygusal emek kavramını “İnsanların sergilediği ve diğer insanlar tarafından 
gözlemlenebilen mimiksel ve bedensel ifadelerin yapılan işin gereklerine uyumlaştırılması için bireylerin 
duygularını yönetmeleri” olarak tanımlamıştır. Hochschild, (1990: 118) duygusal emekten bahsedilebilmesi 
için çalışanların hizmet ettikleri ortama uygun olarak belirli bir ücret karşılığında duygusal durumlarını 
yönetmesi gerektiğini belirtmektedir.  

Hochschild, hostesler üzerinde yaptığı çalışmalarda, hosteslerin hizmet esnasında müşterilere sunmaları 
gereken pozitif duygu ve davranışlara uygun olarak hizmet öncesinde yaptıkları makyaj, kıyafete dikkat etme, 
duygularını düzenleme gibi faaliyetlerle, aslında duyguların metalaştığını ve bu durumun hosteslerin işinin 
bir parçası olarak görünerek, onlardan duygusal emeklerini çalışmalarına katmalarının beklendiğini 
vurgulamaktadır (Hochschild, 2003: 8). Hochschild’in çalışması, konuyu drama perspektifinden hareketle, 
çalışanın aktör, iş yerinin sahne ve müşterinin de izleyici olduğu (Goffman, 1959; Grove ve Fisk, 1989) 
yaklaşımı ile ele almaktadır. Bu yaklaşımda, performansın izlenim yönetimini içerdiği ve aktörlerin rollerini 
yaparken bazı araçlara sahip olması ve bunları oyun esnasında kullanmaları gibi, hizmet sektörü 
çalışanlarının da amaçlarına varmak için benzer bir duruma sahip olduğunu belirtmektedir (Grove ve Fisk, 
1989: 430).  Diğer bir değişle, duyguların yönetilmesi örgütsel amaçlara ulaşmak açısından çalışanlar için tek 
yoldur. Bir çalışan, bir iş arkadaşına ya da müşteriye depresif veya öfkeli bir ruh hali ile davranırsa, bu durum 
performansı negatif yönde etkiler. Hochschild’in (1983) konuya drama bakış açısı, aktörlerin duygularını 
yönetmesi konusunda iki yol önermektedir. Yüzeysel davranış, kişinin duygularını aktarım biçiminin 
düzenlenmesi, derin davranış ise sergilenmesi istenen duyguları ifade edebilmek için bilinçli olarak 
duyguların değiştirilmesi anlamına gelmektedir (Grandley, 2000: 96). Hochschild (2003), derinden rol yapma 
davranışının iki şekilde meydana geldiğini ifade eder. Birinci yaklaşımda çalışanlar gereken duygu 
durumunu gerçek anlamda hissetmek için kendilerini zorlayarak bunu başarırlar. İkinci yaklaşımda ise eğitim 
süreçlerinde öğrenilmiş duygu durumlarını doğal yaşantılarına katarak müşteriye sergilerler (Taşdemir, 
2020).   

Ashforth ve Humphrey (1993), Hochschild (1983)’in duygusal emek yaklaşımını geliştirerek yeni bir model 
oluşturmuştur. Bu yaklaşımda, davranışı etkileyen ve tetikleyen duygulardan ziyade duyguları yansıtan 
davranışlar üzerine odaklanılmaktadır. Başka bir deyişle, duyguların değil davranışın yönetilmesi üzerinde 
durulmakta, çalışanların örgütlerinin beklediği duyguları gösterirken yüzeysel ya da derinlemesine davranışa 
girecekleri kabul edilmektedir.  Ashforth ve Humphrey (1993)’e ait modelin en önemli yanı, samimi 
duyguların ortaya konması anlamına gelen üçüncü bir duygusal emek boyutu ortaya koymasıdır. Bazı 
durumlarda çalışanlar duygusal emeği çabalamadan, zahmetsiz bir şekilde gösterebilmektedir (Ashforth ve 
Humphrey, 1993: 90-94). Böylelikle duygusal emek davranışlarına yüzeysel emek ve derin emek davranışı 
dışında samimi (doğal) davranış olarak adlandırılan başka bir boyut eklenmiştir. Samimi davranış, 
çalışanların göstermek zorunda oldukları duyguları zaten hissediyor olmaları ile ortaya çıkan davranış 
şeklidir (Ashforth ve Humphrey, 1993). Ashforth ve Humphrey (1993)’e göre, çalışanların görevlerini 
yaparken daima rol yapmaları gerekmemektedir. Bazı durumlarda gerçek duygular ve sergilenmesi gereken 
duygular aynı olabilmektedir. 

Duygusal emek konusuna yapılan katkılardan biri de Morris ve Feldman’a (1996) aittir. Morris ve Feldman 
(1996: 987) duygusal emeğin kişiler arasındaki etkileşim esnasında ortaya çıkabileceğini ifade etmekte ve 
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çalışanların örgütün kendilerinden beklediği davranışları sergileyebilmeleri için gösterdikleri çabaları 
duygusal emek olarak adlandırmaktadırlar. Bu noktada, çalışanlar tarafından gösterilen çabanın planlı ve 
sistematik bir biçimde kontrol altına alınarak uygulanması gerekmektedir. Morris ve Feldman (1996) 
etkileşimci duygusal modelinde duygusal emek kavramını Hochschild (1983) ve Ashforth ve Humphrey 
(1993) modellerinden farklı bir şekilde ele almakta ve duygusal emeğin boyutlarını duygusal davranışın 
gösterilmesindeki sıklık, davranış kurallarına gösterilen özen-dikkat, sergilenen duyguların çeşitliliği ve 
duygusal çelişki olarak dört boyutta incelemektedir. Modelin ilk boyutu, çalışanların müşteri ile olan iletişim 
sıklığını ifade etmektedir. Çalışanlar, müşteriler ile ne kadar fazla iletişim halinde ise duygusal emek gösterme 
sıklığı da o kadar artacaktır. Morris ve Feldman (1996) ikinci boyut olan çalışanların duygusal emeklerini 
sergilemede göstermesi gereken dikkat ve özeni iki temele dayandırmaktadır. Bunlar; duygu gösterim süresi 
ve duygu gösterim yoğunluğudur.  İletişim süresi ve yoğunluğunun artması çalışanların duygusal emek 
gösterimine daha fazla özen ve dikkat göstermesini sağlayacaktır.  Morris ve Feldman daha önceki 
araştırmacıların tanımladığı yüzeysel ve derinlemesine emek boyutlarını bu boyutun alt unsurları olarak 
değerlendirmektedir.  Üçüncü boyut; müşterilere gösterilen duyguların çeşitliliğini ifade etmektedir. 
Çalışanlar farklı zaman ve koşullarda farklı duygu ve davranışları sergileyebilmelidir. Bu duygular pozitif, 
negatif ya da nötr olabilir. Duygu çeşitliliğin artması daha fazla duygusal emek gösterme zorunluluğu 
oluşturmaktadır. Duygusal çelişki boyutu ise örgütün çalışandan beklediği duygular ile çalışanların gerçek 
duyguları arasındaki uyumsuzluk ile ilgilidir. Modelde sergilenen duyguların çeşitliliği ile duygusal çelişki 
arasında negatif yönde, karşılıklı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.   

Duygusal emek konusunda geliştirilen bir diğer önemli yaklaşım da Grandey (2000)’e aittir. Bu yaklaşımda 
duygusal emek, “çalışanların müşteriler ile olan etkileşimlerinde içinde bulundukları psikolojik durumun 
yönetilmesini içeren psikolojik bir süreç” olarak ele alınmaktadır. Bu psikolojik sürecin başarılı bir şekilde 
yönetilmesi duyguların başarılı bir şekilde düzenlenmesi ile sağlanmaktadır. Bu noktada duygusal emeği, 
örgüt amaçları için duyguların ve davranışların abartma, bastırma ya da rol yapma yoluyla düzenlenmesi 
olarak tanımlayan Grandey (2000), konuya bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşmakta ve duygu düzenleme 
kavramı üzerine dikkati çekmektedir. Buna göre duygusal emek kavramı, çalışanların gerçek duyguları ve 
bunları hissederek dışa yansıttıkları mekanizmalarla ilgilidir. Duygusal emek kavramının temelinde yer alan 
gösterim kurallarına uyabilmek için duygu düzenleme önemli bir süreçtir (Beğenirbaş ve Yalçın, 2012: 23). Bu 
süreç, çalışanları etki altına alan duygulara ne şekilde ve ne zaman sahip oldukları ve bunu davranışlarına 
nasıl yansıtacakları ile ilgilidir (Gross, 1998: 275). Grandey (2000) çalışmasında duygusal emeğin öncülleri 
olarak etkileşim beklentileri, duygusal olaylar, kişisel faktörler (cinsiyet, duygusal ifade, duygulanım, 
duygusal zekâ) ve örgütsel faktörleri (otonomi, sosyal destek) incelemiştir. Ayrıca duygusal emeğin çıktıları 
olarak bireysel çıktılar (iş doyumu, tükenmişlik) ve örgütsel çıktıları (performans, işten uzaklaşma) ele almış 
ve duygusal emeğin bu unsurlarla ilişkisini saptamıştır.  

2.2.  Duygusal Emek, Yönetim Desteği ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler ve Hipotezler 

Duyguların düzenlenmesi ile ilgili yazında (Ashforth ve Humphrey, 1993; Morris ve Feldman, 1996) ifade 
edildiği gibi, çevre duygu yönetimini anlamada çok önemli bir faktör olarak görülmektedir. İş çevresi ya da 
örgüt iklimi bu bağlamda, çalışanların duygusal emek türünü ve seviyesini belirleyen bir özelliğe sahiptir.  
Örgüt ikliminin en önemli boyutlarından biri olan yönetim desteği, çalışanların karar alma ve problem 
çözmede fikirlerinin alındığı ve iş süreçlerine dahil edildiği, kontrollü bir yönetim anlayışından çok çalışanlara 
önem veren ve işe ilişkin geri besleme sunan davranışları içerir. Bu yönetim tarzının, kişide güven hissi 
uyandırdığı ve kişinin işine ilişkin kontrolün kendisinde olduğu duygusunu uyandırarak daha yaratıcı 
çözümler üretmesini sağladığı ifade edilmektedir (Cummings ve Oldham, 1997; Amabile vd., 1996; Brown ve 
Leigh, 1996; Gümüşlüoğlu ve İlsev, 2009).  Yönetim desteği, kişinin örgüt iklimine ilişkin algılarını 
şekillendiren ve iklimi pozitif algılamasını sağlayan bir unsur olarak, iş tatmini ve takım performansını pozitif, 
işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilemektedir (Grandey, 2000). Ayrıca çalışanların bir kademe üstündeki 
yöneticileri tarafından izlenmesinin, duygu gösteriminin iş rolünün bir gereği olarak görülmesini sağlayarak, 
uygun duygu gösterimi sıklığını arttıracağı ifade edilmektedir. Bu süreçte örgütün duygu gösterim 
kurallarının açıklığı, çalışanların sahip oldukları beceriler ile çalışanların yetiştirilme süreci, arzu edilen 
duyguların çalışanlar tarafından gösterilmesini etkileyecektir (Morris ve Feldman, 1996).  Destekleyici bir iş 
ortamı, müşteri ile yakın iletişim gerektiren işlerde kişinin daha iyi hissetmesini ve stresle başa çıkabilmesini 
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sağlayarak, örgütün beklediği duygu gösterimlerinde bulunmasına olanak tanımakta ve kişinin daha az 
duygusal emek sarf etmesini sağlamaktadır (Grandey, 2000; Grandey vd., 2004). 

Çalışanların iş ortamında arzu edilen duyguları gösterme ve bu duyguları davranışa dönüştürme durumlarını 
belirleyen unsurlardan bazıları da iş yerinde duyguların nasıl ifade edileceğine ilişkin normların belirlenmesi, 
duygu gösterimi kurallarının açık olması ve bunların öğrenilmesi için sosyalleşme mekanizmasının 
kullanılmasıdır (Rafaeli ve Sutton 1987; 1989). Örneğin; Walt Disney World, işe yeni başlayanlara Walt Disney 
World'de "misafirlere" tam olarak hangi olumlu ve itibarı artırıcı duyguları aktarmaları gerektiğini öğretmek 
için dersler, el kitapları ve reklam panoları kullanmaktadır (Van Maanen ve Kunda, 1989; Kuenz, 1995).  

Bir örgütte duyguların gösterilmesine ilişkin kuralların açıklığı, sergilenmesi arzu edilen duyguların 
gösterilmesi sıklığı ile ilişkilidir (Morris ve Feldman, 1996). Kişilerin duygusal tepkilerinin örgüt tarafından 
katı kurallara bağlandığı durumlarda duygusal emeğin olumsuz sonuçlarının kuvvetlendiği, işgörenlere belli 
oranda kendi duygusal tepkileri üzerinde denetim sahibi olma yetkisinin verildiği durumlarda ise söz konusu 
olumsuz sonuçlarının azaldığı görülmektedir (Oral ve Sevinç, 2011: 471). Bu noktada örgüt yöneticilerinin 
gösterilmesi arzu edilen duygu ve davranışlara yönelik açıklama yapmaları, normlar belirlemeleri, 
çalışanların yöneticiler ve kendi aralarında iletişim kurmalarına olanak tanımaları, çalışanların duygularını 
başarılı bir şekilde yönetmesini sağlayarak iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. 

Yönetimin desteği, örgüt ortamında yöneticilerin liderlik özellikleri ve davranışlarına sahip olması ve bu 
özellikleri kullanarak astlarını desteklemesi ile ilgilidir. Yönetici-işgören takası kuramına göre, çalışanlara 
güven sağlayarak onlarla bireysel olarak ilgilenen liderler ile astlar arasında bir takas meydana gelmekte, 
liderin verdiği güven ve ilgiye karşılık olarak astlar, duygularını düzenleme konusunda kendilerini yükümlü 
hissetmekte ve daha içten davranışlarda bulunmaktadır (Erdoğan vd., 2004: 395). Sonuç itibariyle, liderin 
destekleyici ve motive edici davranışları örgütlerde duygusal emek davranışlarını etkilemektedir. Bu 
doğrultuda, Türkiye’de duygusal emek ve liderlik tarzları üzerine yapılan çalışmalar, çeşitli liderlik tarzlarına 
sahip yöneticilerin astlarına yönelik destekleyici davranışlar sergilemesinin, duygusal emek davranışını 
anlamlı bir biçimde etkilediğini göstermektedir (Kafadar ve Kaygın, 2017; Beğenirbaş ve Yalçın, 2012; Kaygın 
vd, 2018; Cinnioğlu ve Salha, 2017). Örneğin; Kaygın ve arkadaşlarının (2018) duygusal emek ile otantik 
liderlik ilişkisini inceledikleri araştırmalarında, liderin ilişkilerde şeffaf davranması ve içselleştirilmiş bir ahlak 
anlayışına sahip olmasının örgütte samimi duygusal emek davranışını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  Bu 
açıklamalar ışığında; yönetim desteğinin, gösterilmesi gereken davranışı rol yaparak, gerçekten hissetmeden 
sergilemeyi ifade eden yüzeysel rol davranışını negatif yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, 
gösterilmesi gereken davranışları gerçekten hissetmek üzere duygusal bir emeğin ortaya konduğu derin 
davranış ile çalışanların içlerinden geldiği gibi, doğal bir biçimde davrandıkları samimi davranışı ise pozitif 
yönde etkileyeceği düşünülmektedir.  

Örgütsel bağlılık, kısaca, çalışanların örgütle özdeşleşmesi ve örgütle ilgili kararlara katılım göstermesi olarak 
tanımlanmaktadır (Mowday, 1998). Meyer ve Allen (1991)’ a göre, örgütsel bağlılığın; duygusal bağlılık, 
devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç formu bulunmaktadır. Duygusal bağlılık, bireyin örgütle 
özdeşleşmesini ifade ederken; devam bağlılığı, çalışanın örgütten ayrılmayı bir maliyet unsuru olarak 
görmesini; normatif bağlılık ise, bireyin duygusal olarak örgütte kalma zorunluğu hissetmesi sonucu oluşan 
bağlılığı ifade eder (Meyer ve Allen, 1991). Bu çalışmada, örgütsel bağlılığın sözü edilen bu üç boyutundan 
biri olan, duygusal bağlılık boyutuna yer verilmiştir. Örgüte duygusal olarak bağlı olan çalışanlar, iş 
tanımlarının dışında, örgüte kişisel bir katkıda bulunmak için çaba göstermektedir (Keskes vd., 2018: 275).  

Çalışan bağlılığına yönetim desteği açısından bakıldığında; Eisenberger ve arkadaşları (2010: 1087), 
yöneticisinin desteğini alan, kendisine olumlu bir tavır ve ilgiyle yaklaşıldığını gören ve bu olumlu tavrın 
örgütün tutumunu yansıttığına inanan çalışanın, örgüte duygusal olarak bağlandığını ifade etmektedir. 
Nitekim; Chan ve Mak (2013) ve Keskes ve diğerleri (2018), duygusal bağlılığın, çalışana karşı birçok olumlu 
ve destekleyici tavrı içeren dönüşümcü liderlik tarzıyla pozitif yönde ilişkili olduğunu bulmuştur. Ayrıca 
Saleem ve diğerlerinin (2019) çalışması, dönüşümcü liderlik tarzı ve çalışana işiyle ilgili daha fazla sorumluluk 
vererek, çalışanı birçok açıdan güçlü hâle getirmeyi ifade eden personel güçlendirmenin örgütsel bağlılıkla 
pozitif yönde bir ilişkisinin olduğunu göstermiştir. 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında oluşturulmuş hipotezler aşağıdaki gibidir: 
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H1: Yönetim desteği yüzeysel duygusal emek davranışını negatif yönde etkiler. 

H2: Yönetim desteği derin duygusal emek davranışını pozitif yönde etkiler. 

H3: Yönetim desteği doğal- samimi duygusal emek davranışını pozitif yönde etkiler. 

H4: Yönetim desteği örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler.  

Örgütsel bağlılık ile ilgili tanımlar incelendiğinde, örgütsel bağlılığın örgüte duyulan sadakat, örgüt içinde 
özveride bulunma, örgüt amaçlarını benimseme, örgüt faaliyetlerine istekli olarak katılma şeklinde 
tanımlandığı ve örgütsel bağlılığı yüksek bireylerin örgüte pozitif katkılarda bulunduğu görülmektedir 
(Çekmecelioğlu ve Eren, 2007). Başka bir tanıma göre; örgütsel bağlılık, örgüt amaç ve değerlerini benimseme, 
örgütte kariyeri sürdürmeye istekli olma ve örgüt amaçlarına ulaşılmasında istekli bir şekilde çaba sarf etmeyi 
içerir (Porter vd., 1976). Duygusal emek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalar 
incelendiğinde bu ilişkinin iki yönlü olabileceği görülmektedir. Buna göre, örgütsel bağlılık duygusal emeğin 
bir öncülü olabileceği gibi bir sonucu da olabilir. Örgütsel bağlılığı duygusal emeğin bir öncülü olarak gören 
araştırmalarda, örgüt amaç ve değerlerini benimseme ve örgütte kariyeri sürdürmeye ilişkin güçlü bir istek 
duymayı ifade eden örgütsel bağlılığın, bireye duygularını yönetmede kolaylık sağlayacağı, müşteriler ile 
örgüt üyelerine yönelik sergilenecek duygu ve davranışların içselleştirilmesini sağlayarak, hissedilen ile 
sergilenen davranışın benzer olmasını kolaylaştıracağı (derin duygusal emek ve samimi-doğal duygusal 
emek) ifade edilmektedir. Literatürde, örgütsel bağlılığın duygusal emeği olumlu yönde etkilediği bulgusuna 
ulaşan araştırmalar bulunmaktadır (örn. Hsu, 2012; Yoğun, 2016). Söz konusu değişkenler arasındaki diğer 
ilişki ise, yüzeysel duygusal emek davranışının örgütsel bağlılığı negatif, derin duygusal emeğin ise örgütsel 
bağlılığı pozitif etkileyeceğine ilişkindir. Yang ve Chang (2008), hemşireler üzerinde yaptıkları çalışmada 
yüzeysel rol yapma davranışının örgütsel davranışı negatif yönde etkilediğini ve derin davranışın da örgütsel 
bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte, Mehra (2015) çağrı 
merkezi çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada duygusal emeğin örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediği 
sonucuna ulaşmıştır (Aktaran: Kerse ve Özdemir, 2018: 154). 

Türkiye’de örgütsel bağlılık ile duygusal emek ilişkisini, 101 sağlık çalışanı üzerinde araştıran Kerse ve 
Özdemir (2018), örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutunun yüzeysel duygusal emeği negatif yönde 
etkilediğini bulmuştur. Buna göre, sağlık çalışanlarının örgüte duygusal yönden bağlanmasının hastalara ve 
hasta yakınlarına karşı sergiledikleri yapmacık davranışları azaltacağı ifade edilmiştir. Araştırmada elde 
edilen bir diğer sonuç ise örgütsel bağlılığın normatif bağlılık türünün, derin duygusal emek davranışını 
pozitif etkilediğidir. Bu sonuç ise, normatif olarak (ahlaken doğru olduğundan) örgüte bağlanan çalışanın, 
hastalara ve hasta yakınlarına karşı empati duyarak, sergilemesi gereken pozitif duyguları içselleştirerek 
yönetebildiğini göstermektedir. Uysal (2018) tarafından hizmet sektörü çalışanları üzerinde yapılan 
araştırmada, örgütsel bağlılığın boyutları ile duygusal emek davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Araştırma sonuçları duygusal ve normatif bağlılığın duygusal emeği pozitif yönde etkilediğini 
göstermektedir. Sonuçlar, duygusal ve normatif bağlılığın duygusal emek davranışlarından samimi-doğal 
davranışı daha yüksek oranda arttırdığını göstermektedir. Büyükbeşe ve Aslan (2019) tarafından Gaziantep’te 
228 otel çalışanı üzerinde yapılan araştırmada duygusal emeğin örgütsel bağlılığı negatif yönde anlamlı olarak 
etkilediği tespit edilmiştir. Güler ve arkadaşları (2018), yapmış oldukları araştırmada duygusal emeğin doğal 
duyguların gösterilmesi biçiminde gerçekleştirilmesinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bu etki üzerinde 
yüzeysel rol yapmanın düzenleyicilik rolünü incelenmiştir. Araştırma sonucunda doğal duyguların 
gösterilmesi biçimindeki duygusal emeğin, örgütsel bağlılığı etkilediği ve bu etkinin yüzeysel rol yapma 
davranışı tarafından düzenlendiği bulgularına ulaşılmıştır. Söz konusu bilgiler ışığında, bu çalışmada 
duygusal emek ve örgütsel bağlılık ilişkisine dair aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.  

H5: Örgütsel bağlılık, yüzeysel duygusal emek davranışını negatif yönde etkiler. 

H6: Örgütsel bağlılık, derin duygusal emek davranışını pozitif yönde etkiler. 

H7: Örgütsel bağlılık, doğal (samimi) duygusal emek davranışını pozitif yönde etkiler. 

H8: Örgütsel bağlılık yönetim desteğinin yüzeysel duygusal emek davranışı üzerindeki etkisinde aracı bir role sahiptir.  

H9: Örgütsel bağlılık yönetim desteğinin derin duygusal emek davranışı üzerindeki etkisinde aracı bir role sahiptir.  

H10: Örgütsel bağlılık yönetim desteğinin doğal duygusal emek üzerindeki etkisinde aracı role sahiptir.   
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3. Yöntem 
3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın teorik çerçevesinde verilen bilgiler ve bu bilgilere dayanarak oluşturulan hipotezlere yönelik 
olarak, araştırma modeli Şekil 1’de gösterildiği biçimde oluşturulmuştur. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın temel amacı; yönetim desteği, örgütsel bağlılık ve duygusal emek davranışları arasındaki 
ilişkileri açıklamak ve yönetim desteğinin duygusal emek üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık 
etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Kocaeli ve İstanbul illerinde 20 veya daha 
fazla sayıda kişi istihdam eden işletmelerde çalışan bireyler oluşturmaktadır. İşgücü Piyasası Araştırma 
Raporu (2019) verilerine göre İstanbul’da 20 ve üzeri sayıda kişi çalıştıran işletmelerde 2.078.416 kişi, aynı 
raporun Kocaeli ili verilerine göre Kocaeli’nde 20 ve üzeri sayıda kişi çalıştıran işletmelerde 357.452 kişi 
istihdam edilmektedir. Dolayısıyla, araştırma evreninin 2.866.976 kişiden oluştuğu görülmektedir. Evrenin 
tamamına ulaşmak mümkün olmadığından, örnekleme yöntemlerinden ankete gönüllü olarak yanıt veren 
kişilerin örnekleme dahil edildiği kolayda örneklem (Coşkun vd., 2019) yöntemi kullanılmıştır. Sekaran ve 
Bougie (2016)’ye göre, 10.000.000 kişiden oluşan bir evrende, 384 kişiden oluşan bir örneklem yeterli 
olmaktadır. Bu doğrultuda, 2.866.976 kişilik bir evren büyüklüğü için 210 kişiden oluşan bir örneklemin evreni 
temsil etmede yeterli olduğu söylenebilir. Sonuç itibariyle, kişilere online ortamda gönderilen anketlere 
eksiksiz bir biçimde cevap veren 210 katılımcının anketi analiz edilmek üzere değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmanın örneklemine ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de ayrıntılı bir biçimde gösterilmektedir. Buna 
göre; katılımcıların %51,9’u (109 kişi) kadın ve %22,9’u (48 kişi) 46 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların %62,4’ü 
(131 kişi) evli, %42,4’ü (89 kişi) ise lisans mezunudur. Son olarak, katılımcıların %26,2’si (55 kişi) 1-5 yıl arası 
mesleki tecrübeye sahiptir.  

 

                                                         H1 (-)            

                                                              

    

                                                                    H2 (+) 

               H4 (+)  

                  H5 (-) 

                                            H6 (+)                                  

               H3 (+) 

     H7 (+)  

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
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Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 

Değişkenler Frekans % 

Cinsiyet 
Kadın 109 51,9 
Erkek 101 48,1 
Toplam 210 100 

Medeni durum 
Evli 131 62,4 
Bekar 79 37,6 
Toplam 210 100 

Yaş 

18-25 21 10 
26-30 40 19 
31-35 40 19 
36-40 37 17,6 
41-45 24 11,4 
46 ve üzeri 48 22,9 
Toplam 210 100 

Eğitim durumu 

Lise 22 10,5 
Ön lisans 29 13,8 
Lisans 89 42,4 
Lisansüstü 70 33,3 
Toplam 210 100 

Mesleki tecrübe 

6 aydan az 15 7,1 
6 ay-1 yıl 20 9,5 
1-5 yıl 55 26,2 
6-10 yıl 46 21,9 
11-15 yıl 25 11,9 
16-20 yıl 15 7,1 
21 yıl ve üzeri 34 16,2 
Toplam 210 100 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırma verileri 2019 yılı nisan ve haziran ayları arasında, katılımcılara online olarak gönderilen anket 
formları ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında 227 kişiye anket gönderilmiş ve 210 kişiden geri dönüş 
alınabilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, katılımcılar tarafından anketlerin tamamının eksiksiz 
doldurulduğu görülmüş ve 210 anketin tümü analize dahil edilmiştir.  Araştırmanın amacına yönelik olarak 
hazırlanan anket, toplam 4 bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde araştırma katılımcılarının 
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 5 soru yer alırken, ikinci bölümde duygusal emek davranışlarını 
ölçmeyi amaçlayan 13 ifade yer almıştır. Anketin üçüncü bölümünde yönetim desteğini ölçmeyi hedefleyen 7 
ifade, dördüncü bölümünde ise örgütsel bağlılık ölçeğine ilişkin 6 ifade yer almıştır. Duygusal emek ölçeğinde 
“(1) Asla”, “(5) Her zaman; yönetim desteği ve örgütsel bağlılık ölçeğinde ise “(1) Kesinlikle katılmıyorum”, 
“(5) Kesinlikle katılıyorum şeklinde 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Duygusal emeği ölçmek üzere 
Diefendorff ve arkadaşlarının (2005) üç boyutlu (yüzeysel rol davranışı, derin davranış ve samimi davranış) 
duygusal emek ölçeği kullanılmıştır. Yönetim desteği, örgüt ikliminin bir alt boyutudur ve Amabile ve 
arkadaşlarının (1996) örgüt iklimi ölçeğinden alınmıştır. Katılımcıların örgütsel bağlılıklarını ölçmeye yönelik 
olarak Meyer ve Allen’in (1991) yaygın bir biçimde kullanılan örgütsel bağlılık ölçeğindeki duygusal bağlılık 
alt boyutuna ilişkin ifadeler ankete dâhil edilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliğini ölçmek üzere Cronbach’s Alpha güvenilirlik 
analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonrasında araştırma değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı 
istatistikler ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan korelasyon değerlerine yer 
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verilmiştir. Son olarak, araştırma hipotezlerini test etmek üzere AMOS paket programı kullanılarak yol 
analizleri yapılmıştır. 

4. Bulgular 
4.1. Faktör ve Güvenilirlik Analizleri 

Bu araştırmada ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerinin tespitine yönelik olarak Doğrulayıcı Faktör Analizi 
(DFA) ve Cronbach’s Alpha katsayısından yararlanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), gözlenen 
değişkenler yardımı ile faktör oluşturmayı ifade eden, genelde önceden oluşturulan bir yapının 
doğrulanmasını esas alan bir işlemdir (Karagöz, 2019, 1067). Faktör analizi sonucunda elde edilen, ölçeklere 
ilişkin uyum iyiliği değerleri ve kabul edilebilir uyum iyiliği değerleri (Karagöz, 2019: 1038-1044) Tablo 2’de 
verilmiştir. Kabul edilebilir uyum iyiliği değerleri ile araştırma ölçeklerine ilişkin yapılan doğrulayıcı faktör 
analizi sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri karşılaştırıldığında, ölçeklere ilişkin değerlerin oldukça 
iyi düzeylerde olduğu görülmüştür. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde örgütsel bağlılık değişkenine ilişkin 
bir ifade ve duygusal emek alt boyutlarından yüzeysel rol yapma davranışına ilişkin bir ifade, regresyon kat 
sayıları 0,50’nin altında olduğundan modelden çıkarılmıştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, ölçeklerin güvenilirlik düzeylerini ölçmek amacıyla Cronbach’s Alpha 
katsayısından yararlanılmıştır. Buna göre duygusal emek ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,791, örgütsel 
bağlılık ölçeğinin 0,882 ve son olarak yönetim desteği ölçeğinin ise 0,911’dir. Bu katsayılara bakarak araştırma 
değişkenlerine ilişkin ölçeklerin güvenilirlik düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Uyum İyiliği Değerleri 

İndeksler 
Kabul Edilebilir 

Değerler 
Yönetici Desteği Örgütsel Bağlılık Duygusal Emek 

CMIN/DF <5 1,795 2,277 1,742 

NFI >0,90 0,975 0,989 0,945 

TLI >0,90 0,982 0,978 0,968 

IFI >0,90 0,989 0,994 0,976 

CFI >0,95 0,989 0,993 0,976 

GFI >0,85 0,969 0,987 0,935 

RMSEA <0,08 0,062 0,078 0,060 

4.2. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Değerleri 

Tablo 3’te araştırma değişkenlerine yönelik tanımlayıcı istatistikler ile korelasyon değerleri gösterilmiştir. İlk 
olarak ortalamalar incelendiğinde, “İş yerimde kişilerle uygun şekilde ilgilenebilmek için rol yaparım” gibi 
yüzeysel rol yapma davranışını ölçmeyi hedefleyen ifadelere daha çok “nadiren” yanıtına yakın cevaplar 
verildiği görülmüştür. Dolayısıyla, katılımcıların çalıştıkları işletmede işlerini yürütürken nadiren gerçek 
duygularını saklayarak rol yaptıkları söylenebilir. Bununla birlikte, duygusal emeğin derin davranış alt 
boyutuna bakıldığında, bireylerin “İş yerimde kişilere göstermek zorunda olduğum duyguları gerçekten 
yaşamaya çalışırım” gibi derin davranışa yönelik ifadelere “bazen” yanıtına yakın cevaplar verdikleri 
görülmektedir. Bu doğrultuda, katılımcıların çalıştıkları esnada örgütsel gereklerden ötürü hissetmek 
zorunda oldukları duyguları bazen gerçekten hissetmek için çabaladıkları söylenebilir. Ayrıca samimi 
davranışa ilişkin ortalamaya bakılarak, katılımcıların “İş yerimde kişilere sergilediğim duygular samimidir” 
gibi ifadelere daha çok “genellikle” yanıtına yakın cevaplar verildiği ve bireylerin örgütte daha çok samimi 
davranışlar sergilediği söylenebilir. 

Değişkenlere ilişkin korelasyon değerleri incelendiğinde ise yüzeysel rol yapma davranışı ile örgütsel bağlılık 
ve yine yüzeysel rol yapma davranışıyla yönetim desteği arasında %5 anlamlılık düzeyinde negatif yönde 
ilişkiler olduğu görülmüştür. Korelasyon analizinden elde edilen bir diğer önemli sonuç ise örgütsel bağlılık 
ile yönetici desteği arasında %1 anlamlılık düzeyindeki pozitif yönde, anlamlı ilişkidir. Buna göre; yönetim 
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desteği ve örgüte bağlılık arttıkça yüzeysel rol yapma davranışı azalmakta, aynı zamanda yönetici desteği 
arttıkça örgüte duyulan bağlılık da artmaktadır. 

Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Değerleri 

  Ortalama SS. 1 2 3 4 5 

1.Yüzeysel rol yapma  1,9746 0,8593 1 ,261** -,229** -,148* -,153* 
2.Derin davranış 2,7063 1,1493  1 ,250** 0,129 0,06 
3.Samimi davranış 3,8222 1,0317   1 0,117 0,098 
4.Örgütsel bağlılık 3,439 0,9465    1 ,568** 
5.Yönetim desteği 3,402 0,9355     1 
**p<,01 *p<,05               

4.3. Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Hipotez Testleri 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, yönetim desteğinin duygusal emek boyutları üzerindeki etkisinde 
örgütsel bağlılığın aracı rolü Baron ve Kenny’nin (1986) önerdiği aracılık analizi kullanılarak yapısal eşitlik 
modeli ile test edilmiştir. Baron ve Kenny’e (1986) göre aracılık rolünden bahsedebilmek için üç şartın 
sağlanması gerekmektedir. Buna göre; bağımsız değişken bağımlı değişkeni anlamlı bir şekilde etkilemeli, 
bağımsız değişken aracı değişkeni anlamlı bir şekilde etkilemeli ve son olarak aracı değişken de bağımlı 
değişkeni anlamlı bir biçimde etkilemelidir. Söz konusu şartların kontrolü ile araştırmadaki aracılık 
hipotezleri dışındaki diğer hipotezler de test edilmiş olacaktır. 

İlk olarak, Baron ve Kenny’nin aracılık analizinde bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkileme şartının 
sağlanıp sağlanmadığını ortaya koymak üzere, Şekil 2’deki birinci modelde yönetim desteğinin (YD) bağımlı 
değişkenler olan yüzeysel rol davranışı (YRD), derin davranış (DD) ve samimi davranış (SD) üzerindeki 
etkisini incelemek amacıyla yapılan yol analizi gösterilmiştir. Birinci modele ilişkin uyum iyiliği değerleri 
CMIN/DF= 1,798, CFI=.942, GFI= .893, AGFI=.861, TLI=.945, NFI=.900 ve RMSEA=.062 şeklindedir. Görüldüğü 
üzere, birinci model için uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir düzeylerdedir.  

Birinci modelden elde edilen sonuçlar, Tablo 4’te verilmektedir. Buna göre, sonuçlar yönetim desteğinin 
yüzeysel rol yapma davranışını negatif yönde (β=.-184) etkilerken, derin davranış ve samimi davranışı anlamlı 
bir biçimde etkilemediğini göstermiştir. Bu doğrultuda, H1 hipotezi desteklenmiş, H2 ve H3 hipotezleri ise 
desteklenememiştir. 

 
Şekil 2. Birinci Model 
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Yönetim desteğinin duygusal emek davranışları üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın (OB) aracı rolünü test 
etmek üzere oluşturulan ikinci model, Şekil 3’te gösterilmiştir. İkinci modele ilişkin uyum iyiliği değerleri 
incelendiğinde, değerlerin CMIN/DF=1.937, CFI=.930, GFI=.856, AGFI=.821, TLI=.920, NFI=.866 ve 
RMSEA=.067 şeklinde, kabul edilebilir düzeylerde olduğu anlaşılmıştır. 

Birinci ve ikinci modele ilişkin sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiş, birinci modele ilişkin sonuçlar yukarıda 
açıklanmıştır. İkinci modelde verilen sonuçlar incelendiğinde, ilk olarak yönetim desteğinin örgütsel bağlılığı 
pozitif yönde güçlü bir şekilde etkilediği (β=.558 p<.01) ve örgütsel bağlılığın da yüzeysel rol davranışını 
negatif yönde anlamlı bir biçimde etkilediği (β=-.174 p<.05) görülmüştür. Bu durumda H4 ve H5 hipotezleri 
kabul edilmiştir. Ancak, örgütsel bağlılık, derin davranış ve samimi davranışı anlamlı biçimde 
etkilemediğinden H6 ve H7 hipotezleri desteklenememiştir. Bununla birlikte, örgütsel bağlılığın da modele 
dâhil edilmesiyle, birinci modelde test edilen yönetim desteğinin yüzeysel rol yapma davranışı üzerindeki 
etkisinde anlamlılığın, ikinci modelde anlamsıza döndüğü ve etkinin de düştüğü görülmüştür. Dolayısıyla, 
yönetim desteğinin yüzeysel rol yapma davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın tam aracı etkiye 
sahip olduğu söylenebilir. Bu durumda H8 hipotezi kabul edilmiştir. Yönetim desteği ve örgütsel bağlılığın 
derin davranış ve samimi davranış üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığından, söz konusu değişkenlere 
ilişkin aracılık etkisinden bahsedilememektedir.  Bu durumda, H9 ve H10 hipotezlerinin desteklenemediği 
söylenebilir. 

 

Şekil 3: İkinci Model 

Tablo 4. Birinci ve İkinci Modele İlişkin Yol Analizi Değerleri 

Model Yol β Hipotez Sonuç 

I.MODEL 

Yüzeysel rol davranışı <--- Yönetim desteği -,184* H1 Desteklendi 

Derin davranış <---Yönetim desteği ,114 H2 Desteklenmedi 

Samimi davranış <--- Yönetim desteği ,082 H3 Desteklenmedi 

II.MODEL 

Örgütsel bağlılık <--- Yönetim desteği     ,558** H4 Desteklendi 

Yüzeysel rol davranışı <--- Örgütsel bağlılık -,174* H5 Desteklendi 

Derin davranış <--- Örgütsel bağlılık ,150 H7 Desteklenmedi 
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Samimi davranış <--- Örgütsel bağlılık ,077 H8 Desteklenmedi 

Yüzeysel rol davranışı <--- Yönetim desteği -,157   

Derin davranış <---Yönetim desteği ,007   

Samimi davranış <--- Yönetim desteği ,078    

  Yapısal Model  

 Değişken R2 

 
 Yüzeysel rol davranışı ,037 

 Derin davranış ,020 

 Samimi davranış ,016 

 Örgütsel bağlılık    ,309 

  *: p<0.05     **: p<0.01       

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada yönetim desteği, duygusal emek davranışları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler ile yönetim 
desteğinin duygusal emek davranışları üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü araştırılmıştır. Bu 
doğrultuda; öncelikle değişkenlere ilişkin ortalamalar incelendiğinde, duygusal emek davranışları açısından 
katılımcıların müşterilere ve örgütte ilişkide olduğu diğer kişilere “çoğunlukla” içlerinden geldiği gibi, doğal 
bir biçimde davranmayı ifade eden samimi davranış sergiledikleri, “bazen” de örgütün talep ettiği şekilde 
davranırken, bu davranışlara ilişkin duyguları gerçekten hissetmek için çabaladıkları, yani derin davranış 
sergiledikleri görülmüştür. Bununla birlikte, nadiren de olsa örgütsel amaçlar doğrultusunda müşterilere 
sergilemek durumunda oldukları davranışları içselleştirmeden, sadece rol yapmayı içerecek şekilde yüzeysel 
rol yapma davranışında bulundukları görülmüştür. Örgütsel bağlılık ve yönetim desteğine ilişkin ortalamalar 
incelendiğinde ise, katılımcıların çalıştıkları örgüte duydukları bağlılığın ve özellikle üst yöneticilerinden 
algıladıkları yönetim desteğinin ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yönetim desteğinin duygusal emek davranışları üzerindeki etkisini incelemek üzere yapılan yol analizleri 
sonucunda, çalışanların yöneticilerinden algıladıkları desteğin yüzeysel rol yapma davranışını negatif yönde 
etkilediği, derin ve samimi (doğal) duygusal emek davranışlarını ise anlamlı bir biçimde etkilemediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda; yöneticilerin çalışanları motive etmeye yönelik, güven veren, 
destekleyici davranışlarının artmasının, çalışanların yüzeysel rol yapma davranışlarını azalttığı söylenebilir. 
Bu sonuç, Türkiye’de duygusal emek ve liderlik davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların 
bulgularıyla tutarlıdır (Kafadar ve Kaygın, 2017; Cinnioğlu ve Salha, 2017; Beğenirbaş ve Yalçın, 2012). 
Örneğin; Kafadar ve Kaygın (2017) liderlik ve duygusal emek davranışları arasındaki ilişkiyi inceledikleri 
çalışmalarında, liderin astlarının farklılıklarını kabul etmesi, başarıları adaletli bir şekilde ödüllendirmesi, 
astlarına karşı sabırlı, alçakgönüllü, içten ve adaletli olması gibi pozitif yönlü davranışlar ile yüzeysel 
duygusal emek davranışlarının negatif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, yönetim desteği örgütsel bağlılığı pozitif ve güçlü bir biçimde 
etkilemektedir. Bu sonuç, çalışanların örgüt ile özdeşleşme ve örgütün bir üyesi olarak kalma arzusunu 
artırmak niyetinde olan yöneticilerin, çalışanlara karşı destekleyici, motive edici, güven esasına dayalı, pozitif 
yönlü tutum ve davranışlar göstermesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yönetim desteği kontrolcü ve otoriter 
bir yönetim anlayışı yerine demokratik ve destekleyici bir yönetim tarzını ifade etmektedir. Bu tür bir yönetim 
tarzı, bireylerde güven hissinin yanı sıra, işe ilişkin kontrolün kendilerinde olduğuna dair bir his oluşturmakta 
ve böylece çalışanların yaratıcı çözümler üretmeleri sağlanmaktadır (Cummings ve Oldham, 1997; Amabile 
vd., 1996; Brown ve Leigh, 1996).  Benzer çalışmalarda, yöneticinin sağladığı desteğin çalışanların örgütsel 
bağlılığını arttırdığı (Barttlet, 2001; Stinglhamber ve Vandenberghe, 2003; Çekmecelioğlu, 2006) görülmüştür. 
Ayrıca, yönetim desteğinin iş tatmini ve takım performansını pozitif, işten ayrılma niyetini ise negatif yönde 
etkilediğini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Grandey, 2000; Çekmecelioğlu, 2005). Bezer şekilde, Yavuz 
(2009), liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, çalışanlarla bireysel olarak 



H. Gündüz Çekmecelioğlu – S. S. Altaş – J. Balkaş 13/3 (2021) 2885-2901 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2897 

ilgilenme, onların entelektüel yönünü güçlendirme ve vizyon yoluyla içsel motivasyon sağlamayı içeren 
dönüşümcü liderlik tarzının örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur.  

Araştırmadan elde edilen bulgular, örgütsel bağlılığın da yüzeysel rol yapma davranışını negatif yönde 
anlamlı bir biçimde etkilediğini göstermektedir. Dolayısıyla çalışanların örgüte duydukları bağlılığın ve 
örgütte kalma arzusunun artması, onların müşterilere ve örgüt içinde ilişkide oldukları diğer kişilere karşı 
sergiledikleri sahte davranışları azaltmaktadır. Araştırmadan elde edilen bu sonuç da literatürdeki diğer 
çalışmalarla tutarlıdır. Örneğin, Kerse ve Özdemir (2018)’in örgütsel bağlılığın duygusal emek davranışları 
üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında, duygusal bağlılığın yüzeysel rol yapma davranışını negatif 
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya ilişkin son bulgu ise yönetim desteğinin yüzeysel rol yapma davranışı üzerindeki etkisinde 
örgütsel bağlılığın aracı etkisidir. Bu sonuç, çalışanlara destekleyici davranış gösteren yönetici ve liderlerin, 
onların örgütsel bağlılığını artırdığını; çalışanların artan örgütsel bağlılığının da yüzeysel rol yapma 
davranışını azalttığını göstermektedir. Dolayısıyla, çalışanların müşterilere ve örgütte ilişkili olduğu diğer 
kişilere yönelik rol yapmaya dayanan, sahte davranışlarının azaltılmasında yönetici ve liderlere düşen görev, 
destekleyici tutum ve davranışlar geliştirmek ve örgütsel bağlılığı artırmaya yönelik çalışmalarda 
bulunmaktır. Bu doğrultuda, yöneticilere etkin liderlik tarzları geliştirme, örgüt içi iletişimi güçlendirme, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kararlara katılımı artırma gibi yönetsel uygulamalar önerilebilir. 

Örgütsel alanda uzun bir süre ihmal edilen duygular konusu, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
gelişmesi ve küreselleşmeyle birlikte müşteriye değer yaratma ve rekabet üstünlüğü sağlama zorunluluğunun 
ortaya çıkması ve hem toplumsal hem de örgütsel alanda insani eğilimlerin ve insan kaynağına verilen önemin 
artmasıyla birlikte daha fazla önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Çalışanların duygusal emek 
davranışları vasıtasıyla müşteriler ve iş çevresindeki diğer kişilerle geliştirdiği ilişkiler, örgüte önemli bir 
rekabet üstünlüğü kazandırmaktadır. Bu doğrultuda, örgütlerde yönetimin çalışanlara yönelik destekleyici 
tutum ve davranışları bireyin örgütle özdeşleşmesini, kendisini örgütün bir üyesi olarak algılamasını ve örgüt 
yararına olağanüstü bir çaba göstermesini ifade eden örgütsel bağlılığı artırmakla birlikte, çalışanlara 
duyguların düzenlenmesi hususunda da yön sağlamaktadır. Böylece, yönetimin çalışanlara sunduğu 
destekleyici iş ortamı, iş stresini azaltmakta, iş tatmini ve örgütsel bağlılığı artırarak çalışanların samimiyetsiz 
davranışlar sergilemesini engellemektedir. Çalışanların örgüt içerisinde samimiyetten uzak, rol yapmaya 
dayanan davranışlarının azalması ise müşteri memnuniyetini beraberinde getirmekte ve böylece örgüt, 
rakipleri karşısında üstünlük elde edebilmektedir. Özellikle günümüz rekabet koşulları düşünüldüğünde, 
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından insan kaynağının taklit edilmesinin çok zor olması, 
duygular ve bağlılık gibi bu çalışmanın da kapsamında olan konuları daha önemli kılmaktadır. Bu nedenle, 
yönetimin çalışanlara destek sağlayarak çalışanların örgüte duydukları bağlılığın artırılması ve duyguların 
yönetilmesi, örgütün rakipleri karşısında rekabet üstünlüğünü sürdürebilmesi açısından değerli 
görülmektedir. 

Bu araştırmanın sonuçları, araştırmaya katılan örneklem ve araştırmanın yapıldığı dönem koşullarıyla sınırlı 
olduğundan araştırma sonuçlarının genellenmesi doğru olmayacaktır. Dolayısıyla, gelecek araştırmalara; 
duygusal emek, yönetim desteği ve örgütsel bağlılık konularına ilişkin olarak daha spesifik sektörlerde ve 
daha farklı dönem koşullarında analizler yapmaları önerilmektedir. Araştırmanın önemli kısıtlarından biri 
örneklem sayısının az olmasıdır. Bu nedenle gelecek araştırmalara, duygusal emeği yönetim desteği açısından 
daha fazla sayıda örneklem grubunda değerlendirmeleri önerilmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın kapsamında Bilecik hızlı tren şantiyesinde istihdam edilen kişilerin güvenlik 
iklimi algısıyla işten ayrılma niyeti (İAN) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Yöntem – Araştırmanın ana kütlesini Bilecik ili hızlı tren şantiyesinde çalışan 185 kişi oluşturmaktadır. 
Örneklem ise 16-19 Mart 2021 tarihinde anket sorularını cevaplayan 127 katılımcıdan meydana gelmiştir. 
Anketin etik kurul izni alınmıştır. Yüz yüze uygulanan anket 3 bölümden oluşturulmuştur; ilk bölümde 
ankete katılan kişilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin sorular, 2. bölümde güvenlik iklimi ölçeği 
ve son bölümde işten ayrılma niyeti ölçeği bulunmaktadır. Araştırma kapsamında SPSS 25.0 istatistik 
paket programı kullanılarak, güvenlik iklimi ve işten ayrılma niyeti ölçeklerinden elde edilen puanların 
dağılımını incelemek için Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Sonuçlara göre ölçeklerden elde 
edilen puanlar normal dağılıma sahip olmadığından verilerin analizinde parametrik olmayan analiz 
teknikleri kullanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların işten ayrılma niyeti puanları ile yönetimin bakış 
açısı ve kurallar (r=-0,016; p>0,05), iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri (r=0,022; p>0,05) ve güvenlik 
iklimi ölçeği  toplam (r=-0,001; p>0,05) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan ilişkilerin 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların güvenlik iklimi algıları ile işten ayrılma niyeti arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmamakla beraber, elde edilen sonuçlar katılımcıların güvenlik iklimi algılarının 
yüksek düzeyde, işten ayrılma niyetinin ise orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Anketin ilk bölümünde 
bulunan katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile güvenlik iklimi algısı ve işten ayrılma niyeti 
arasında ortaya çıkan anlamlı farklılıklar bulgular kısmında paylaşılmaktadır. 

Tartışma – Sonuçlara göre güvenlik iklimi algısı ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmamasına rağmen, yapılan araştırmalarda örgüt ve yapılan işle ilgili, çalışanlarla ilgili ve dış 
etkenler işten ayrılma niyetinin öncülleri olarak görülmektedir. Bu öncüllerden biri olduğu düşünülen 
iş güvenliği iklimi algısının işten ayrılma niyeti ile olan ilişkisinin farklı sektör ve çalışma alanlarında 
araştırılması faydalı olacaktır.  
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Purpose- Within the scope of this study, it is aimed to examine the relationship between the safety 
climate perceptions of the people employed at the Bilecik high-speed train site and their intention to 
leave the job. 

Design/methodology/approach- The main body of the research consists of 185 people working at the 
high-speed train site in Bilecik. The sample consisted of 127 participants who answered the survey 
questions on 16-19 March 2021. Ethics committee approval was obtained for the questionnaire. The face-
to-face questionnaire was composed of 3 parts;  In the first part, there are questions about the socio-
demographic characteristics of the people who participated in the survey, in the second part, the safety 
climate scale and in the last part, the turnover intention scale. Within the scope of the research, the 
Shapiro-Wilk normality test was applied to examine the distribution of the scores obtained from the 
safety climate and intention to leave scales by using the SPSS 25.0 statistical package program. According 
to the results, since the scores obtained from the scales did not have a normal distribution, non-
parametric analysis techniques were used in the analysis of the data. 

Findings- According to the results of the research, the participants' turnover intention scores, the 
management's point of view and rules (r=-0.016; p>0.05), co-workers and safety tendencies (r=0.022; 
p>0.05) and safety climate scale total It is understood that there are statistically insignificant relationships 
between the scores (r=-0.001; p>0.05). Although there was no significant relationship between the 
participants' perceptions of safety climate and their intention to leave, the results showed that 
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 participants' perceptions of safety climate were high and their intention to leave their job was moderate. 
Significant differences between the socio-demographic characteristics of the participants in the first part 
of the questionnaire, their perception of the safety climate and their intention to leave the job are shared 
in the findings section. 

Discussion- According to the results, although no significant relationship was found between the 
perception of safety climate and intention to leave, organizational, work-related, employee-related and 
external factors are seen as antecedents of turnover intention. It would be beneficial to investigate the 
relationship between the perception of occupational safety climate, which is thought to be one of these 
antecedents, and the intention to leave the job, in different sectors and work areas. 

 

1. GİRİŞ 

Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları, iyi ücretlendirme, kariyer gelişim fırsatları ve uygun çalışma saatleri, iş 
yaşam kalitesi içerisinde yer almaktadır. Yüksek iş yaşam kalitesi işten ayrılma niyetini düşürmektedir 
(Galetta, 2011). Birçok araştırmacı, bazı yönetsel çıkarımlar sağlamak amacıyla işten ayrılma niyetinin ana 
belirleyicilerini anlamaya çalışmıştır (Tüzün, 2007). İşten ayrılma niyetini etkileyen faktörler için özellikle iş 
stresi, iş tatminsizliği, işyerindeki adaletli olmayan durumlar ve iş yaşam kalitesinin düşük olması 
gösterilebilir (Kaur ve diğerleri (vd.), 2013).  

Çalışma ortamında devamlı olarak personel değişimi, yeni personelin işe alınma sürecindeki oryantasyonu ve 
eğitimleri (Abbasi vd., 2008) maddi ve manevi bazı yükler getireceğinden, işverenler tarafından istenmeyen 
bir durumdur. Çalışanların işyerine bağlılığını artırmak için onları bulundukları örgütlere ait hissetmelerinin 
sağlanması büyük önem arz etmektedir. Çalışanların işyeri memnuniyetlerinin sağlanması, İşten ayrılma 
niyetini etkileyeceği düşünüldüğünde; çalışanların memnuniyetlerini sağlamanın bir etkeni de kendilerinin 
önemsendiğini hissetmeleridir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı yani güvenlik iklimi algısının 
yüksek olduğu işletmelerde çalışanların işten ayrılma niyeti ile arasındaki ilişkinin incelenmesi istenmiştir.  
Bunun için hızlı tren şantiyesi çalışanlarının çalışma koşullarının zorluğu ve iş güvenliği tehlikelerinin fazla 
olmasından dolayı, hem iş güvenliği algı düzeyleri, hem de işten ayrılma niyeti ile bunlar arasında bir ilişkinin 
olup olmadığı araştırılmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Güvenlik İklimi 

İlk kez Zohar (1980) tarafından kullanılan güvenlik iklimi kavramı, belirli bir zamanda, işyerinde güvenlik 
yönetiminin nasıl operasyonel hale getirildiğine dair paylaşılan çalışan algıları olarak tanımlanmaktadır 
(Byrom ve Corbridge, 1997). Güvenlik kültürünün bir göstergesi olarak kullanılan güvenlik iklimi, güvenlik 
yönetimi kaynaklarının, yani kurallar, uygulamalar ve süreçlerin etkinliğini etkilemektedir (Cox ve Cheyne, 
2000). Güvenlik kültürünün bir yansıması olan güvenlik iklimi (Guldenmund, 2000; Cox ve Flin, 1998;  Lee ve 
Harrison, 2000) çalışma ortamında güvenliğin değerine ilişkin bireysel algıları tanımlayan özel bir 
organizasyonel iklim biçimidir (Neal vd., 2000). 

Cooper’ a göre (2000) güvenlik kültürünün bir alt bileşeni olan güvenlik ikliminin değerlendirilmesi işletmeler 
için avantaj sağlamaktadır. Çünkü işletmelerin güvenlik koşullarını proaktif olarak izlemelerini ve sistem 
arızalanmadan önce düzeltici önlemler almalarını sağlar (Flin, 1988). İşletmeler genellikle olumlu bir güvenlik 
ortamı oluşturarak işyeri kazalarını ve yaralanmalarını önlemeye çalışırlar (Zohar, 1980). Olumlu bir güvenlik 
ortamının, güvenlik uyumu ve katılımını artırmakla beraber, işyeri kazaları ve yaralanmalarının azalmasında 
etkili olduğu bilinmektedir (Clarke, 2010). Olumlu bir güvenlik iklimi altında, çalışanların güvenli olmayan 
eylemlerde bulunma olasılıkları daha düşüktür (Hofmann ve Stetzer, 1996). 

Çalışma ortamında pozitif bir iş güvenliği iklimi oluşturabilmek için, hem yöneticiler hem de çalışanlara bazı 
sorumluluklar düşmektedir.  Çalışanlara rol model olabilmeleri açısından yöneticilerin iş güvenliği 
konusunda yapılan tüm faaliyetlere katılmaları ve devamlı olarak iş güvenliğine verilen önemi vurgulamaları 
gerekmektedir (Zohar, 1980). İşyerinde iş güvenliği yönetim sistemi kurularak, güvenlik politikası ve 
prosedürlerin oluşturulması, iş güvenliğinin kontrolü ve izlenmesinin sağlanması verimli bir iletişim akışı 
sağlayacağı gibi çalışanların güvenlik iklimi algısını da artıracaktır (Health and Safety Exucitive, 2005).  
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2.2. İşten Ayrılma Niyeti 

İşten ayrılma niyeti, çalışanın devamlı ve bilinçli bir biçimde bulunduğu kurumdan ayrılma isteği ve bu isteğe 
bağlı olarak ortaya çıkan ayrılma kararı olarak tanımlanmaktadır (Tett ve Meyer, 1993). Bir başka açıklamaya 
göre ise, kişinin çalıştığı kurumdan ayrılma ya da kurumda çalışmaya devam etme kararının 
değerlendirilmesi şeklinde ifade edilmektedir (Güzel, 2019). İşten ayrılma niyeti, kişilerin iş yerinden 
duyduğu memnuniyetsizlik, iş yaşamındaki çatışmalar ve işletme içinde önemsenmeleri ile ilgilidir (Matilla, 
2006). Başka bir tanıma göre çalışanların yakın bir gelecekte çalıştığı kurumda daha fazla bulunmak istememe 
düşüncesi (Mobley,1982) olan İşten ayrılma niyeti yıkıcı bir eylemdir ve çalışanlar işlerinden memnun 
olmadıklarında bu aktif eylemi gerçekleştirebilirler (Rusbult vd., 1988). 

Cho vd. göre (2009) çalışanın bilinçli olarak çalıştığı iş yerinden ayrılmaya istekli olması olarak ifade edilen 
İşten ayrılma niyeti, bir çalışanın mevcut işten ayrılma ve yakın bir zamanda farklı bir iş bulma niyetine 
yönelik planı” olarak tanımlanmaktadır (Weisberg, 1994). 

İşten ayrılma durumu, kişinin çalıştığı kurumdan fiili anlamda ilişiğini kesmesi olarak kabul edilirken, İşten 
ayrılma niyeti ise çalışanın davranışsal tutum olarak kurumdan ayrılma isteğidir (Telli vd., 2012). İşten 
ayrılma niyeti olan çalışan, işten ayrılabileceği gibi bu niyet tam tersi yönde de sonuçlanabilmektedir 
(Jafarova,  2018). İşten ayrılma niyeti gönüllü ayrılma ve gönülsüz ayrılma şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 
Gönüllü ayrılma, bireysel faktörlerle birlikte, alternatif iş fırsatları, iş tatminsizliği, ücret gibi unsurlardan 
dolayı örgüt üyesinin kendi isteği doğrultusunda işten ayrılmak istemesidir. Gönülsüz ayrılma ise, bir 
sebepten dolayı işveren tarafından kişinin işine son verilmesidir (Chang ve Chang, 2008) 

Literatür çalışmalarında örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi kanıtlayan çok sayıda 
araştırma bulunmaktadır (Tanveer, 2013). Çalışanlar kariyer planlarındaki engeller, uygunsuz çalışma şartları, 
uzun çalışma saatleri, yöneticilerle olan iletişim eksikliği, iş stresi ya da daha iyi koşullarda çalışabilecekleri 
işletmelere geçmek istedikleri gibi farklı nedenlerden kaynaklı olarak  işten ayrılma niyetine 
girebilmektedirler (Bartlett 1999; Fallon ve Rutherford, 2010). 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın modeli şekil 1’de yer almaktadır. 

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
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3.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evreni 16-19 Mart 2021 tarihleri arasında Bilecik Hızlı Tren Projesi’nde çalışan 185 kişiden 
meydana gelmektedir. Pandemi sürecinden dolayı çalışan sayısında azaltma durumuna gidilmesi 
araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde, oluşturulan evren listesinden örnekleme 
birimlerinin seçkisiz olarak seçilmesi (Büyüköztürk vd., 2017) ilkesine dayanan  basit seçkisiz örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise bu yöntemle seçilen 127 çalışan oluşturmaktadır. Basit 
seçkisiz örnekleme formülünde  % 95 güven aralığı ve 0,05 hata payına göre evren büyüklüğünün 185  olduğu 
durumda, örneklem sayısının en az 125 olması gerekmektedir. Örneklem hesabında kullanılan formül aşağıda 
bulunmaktadır (Karasar, 2014); 

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁∗𝑡𝑡2∗𝑝𝑝∗𝑞𝑞
𝑑𝑑2∗(𝑁𝑁−1)+𝑡𝑡2∗𝑝𝑝∗𝑞𝑞

          Denklem (1) 

N: Evren büyüklüğü, 
n: Örneklem büyüklüğü, 
t: Belirli bir anlamlılık düzeyinde t tablosuna göre bulunan teorik değer, 
p: İncelenen olayın gerçekleşme olasılığı, 
q: İncelenen olayın gerçekleşmeme olasılığı, 
d: Hata payı 
Araştırmada  %95 güven aralığı ve 0,05 hata payı ile  t değeri 1,96’ya eşittir. Araştırma verileri denklem 1 ‘de 
yerine konulduğunda örneklem büyüklüğünün en az 125 olması gerekmektedir. 
Hesaplanan örneklem büyüklüğünün istatistiki ölçümler sonucu %95 olasılık ile %5’lik bir hata payı dikkate 
alınarak evreni temsil etmek için yeterli olduğu görülmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016). 

3.3. Veri Toplama Araçları 
Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişilerin sosyo-demografik özelliklerine ait 11 sorudan 
oluşan kişisel bilgi formu bulunmaktadır. İkinci bölümde güvenlik iklimi ölçeği ve üçüncü bölümde ise İşten 
ayrılma niyeti ölçeğine yer verilmiştir.  

3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 
Birinci bölümde cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, çalışma türü, mesleki tecrübe ve iş kazası 
geçirme durumu gibi sorulara yer verilmiştir.  

3.3.2. Güvenlik İklimi Ölçeği 
İkinci bölümde katılımcıların çalıştıkları işyerinde algıladıkları iş güvenliği düzeyini ölçmek için, Choudhry, 
Fang ve Mohamed (2007) tarafından geliştirilmiş, sonra Türen vd.’nin (2014)  geçerlilik güvenirliğini yaptıkları 
iki alt boyut ve 14 sorudan oluşturulmuş ‘’Güvenlik İklimi Ölçeği’’ kullanılmıştır.   

3.3.3. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği 
Üçüncü bölümde ise, İAN’ nin ölçülmesinde ise Blau ve Boal’ın (1989) geliştirdiği, Deliorman vd. (2009) 
tarafından geçerlilik ve güvenirliğinin yapıldığı tek boyut ve 3 sorudan meydana gelen ‘‘İşten Ayrılma Niyeti 
Ölçeği!’’ bulunmaktadır. 

3.4. Verilerin Analizi 
Araştırma kapsamında, güvenlik iklimi ölçeği (GİÖ) ve işten ayrılma niyeti (İAN) ölçeğinden elde edilen 
puanların dağılımını incelemek için Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre 
ölçeklerden elde edilmiş puanlar normal dağılımlı değildir (Tablo 1). Bu doğrultuda verileri analiz etmek için 
parametrik olmayan analiz teknikleri kullanılmıştır. 

Tablo 1. Normallik Testi Sonuçları 

Değişkenler 
Shapiro-Wilk 
z Sd P 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 0,79 127 0,00 
İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 0,75 127 0,00 
GİÖ toplam puan 0,77 127 0,00 
İAN 0,92 127 0,00 
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Güvenlik iklimi ve İAN ölçeklerinden elde edilen puanları medeni durum, cinsiyet, çalışma türü,  çocuk sahibi 
olma durumu, mesleki hayatında iş kazası geçirme durumu, mevcut firmada iş kazası geçirme durumu 
değişkenlerine göre karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Ölçek puanlarını yaş, net maaş, 
eğitim durumu, mesleki tecrübe ve mevcut firmada çalışma süresi değişkenlerine göre karşılaştırmak için 
Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Farkın kaynağını belirlemek için ikili karşılaştırmalar yapılmış ve 
Bonferroni düzeltmesi yapılarak sonuçlar raporlanmıştır. Güvenlik iklimi ve İAN ölçeklerinden elde edilen 
puan arasındaki ilişkileri incelemek için Spearman korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. %95 olarak 
belirlenmiş güven aralığında ve p<0,05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. SPSS 25.0 istatistik paket 
programından faydalanılarak verilerin analizi yapılmıştır. 

4. BULGULAR 

4.1.Katılımcılara Ait Bilgiler 

Tablo 2. Katılımcıların Tanılayıcı Özelliklere Göre Dağılımı 

  F % 

Cinsiyet 
Kadın 17 13,4 
Erkek 110 86,6 

Medeni durum 
Evli 68 53,5 
Bekar 59 46,5 

Çocuğunuz var mı? 
Evet 59 46,5 
Hayır 68 53,5 

Yaş grubu 

18-25 17 13,4 
26-33 31 24,4 
34-41 26 20,5 
42-49 41 32,3 
50 ve üzeri 12 9,4 

Çalışma türü 
AF 52 40,9 
TF 75 59,1 

Net maaş 

3000 TL ve altı 8 6,3 
3001-4000 TL 34 26,8 
4001-5000 TL 40 31,5 
5001-6000 TL 21 16,5 
6001 TL ve üstü 24 18,9 

Eğitim durumu 

İlkokul 45 35,4 
Ortaokul 32 25,2 
Lise 16 12,6 
Ön lisans 9 7,1 
Lisans 25 19,7 

Mesleki tecrübe 

1 yıldan az 7 5,5 
1-3 yıl 9 7,1 
3-5 yıl 24 18,9 
5 yıl ve üzeri 87 68,5 

Mevcut firmadaki çalışma süresi 
3 yıl ve daha az 38 29,9 
3-5 yıl 22 17,3 
5 yıl ve üzeri 67 52,8 

Meslek hayatı iş kazası geçirme durumu 
Evet 24 18,9 
Hayır 103 81,1 

Firmada iş kazası geçirme durumu 
Evet 48 37,8 
Hayır 79 62,2 

  Toplam 127 100,0 

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların %13,4’ünün kadın, %86,6’sının erkek olduğu anlaşılmaktadır. Evli 
katılımcıların oranı %53,5’tir. Katılımcıların %13,4’ünün 18-25, %24,4’ünün 26-33, %20,5’inin 34-41, 
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%32,3’ünün 42-49 ve %9,4’ünün 50 ve üzeri yaş grubunda bulunduğu gözlenmiştir. Ana firmada çalışan 
katılımcıların oranı %40,9 taşeron firmada çalışan katılımcıların oranı ise %59,1’dir.  

Katılımcıların %6,3’ü 3000 TL ve altı, %26,8’i 3001-4000 TL, %31,5’i 4001-5000 TL, %16,5’i 5001-6000 TL, %18,9’u 
6001 TL ve üstü net gelire sahip olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların büyük bir oranı ilkokul (%35,4) ve 
ortaokul (%25,2) mezunudur. Katılımcıların büyük bir oranı 5 yıl ve daha fazla tecrübeye (%68,5), sahiptir ve 
mevcut firmalarında 5 yıl ve üzeri (%52,8) süre ile çalışmaktadır. Katılımcıların %81,1’inin meslek hayatında 
kaza geçirmediği ve %62,2’sinin mevcut firmalarında kaza geçirmediği anlaşılmaktadır. 

Tablo 3. Güvenlik İklimi ve İAN Ölçeklerinden Elde Edilen Puanlarına Ait Betimsel Değerler 

Değişkenler N Minimum Maksimum Ort Ss 
Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 127 13 50 41,91 8,65 
İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 127 4 20 17,14 3,49 
GİÖ toplam puan 127 19 70 59,06 11,85 
İAN 127 3 15 8,88 4,04 

Tablo 3 incelendiğinde Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar, İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri, GİÖ toplam 
puan ve İAN puan ortalamaları sırasıyla 41,91 (Ss=8,65), 17,14 (Ss=3,49), 59,06 (Ss=11,85) ve 8,88 (Ss=4,04) 
olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar katılımcıların iş güvenliği algılarının yüksek düzeyde, İAN’ nin 
ise orta düzeyde olduğunu göstermiştir. 

Tablo 4. Cinsiyete Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Mann-Whitney U Testi ile Karşılaştırılması 

Değişkenler Cinsiyet N SO ST U Z p 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 
Kadın 17 77,41 1316,00 

707,00 -1,62 0,10 
Erkek 110 61,93 6812,00 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 
Kadın 17 82,91 1409,50 

613,50 -2,34 0,02 
Erkek 110 61,08 6718,50 

GİÖ toplam puan 
Kadın 17 79,32 1348,50 

674,50 -1,85 0,06 
Erkek 110 61,63 6779,50 

İAN 
Kadın 17 65,12 1107,00 

916,00 -0,14 0,89 
Erkek 110 63,83 7021,00 

Tablo 4 incelendiğinde, cinsiyete göre yönetimin bakış açısı ve kurallar, GİÖ toplam puan ve İAN puanlarının 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Bununla birlikte, cinsiyete göre iş arkadaşları ve güvenlik 
eğilimleri puanları arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Kadınların iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri 
puanı, erkeklerin puanından anlamlı olarak daha yüksektir.  

Tablo 5. Medeni Duruma Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Mann-Whitney U Testi ile 
Karşılaştırılması 

Değişkenler 
Medeni 
durum 

N SO ST U Z p 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 
Evli 68 66,69 4535,00 

1823,00 -0,89 0,37 
Bekar 59 60,90 3593,00 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 
Evli 68 64,09 4358,00 

2000,00 -0,03 0,98 
Bekar 59 63,90 3770,00 

GİÖ toplam puan 
Evli 68 66,17 4499,50 

1858,50 -0,72 0,47 
Bekar 59 61,50 3628,50 

İAN 
Evli 68 60,46 4111,50 

1765,50 -1,17 0,24 
Bekar 59 68,08 4016,50 

Tablo 5 incelendiğinde, medeni duruma göre yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş arkadaşları ve güvenlik 
eğilimleri, GİÖ toplam puan ve İAN puanlarının anlamlı bir farklılık göstermemektedir  (p>0,05). Bekar ve 
evli olan katılımcıların iş güvenliği algılarının ve İAN ‘nin benzer olduğu gözlenmiştir.  
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Tablo 6. Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Mann-Whitney U Testi ile 
Karşılaştırılması 

Değişkenler 
Çocuğunuz 
var mı? 

N SO ST U Z p 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 
Evet 59 63,27 3733,00 

1963,00 -0,21 0,83 
Hayır 68 64,63 4395,00 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 
Evet 59 62,72 3700,50 

1930,50 -0,38 0,71 
Hayır 68 65,11 4427,50 

GİÖ toplam puan 
Evet 59 63,33 3736,50 

1966,50 -0,19 0,85 
Hayır 68 64,58 4391,50 

İAN 
Evet 59 62,08 3662,50 

1892,50 -0,55 0,58 
Hayır 68 65,67 4465,50 

Tablo 6 incelendiğinde, çocuk sahibi olma durumuna göre yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş arkadaşları ve 
güvenlik eğilimleri, GİÖ toplam puan ve İAN puanlarının anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır 
(p>0,05). Çocuk sahibi olan ve olmayan katılımcıların iş güvenliği algılarının ve İAN’ nin benzer olduğu 
gözlenmiştir.  

Tablo 7. Yaşa Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Kruskal Wallis H Testi ile Karşılaştırılması 

Değişkenler Yaş grubu N SO H P 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 

18-25 17 51,12 

8,43 0,08 
26-33 31 55,81 
34-41 26 78,00 
42-49 41 63,62 
50 ve üzeri 12 74,38 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 

18-25 17 47,35 

8,25 0,08 
26-33 31 56,61 
34-41 26 73,06 
42-49 41 67,43 
50 ve üzeri 12 75,33 

GİÖ toplam puan 

18-25 17 50,29 

8,68 0,07 
26-33 31 54,79 
34-41 26 76,83 
42-49 41 65,26 
50 ve üzeri 12 75,13 

İAN 

18-25 17 73,53 

4,03 0,40 
26-33 31 67,32 
34-41 26 56,73 
42-49 41 59,22 
50 ve üzeri 12 74,00 

Tablo 7 incelendiğinde, yaş gruplarına göre yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş arkadaşları ve güvenlik 
eğilimleri, GİÖ toplam puan ve İAN puanlarının anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>0,05). 
18-25, 26-33, 34-41, 42-49, 50 ve üzeri yaş gruplarında bulunan katılımcıların iş güvenliği algılarının ve İAN’ 
nin benzer olduğu gözlenmiştir.  
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Tablo 8. Çalışma Türüne Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Mann-Whitney U Testi ile 
Karşılaştırılması 

Değişkenler 
Çalışma 
türü 

N SO ST U z p 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 
AF 52 80,29 4175,00 

1103,00 -4,17 0,00 
TF 75 52,71 3953,00 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 
AF 52 76,88 3998,00 

1280,00 -3,38 0,00 
TF 75 55,07 4130,00 

GİÖ toplam puan 
AF 52 80,19 4170,00 

1108,00 -4,15 0,00 
TF 75 52,77 3958,00 

İAN 
AF 52 55,40 2881,00 

1503,00 -2,21 0,03 
TF 75 69,96 5247,00 

Tablo 8 incelendiğinde, çalışma türüne göre yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş arkadaşları ve güvenlik 
eğilimleri, GİÖ toplam puan ve İAN puanlarının anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır (p<0,05). Ana 
firma çalışanı katılımcıların yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri, GİÖ toplam 
puanları, taşeron firma çalışanı katılımcıların puanlarından anlamlı olarak daha yüksektir. Taşeron firma 
çalışanı katılımcıların İAN puanı ise ana firma çalışanı katılımcıların puanından anlamlı olarak daha 
yüksektir.  

Tablo 9. Net Maaşa Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Kruskal Wallis H Testi ile Karşılaştırılması 

Değişkenler Net maaş N SO H p Fark 
Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 3000 TL ve altı a 8 71,31 10,19 0,04 e>b 

3001-4000 TL b 34 47,62 
4001-5000 TL c 40 65,90 
5001-6000 TL d 21 73,17 
6001 TL ve üstü e 24 73,58 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 3000 TL ve altı a 8 64,50 11,55 0,02 e>b 
3001-4000 TL b 34 47,72 
4001-5000 TL c 40 66,10 
5001-6000 TL d 21 69,90 
6001 TL ve üstü e 24 78,23 

GİÖ toplam puan 3000 TL ve altı a 8 70,00 11,91 0,02 e>b 
3001-4000 TL b 34 46,25 
4001-5000 TL c 40 66,45 
5001-6000 TL d 21 72,71 
6001 TL ve üstü e 24 75,44 

İAN 3000 TL ve altı a 8 91,44 14,58 0,01 a>e, 
b>e, 3001-4000 TL b 34 70,96 

4001-5000 TL c 40 67,99 
5001-6000 TL d 21 58,74 
6001 TL ve üstü e 24 42,96 

Tablo 9 incelendiğinde, net maaşa göre yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri, 
GİÖ toplam puan ve İAN puanlarının anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır (p<0,05). 6001 TL ve üstü 
net maaşa sahip katılımcıların yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri, GİÖ 
toplam puanları, 3001-4000 TL net maaşa sahip katılımcıların puanlarından anlamlı olarak daha yüksektir. 
3000 TL ve altı ve 3001-4000 TL net maaşa sahip katılımcıların İAN puanı ise 6001 TL ve üstü net maaşa sahip 
katılımcıların puanından anlamlı olarak daha yüksektir.  

 



Z. F. Olcay 13/3 (2021) 2902-2915 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2910 

Tablo 10. Eğitim Durumuna Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Kruskal Wallis H Testi ile 
Karşılaştırılması 

Değişkenler Eğitim durumu N SO H p Fark 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 

İlkokul 45 58,78 

8,23 0,08 -  
Ortaokul 32 54,86 
Lise 16 67,44 
Ön lisans 9 72,33 
Lisans 25 79,90 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 

İlkokul a 45 59,70 

15,72 0,00 
e>a, 
e>b, 

Ortaokul b 32 50,30 
Lise c 16 65,19 
Ön lisans d 9 68,61 
Lisans e 25 86,86 

GİÖ toplam puan 

İlkokul a 45 58,84 

11,28 0,02 
e>a, 
e>b,  

Ortaokul b 32 52,48 
Lise c 16 67,41 
Ön lisans d 9 72,28 
Lisans e 25 82,86 

İAN 

İlkokul 45 67,22 

3,44 0,49  - 
Ortaokul 32 65,72 
Lise 16 69,50 
Ön lisans 9 65,11 
Lisans 25 52,08 

Tablo 10 incelendiğinde, eğitim durumuna göre yönetimin bakış açısı ve kurallar ve İAN puanlarının anlamlı 
bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>0,05). Bununla birlikte, eğitim durumuna göre iş arkadaşları ve 
güvenlik eğilimleri ve GİÖ toplam puan puanları anlamlı bir farklılık göstermiştir (p<0,05). Lisans mezunu 
katılımcıların iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri ve GİÖ toplam puanları, ilkokul ve ortaokul mezunu 
katılımcıların puanlarından anlamlı olarak daha yüksektir.  

Tablo 11. Mesleki Tecrübeye Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Kruskal Wallis H Testi ile 
Karşılaştırılması 

Değişkenler Mesleki tecrübe N SO H p 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 
3 yıl ve daha az 16 65,44 

0,07 0,97 3-5 yıl 24 62,44 
5 yıl ve üzeri 87 64,17 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 
3 yıl ve daha az 16 58,28 

0,62 0,73 3-5 yıl 24 62,31 
5 yıl ve üzeri 87 65,52 

GİÖ toplam puan 
3 yıl ve daha az 16 63,63 

0,23 0,89 3-5 yıl 24 60,88 
5 yıl ve üzeri 87 64,93 

İAN 
3 yıl ve daha az 16 64,06 

0,04 0,98 3-5 yıl 24 65,35 
5 yıl ve üzeri 87 63,61 

Tablo 11 incelendiğinde, mesleki tecrübeye göre yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş arkadaşları ve güvenlik 
eğilimleri, GİÖ toplam puan ve İAN puanlarının anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>0,05). 3 
yıl ve daha az, 3-5 yıl, 5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip katılımcıların iş güvenliği algılarının ve İAN’ nin 
benzer olduğu gözlenmiştir.  
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Tablo 12. Mevcut Firmadaki Çalışma Süresine Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Kruskal Wallis H 
Testi ile Karşılaştırılması 

Değişkenler Mevcut firmadaki çalışma süresi N SO H p 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 

1 yıldan az 13 73,42 

4,59 0,20 
1-3 yıl 25 61,80 

3-5 yıl 22 76,09 

5 yıl ve üzeri 67 59,02 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 

1 yıldan az 13 64,50 

0,66 0,88 
1-3 yıl 25 63,80 

3-5 yıl 22 69,36 

5 yıl ve üzeri 67 62,22 

GİÖ toplam puan 

1 yıldan az 13 71,81 

3,06 0,38 
1-3 yıl 25 61,66 

3-5 yıl 22 73,91 

5 yıl ve üzeri 67 60,10 

İAN 

1 yıldan az 13 76,12 

2,63 0,45 
1-3 yıl 25 67,72 

3-5 yıl 22 65,57 

5 yıl ve üzeri 67 59,75 

Tablo 12 incelendiğinde, mevcut firmadaki çalışma süresine göre yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş 
arkadaşları ve güvenlik eğilimleri, GİÖ toplam puan ve İAN puanlarının anlamlı bir farklılık göstermediği 
anlaşılmaktadır (p>0,05). Bulundukları firmada 1 yıldan az, 1-3 yıl, 3-5 yıl, 5 yıl ve üzeri süre ile çalışan 
katılımcıların iş güvenliği algılarının ve İAN’nin benzer olduğu gözlenmiştir.  

Tablo 13. Mesleki Hayatta İş Kazası Geçirme Durumuna Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Mann-
Whitney U Testi ile Karşılaştırılması 

Değişkenler 
Meslek hayatı iş 
kazası geçirme 
durumu 

N SO ST U z p 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 
Evet 24 93,00 2232,00 

540,00 -4,31 0,00 
Hayır 103 57,24 5896,00 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 
Evet 24 87,81 2107,50 

664,50 -3,62 0,00 
Hayır 103 58,45 6020,50 

GİÖ toplam puan 
Evet 24 92,77 2226,50 

545,50 -4,27 0,00 
Hayır 103 57,30 5901,50 

İAN 
Evet 24 55,90 1341,50 

1041,50 -1,21 0,23 
Hayır 103 65,89 6786,50 

Tablo 13 incelendiğinde, iş kazası geçirme durumuna göre İAN puanlarının anlamlı bir farklılık göstermediği 
anlaşılmaktadır (p>0,05). Bununla birlikte, iş kazası geçirme durumuna göre yönetimin bakış açısı ve kurallar, 
iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri ve GİÖ toplam puan puanlarının anlamlı bir farklılık gösterdiği 
anlaşılmaktadır (p<0,05). Meslek hayatlarında iş kazası geçiren katılımcıların, iş kazası geçirme durumuna 
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göre yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri ve GİÖ toplam puanları, iş kazası 
geçirmeyen katılımcıların puanlarından anlamlı olarak daha yüksektir.  

Tablo 14. Mevcut Firmada İş Kazası Geçirme Durumuna Göre Güvenlik İklimi ve İAN Puanlarının Mann-
Whitney U Testi ile Karşılaştırılması 

Değişkenler 
Firmada iş kazası 
geçirme durumu 

N SO ST U z p 

Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar 
Evet 48 71,32 3423,50 

1544,50 -1,76 0,08 
Hayır 79 59,55 4704,50 

İş Arkadaşları ve Güvenlik Eğilimleri 
Evet 48 72,89 3498,50 

1469,50 -2,18 0,03 
Hayır 79 58,60 4629,50 

GİÖ toplam puan 
Evet 48 72,26 3468,50 

1499,50 -1,98 0,05 
Hayır 79 58,98 4659,50 

İAN 
Evet 48 54,92 2636,00 

1460,00 -2,18 0,03 
Hayır 79 69,52 5492,00 

Tablo 14 incelendiğinde, çalışılan firmada iş kazası geçirme durumuna göre yönetimin bakış açısı ve kurallar 
ve GİÖ toplam puanlarının anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p≥0,05). Bununla birlikte, 
çalışılan firmada iş kazası geçirme durumuna göre, iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri ve İAN puan 
puanlarının anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır (p<0,05). Çalıştıkları firmada iş kazası geçiren 
katılımcıların iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri puanları, iş kazası geçirmeyen katılımcıların ise İAN 
puanları daha yüksek bulunmuştur.  

Tablo 15. Güvenlik İklimi ve İAN Puanları Arasındaki İlişkilere Ait Spearman Korelasyon Katsayıları 

  Değişkenler 1. 2. 3. 4. 
1. Yönetimin bakış açısı ve kurallar 1,000    

2. İş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri 0,775** 1,000   

3. GİÖ toplam puan 0,978** 0,884** 1,000  

4. İAN -0,016 0,022 -0,001 1,000 
**p<0,01; *p<0,05; N=127 

Tablo 15 incelendiğinde, İAN puanları ile yönetimin bakış açısı ve kurallar (r=-0,016; p>0,05), iş arkadaşları ve 
güvenlik eğilimleri (r=0,022; p>0,05) ve GİÖ toplam (r=-0,001; p>0,05) puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı olmayan ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların güvenlik iklimi algıları ile İAN arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.   

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Güvenlik iklimi algısı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi için tasarlanmış olan bu çalışma 
Bilecik hızlı tren çalışanlarına uygulanmıştır. Verileri analiz etmek için toplam anket sayısı 127’dir. Yapılan 
istatistiki analizler sonucunda hızlı tren çalışanlarının iş güvenliği iklimi algıları ile işten ayrılma niyeti 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. İş güvenliği iklimi algıları yüksek düzeyde iken, işten ayrılma 
niyeti orta düzeyde bulunmuştur. Şantiye ortamı ağır durumlarla sonuçlanabilecek iş kazalarına neden 
olduğu ve çok tehlikeli sınıfta bulunduğundan, özellikle 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber iş sağlığı ve güvenliği konusunun her geçen gün daha fazla 
önemsendiği çalışma alanlarıdır. Bu durum çalışanların sahadaki iş güvenliğine yönelik algı düzeylerinin bir 
göstergesi olan güvenlik iklimi ölçeği ortalama puanlarının yüksek çıkmasının bir nedeni olarak gösterilebilir.   

Ayrıca sosyo-demografik değişkenlerle güvelik iklimi algısı ve işten ayrılma niyeti arasında istatistiki yönden 
bir farklılık olup olmadığı araştırılmış, cinsiyet değişkenine göre kadınların güvenlik iklimi ölçeğinin bir alt 
boyutu olan iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri puanı, erkeklerin puanından anlamlı olarak daha yüksek 
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çıkmıştır. Katılımcıların gerek çalışma hayatı, gerekse şuan ki projede sahip oldukları mesleki tecrübeleriyle 
güvenlik iklimi ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  Çalışanların çalışma 
türüne göre ise,  ana firma çalışanı katılımcıların yönetimin bakış açısı ve kurallar, iş arkadaşları ve güvenlik 
eğilimleri, güvenlik iklimi toplam puanları, taşeron firma çalışanı katılımcıların puanlarından anlamlı olarak 
daha yüksektir. Taşeron firma çalışanı katılımcıların işten ayrılma niyeti puanı ise ana firma çalışanı 
katılımcıların puanından anlamlı olarak daha yüksek çıkmıştır. Düşük örgütsel bağlılık çalışanların işten 
ayrılmalarına yol açarak (Tanveer, 2013), örgütsel sadakat, örgüt çalışanlarından uzun vadeli bağlılık 
alındığında sağlanır (Yang, 2012) düşüncesine uyum sağlayan bulgular elde edilmiştir. Çünkü taşeron firmaya 
bağlı çalışanların ana firmada çalışanlar kadar iş güvencesinin olmadığı bilinmektedir. 6001 TL ve üstü net 
maaşa sahip katılımcıların güvenlik iklimi algı düzeylerinin diğer katılımcılara göre, 3000 TL ve altı ile 3001-
4000 TL net maaşa sahip katılımcıların İAN puanı ise 6001 TL ve üstü net maaşa sahip katılımcıların 
puanından anlamlı olarak daha yüksek bulunarak William’ın (2008) çalışmasıyla da desteklenmiştir.  

Lisans mezunu katılımcıların güvenlik iklimi algı puanlarının, ilkokul ve ortaokul mezunlarına göre daha 
yüksek olduğu hesaplanmıştır. İş kazası geçirme durumuna göre ise, iş kazası geçiren katılımcıların iş kazası 
geçirmeyen katılımcılara göre toplam güvenlik iklimi ve alt boyutlarının puanları anlamlı olarak daha yüksek 
çıkmıştır. 

Çalışma ortamında çalışanların kendilerini güvende hissetmeleri önemli bir durumdur. Bu durumun olumsuz 
şartları kişilerde motivasyon eksikliği, iş stresi, performans düşüklüğü, tükenmişlik gibi olumsuzluklara 
neden olabileceği gibi, kişileri işlerinden memnuniyetsiz bir duyguya götürebilir. Bundan dolayı işten ayrılma 
niyetine girebilirler. Huang vd.’nin (2016) 6207 kamyon şoförü üzerinde yaptıkları çalışmada güvenlik iklimi 
ve işten ayrılma arasında negatif yönlü bir ilişki söz konusudur. Nixon’un (2015) sağlık sektöründe 326 
hemşireye yaptığı anket sonuçlarına göre güvenlik iklimi ve işten ayrılmaya niyeti arasında bulunan negatif 
ilişki, Wang ve Chia-Dai (2015) tarafından Tayvan’da bulunan 268 televizyon muhabiri üzerinde yaptıkları 
araştırma ile desteklenmiştir. 

İşten ayrılma konusunda yapılan çalışmalarda genellikle işten ayrılma niyetinin öncüllerinden 
bahsedilmektedir. Konu olan öncüller işle ilgili, işletmeyle ilgili, çalışanlarla ilgili ve dışsal faktörler 
olabilmektedir (Takase, 2010). Çalışmada, bu öncüllerden biri olduğu düşünülen iş güvenliği iklimi algısı ve 
işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış olsa da, farklı sektör ve çalışma alanlarında 
araştırılması faydalı olacaktır.  
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