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Amaç –  Bu çalışmanın amacı, çalışanların dışlanmışlıklarının onların sapkın davranışları üzerindeki 
etkisini ve bu etkide düzenleyici odağın aracılık rolünü belirlemektir.  

Yöntem –  Araştırma Türkiye’de ve Kayseri ilinde 278 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
verileri anket yöntemiyle ve gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Araştırma verilerinin 
değerlendirilebilmesi için istatistik paket programından yararlanılmıştır. Veriler değerlendirilirken 
öncelikle araştırma değişkenlerinin ortalamaları hesaplanmış, devamında değişkenler arasındaki 
ilişkilerin ortaya çıkarılması için korelasyon analizi ve aracılık etkisinin değerlendirilebilmesi için 
regresyon analizi yapılmıştır.  Çalışmada düzenleyici odak, önleme ve ödül olmak üzere iki alt boyutta 
ele alınmıştır. Dışlanmışlık ise arkadaşları tarafından dışlanma ve yöneticileri tarafından dışlanma olarak 
iki alt boyutta incelenmiştir. 

Bulgular –  Araştırma sonuçlarına göre, dışlanmanın sapkın davranışları artırdığı, önleyici odağın sapkın 
davranışlar üzerinde pozitif, ödül odağın ise sapkın davranışlar üzerinde negatif etkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir. Çalışmada ödül odak ile önleme odak arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğu da tespit 
edilmiştir. Ayrıca, hem önleme hem de ödül odağın, dışlanmışlığın sapkın davranışlar üzerindeki pozitif 
etkisinde anlamlı bir aracılık rolüne sahip olduğu belirlenmiştir 

Tartışma –  Çalışmada, örgütlerde dışlanmanın sebep olabileceği olumsuz sonuçlara dikkat çekilmiştir. 
Örgütlerde dışlanmanın oluşmaması için gerekli tedbirler alınırsa ortaya çıkabilecek olumsuzlukların 
engellenmesi sağlanabilir. Alanyazında, dışlanma, sapkın davranış ve düzenleyici odak konularını 
birlikte ele alan bir çalışma bulunmadığından elde edilen sonuçların alanyazına katkı sağlaması 
beklenmektir.   
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Purpose –  The aim of this study was to determine the effect of exclusion of employees on their deviant 
behaviors and mediating effect of regulatory focus on this effect.  

Design/methodology/approach- The study was carried out on a total of 273 healthcare workers in 
Kayseri province of Turkey. The research data were collected by survey method and on a voluntary basis. 
Statistics package program was used to evaluate the research data. While evaluating the data, the 
averages of the research variables were calculated first, and then the correlation analysis to reveal the 
relationships between the variables and the regression analysis to evaluate the mediation effect. In the 
study, two sub-dimensions are discussed as regulatory focus, prevention and reward. Exclusion, on the 
other hand, was examined in two sub-dimensions as exclusion by friends and exclusion by managers. 

Findings –  According to the results of the research, it was determined that exclusion increased deviant 
behaviors, preventive focus had a positive effect on deviant behaviors, and reward focus had a negative 
effect on deviant behaviors. In the study, it was also determined that there is a negative relationship 
between reward focus and prevention focus. . In addition, it was determined that both prevention and 
reward focus had a significant mediating role in the positive effect of exclusion on deviant behaviors. 

Discussion –  In the study, attention was drawn to the negative consequences of exclusion in 
organizations. If necessary measures are taken to prevent exclusion in organizations, it can be ensured 
that the negative consequences that may arise are prevented. Since there is no study in the literature that 
deals with exclusion, deviant behavior and regulatory focus together, it is expected that the results 
obtained will contribute to the literature. 
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1. Giriş 

Bu çalışmada, işyerinde dışlanmanın, çalışanların sapkın davranışlarına etkisi tartışılmaktadır. İşyerindeki 
dışlanma bağımsız, sapkın davranışlar ise bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. Çalışanların düzenleyici 
odağı da aracı değişken olarak değerlendirilmiştir. İşyerinde dışlanma, üzüntü, yalnızlık, kıskançlık, suçluluk, 
utanç, sosyal kaygı gibi bir dizi olumsuz duygusal durumla ilgilidir. Bazı araştırmalar, dışlanan kişilerin, 
dışlayanlarla gelecekteki temastan kaçınma arzusuna sahip olduğunu (Hitlan ve Noel, 2009: 479), toplum 
yanlısı davranışlarının azaldığını, davranışlarını düzenleme yeteneğinin azaldığını ve bilişsel 
işlevselliklerinin bozduğunu göstermiştir. (Baumeister vd., 2005: 589). Dışlama, çalışanın kişisel çıkarlarına 
hizmet eden kısa vadeli davranışlarının artmasına ve örgütün gelecekteki başarısına odaklanan uzun vadeli 
davranışlarının azalmasına sebep olabilir (Hitlan ve Noel, 2009: 479). 

Bu çalışmanın bağımlı değişkeni olan sapkın davranışlar Robinson ve Bennett (1995: 556) tarafından 
tanımlanmıştır. Robinson ve Bennett sapkın davranışları, önemli örgütsel normları ihlal eden ve bunu 
yaparken bir örgütü, üyelerini veya her ikisinin refahını tehdit eden, örgüt üyelerinin gönüllü davranışları 
olarak tanımlamıştır. Sapkın davranışlar, söylenti çıkarmak ve iş arkadaşlarını utandırmak gibi küçük 
eylemlerden hırsızlık ve sabotaj gibi ciddi eylemlere kadar farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir.  

Çalışanların düzenleyici odağı bu çalışmadaki aracı değişkendir. Düzenleyici odak kavramı, psikolojinin 
çeşitli alanlarındaki araştırmacılardan giderek artan bir ilgi görmektedir. Düzenleyici odağın çeşitli 
davranışlar ve motivasyon süreçleriyle ilişkisi belirlenmiştir. Bu kavram alanyazında Higgins tarafından 
ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır (Brenninkmeijer, vd., 2010: 711; Uskul vd., 2009: 506). Higgins'e göre, 
motivasyon süreçlerinin açıklanmasında memnuniyet ilkesi çok baskın olmuş ve bu süreçlerin temel ilkeleri 
göz ardı edilmiştir. Düzenleyici odak teorisinde Higgins, öz düzenlemede iki ayrı düzenleyici odağı tanımlar. 
Ödül odaklı bireyler, öncelikle ideal benliklerini, umutlarını ve özlemlerini gerçekleştirmeye çalışırlar. 
Büyüme ve gelişme olasılıklarına odaklanırlar ve olumlu sonuçları en üst düzeye çıkarmak için çabalarlar. 
Aksine, önleme odaklı bireyler esas olarak yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmekle 
ilgilenirler. Güvenlik için gayret gösterirler ve olumsuz sonuçları en aza indirmeyi amaçlarlar. 

Bu çalışmanın temel amacı örgütlerde dışlanmanın sapkın davranışlar üzerindeki etkisini ve bu etkide 
düzenleyici odağın aracılık rolünü belirlemektir. İşyerinde karşılaşılan sapkın davranışların işletmelere çok 
ağır bir bedel ödettiği bilinmektedir. (Dunlop ve Lee, 2004: 69). Bu bedelin ödenmemesi için sapkın 
davranışlara nelerin sebep olduğunun belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. 
Bu çalışmada sapkın davranışların ortaya çıkmasında önemli bir etkisi olduğu düşünülen dışlanma ve aracılık 
rolü olduğu düşünülen düzenleyici odak ele alınmıştır. Alanyazında dışlanma, sapkın davranış ve 
düzenleyici odağı birlikte ele alan bir çalışmaya rastlanmadığı için çalışmanın alanyazına katkı sağlaması 
beklenmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. İşyerinde Dışlanma 

İşyerinde dışlama, bir elemana karşı çalışma ortamında başka bir birey veya grup tarafından uygulanan, 
iletişimin kesilmesi veya sınırlandırılması, o kişiden uzak durulması, kişinin ihmal edilerek toplum dışına 
itilmesi şeklinde gerçekleşir (Hitlan vd., 2006: 217; Hitlan ve Noel, 2009: 478). Dışlanma reddedilmekten 
farklıdır. Reddetmekte, kesin ve katı bir şekilde kişiyle iletişimin koparılması söz konusuyken, dışlamada 
kişiyle iletişim tamamen koparılmak yerine en alt düzeye indirilir (Braas ve Scott, 2007:16). Dışlama söz 
konusu olduğunda kişi ayrıca, sözlerinin dinlenmemesi, önemli bilgilerden mahrum edilme, önemli 
faaliyetlere davet edilmeme, önemli etkinliklere katılımın engellenmesi gibi davranışlara da maruz kalabilirler 
(Braas ve Scott, 2007:19). Dışlama davranışı basit bir olay gibi görülmemelidir. Dışlama örgütün yapı ve işleyişi 
üzerinde derin etkiler oluşturabilir. Dışlama davranışı çoğu araştırmacı tarafından bir çeşit işyeri zorbalığı 
olarak kabul edilmektedir (Hitlan vd., 2006: 218).  

Örgütlerde dışlanma durumu, insanlarda doğuştan gelen bir ihtiyaç olan, bir gruba ait olma, kabul edilme, 
destekleyici ilişkiler kurma ve sürdürme ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemektedir (Braas ve Scott, 2007:3; 
Hitlan ve Noel, 2006: 479). Dışlanma kişileri sosyal etkileşimden mahrum bıraktığı için önemli düzeyde 
rahatsızlık vericidir (Braas ve Scott, 2007:9). Ait olmaktan ve sosyal etkileşimden mahrum bırakılan insanların 
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bu durumdan olumsuz yönde etkilendikleri ve bu duruma karşı tepki niteliğinde davranışlara yöneldikleri 
görülmektedir.   

Yapılan bir araştırmaya göre, dışlanmaya maruz kalan kişilerin, öz saygılarının zedelendiği ve psikolojik 
sağlıklarının bozulduğu görülmüştür. Dışlanan kişilerin ayrıca sapkın davranışlarda bulundukları 
belirlenmiştir. Bu kişiler dışlanmalarına karşılık, intikam almak amacıyla,  saldırgan davranışlar göstermekte, 
performanslarını düşürmekte, ödülleri ve eğitim programlarını reddetmekte, örgütsel vatandaşlık 
davranışlarını azaltmaktadırlar (Braas ve Scott, 2007:36; Hitlan ve Noel, 2009: 479; Hitlan vd., 2006: 218).  

Dışlanan kişilerin ayrıca yoğun bir şekilde üzüntü, endişe, yalnızlık, kıskançlık, suçluluk, utanç, sıkıntı gibi 
olumsuz duygular yaşadıkları da belirlenmiştir. Bu şekilde olumsuz duygular içerisinde olan kişilerin 
kendisini dışlayanlarla geleceğe yönelik olarak tüm bağlantılarını kopardıkları ve örgüte yarar sağlayabilecek 
tüm faaliyetleri bir kenara bırakarak yalnızca kendi çıkarlarını düşünmeye başladıkları görülmüştür (Hitlan 
ve Noel, 2009: 479). Dışlanmadan dolayı insanların uzun süreli olumsuz duygular içerisinde olmalarının 
fiziksel ve ruhsal sağlıklarını da olumsuz yönde etkileyeceği bilinmektedir (Huffman,1994: 424; Yperen, 2003: 
1875). Dolayısıyla dışlanmanın doğrudan ve dolaylı olumsuz etkileri görülebilenden çok daha derindir.       

2.2. İşyerinde Sapkın Davranışlar 

İşyerinde sapkın davranışlar, örgüt mensuplarınca kasıtlı olarak gerçekleştirilen, örgüt kurallarını ihlal ederek 
örgüte ve örgüt üyelerine zarar veren davranışlardır (Brown ve Trevino, 2006: 954). Başka bir tanıma göre 
sapkın davranışlar, örgüt üyelerince bilinçli olarak gerçekleştirilerek örgütün yapı ve işleyişini tehdit eden 
davranışlardır (Dunlop ve Lee, 2004:69).  İşyerinde sapkın davranışlar, personelde yeterli düzeyde örgütsel 
bağlılığın oluşturulamamasından veya yeterli sosyal kontrolün yapılamamasından kaynaklanabilir (Raelin, 
1994: 483). Sapkın davranışların bir diğer sebebi personelin sahip olduğu kişilik özellikleridir. Yapılan bir 
araştırmada, düşük uyumluluk, düşük vicdanlılık ve dışadönüklük aynı anda bir kişide bulunursa bu 
durumun sapkın davranışları artırdığı belirlenmiştir (Witt ve Andrews, 2006: 3). Ayrıca örgütlerde personelin 
yaşadıkları çatışmalar da elemanların kolaylıkla sapkın davranışlara yönelmelerine sebep olabilir (Raelin, 
1994: 483).  

İşyerinde sapkın davranışlar oldukça yaygın bir problem olup, örgütün yapı ve işleyişine yönelik önemli bir 
tehdittir. Sapkın davranışlar çalışma arkadaşlarına veya astlara yönelik olarak gerçekleştirilebilir. Sapkın 
davranışlar örgütte rahatsız edici bir ortamın oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla örgütte, devamsızlık, işten 
ayrılma niyeti, iş tatminsizliği ve stresin artması ve bu yüzden de verimliliğin düşmesi beklenir (Witt ve 
Andrews, 2006: 1). İşyerinde sapkın davranışlar, asılsız söylentiler çıkarmak gibi nispeten basit eylemlerden, 
işyerine yönelik olarak sabotaj düzenlemek ve hırsızlık yapmak gibi çok ağır suçlara kadar bir yelpazede 
karşımıza çıkabilir. Saldırgan davranışlar, kasıtlı olarak kaynakları israf etme, başka birinin suçunu çalışma 
arkadaşlarına yükleme, çalışma arkadaşlarını taciz etme, hakaret etme, tehdit etme, yöneticinin emirlerini 
önemsememe, örgüt mallarına zarar verme, işini yavaş ve özensiz yapma, hastalık bahanesiyle işe gelmeme, 
işyerine ait sırları saklamama, düşük performans gösterme, devamsızlık, iş yerinde alkol veya uyuşturucu 
kullanma şeklinde olabilir (Brown ve Trevino, 2006: 954; Dunlop ve Lee, 2004: 69; Raelin, 1994: 483). 

Çoğu araştırmacıya göre işyerinde sapkın davranışlar örgüt performansına yönelik önemli bir tehdittir. 
Amerika birleşik devletlerinde işyerlerindeki hırsızlığın bedeli yıllık 120 milyar dolara ulaşmaktadır. 
Sabotajların da bu derecede ciddi bir bedele ulaştığı tahmin edilmektedir. Eğer işyerlerindeki sapkın 
davranışlar önlenebilirse bu derecede ciddi maliyetlerden kurtulmak mümkün olabilir (Dunlop ve Lee, 2004: 
69).     

2.3. Çalışanın Düzenleyici Odağı 

Higgins insanların kendilerine keyif veren şeylere yaklaşmalarını ve acı veren şeylerden uzaklaşmalarını 
içeren temel motivasyon prensibini genişleterek düzenleyici odak yaklaşımını geliştirmiştir (Brenninkmeijer 
vd., 2010: 711; Uskul vd., 2009: 506). Düzenleyici odak yaklaşımının “ödül odaklı” ve “önleme odaklı” olmak 
üzere iki farklı boyutu vardır. Bazı insanlar davranışlarına ödül odaklı bir anlayışla yön verirken, bazıları da 
önleme odaklı yön vermektedir. Ödül odaklı düşünen insanları motive eden şey, ideallerindeki benliklerine 
umutlarına isteklerine ve amaçlarına ulaşabilmektir. Bu kişiler gelişme fırsatlarına odaklanırlar ve pozitif 
çıktıları en yüksek düzeye çıkarabilmek için yoğun gayret gösterirler (Brenninkmeijer vd., 2010: 711).  
Engelleme odaklı düşünen insanları motive eden şey ise emniyet ihtiyacıdır. Bu insanlar, görevlerini ve 
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sorumluluklarını yerine getirerek mevcut durumlarından, olmaları gereken duruma doğru hareket etmeye 
çalışırlar böylece de kaybetmekten korunmaya ve negatif çıktıları en aza indirmeye çalışırlar (Wu vd., 2008: 
2). Hata yapmanın maliyetinin neler olabileceği kişinin zihninde önemli bir yer işgal etmektedir. Düzenleyici 
odak yaklaşımının duygularla da ilişkisi vardır. Ödül odaklı yaklaşıma sahip insanların genellikle pozitif 
duygulara sahip oldukları, önleme odaklı yaklaşıma sahip insanların ise genellikle negatif duygulara sahip 
oldukları görülmüştür.  İnsanların iki farklı düzenleyici odaktan birisini benimsemelerinde kültürün önemli 
bir etkisi vardır (Uskul vd., 2009: 510). Bireyci kültürlerin egemen olduğu ülkelerde insanların amaçlarına ve 
başarılarına yönelmeleri onların ödül odaklı yaklaşıma sahip olmalarına sebep olmaktadır. Yani kaçmak 
istedikleri negatif çıktılara değil, ulaşmak istedikleri pozitif çıktılara odaklanmaktadırlar. Diğer taraftan, 
toplumcu kültürel yapının egemen olduğu ülkelerde ise insanlar için grup üyeliği büyük önem taşır. Kişi 
gruba uyum sağlamak ve grubun beklentilerini karşılamak için üzerine düşen görevleri titizlikle 
gerçekleştirmeye çalışır. Bu şartlar altında kişilerin önleme odaklı bir yaklaşıma sahip oldukları 
görülmektedir. Böylece kişiler ulaşmaya çalıştıkları pozitif çıktılara odaklanmaktansa, kaçınmaya çalıştıkları 
negatif çıktılara odaklanmaktadırlar.  

Yapılan araştırmalarda insanların ödül odaklı olmalarının birtakım yararlarının, önleme odaklı olmalarının 
da bazı zararlarının bulunduğu belirlenmiştir  (Brenninkmeijer vd., 2010: 721; Wu vd., 2008: 2; Uskul vd., 2009: 
510). Bu araştırmalar aşağıda sıralanmaktadır  

 Ödül odaklı yaklaşımın, engelleme odaklı yaklaşıma kıyasla, ulaşılmaya çalışılan unsurlara yönelik 
olarak pozitif tutumların gelişmesine daha fazla katkı sağladığı belirlenmiştir.  

 Ödül odaklı insanların daha yüksek düzeyde iş tatminine örgütsel bağlılığa sahip oldukları 
görülmüştür.  

 Önleme odaklı insanların daha fazla duygusal tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir.     

 Örgütlerde ödül odaklı yaklaşım geçerliyse bu durumda personelin yenilikçiliği, yaratıcılığı ve 
girişimciliğinin bu durumdan olumlu yönde etkilendiği görülmüştür.  

 Örgütlerde önleme odaklı yaklaşımların, muhafazakâr bir anlayış ortaya çıkardığı ve böylece 
yaratıcılığın azalmasına sebep olduğu belirlenmiştir.  

Her ne kadar yukarıda sıralanmış olan araştırma sonuçları ödül odaklı yaklaşımın yararlarına, önleme odaklı 
yaklaşımın da zararlarına işaret etse de, bu konuda farklı bir bakış açısı daha mevcuttur (Brenninkmeijer, vd., 
2010: 711). Bu bakış açısına göre ödül odaklı yaklaşımın her zaman için yararlı, önleme odaklı yaklaşımının 
ise her zaman için zararlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Ödül veya önleme yaklaşımının yararları 
kişinin yaptığı işin özelliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Buna düzenleyici uyum denir. Kişinin işi, güvenliğin 
ve takibin hayati derecede önemli olduğu bir alandaysa (itfaiye gibi) personel önleyici odak yaklaşımının 
faydasını görebilir. İşletmelerin pazarlama bölümlerinde ise personelin ödül odaklı yaklaşımı yarar 
sağlayacaktır. Bazı durumlarda ise aynı anda iki yaklaşımın benimsenmesi ideal olacaktır. Girişimciler buna 
örnek verilebilir. Girişimcilikte yenilikçilik ve yaratıcılık yönünde ödül odaklı bir yaklaşımın yararı olacağı 
gibi, yeni fikirlerin elenmesi konusunda da önleyici odaklı yaklaşım işe yarayacaktır. Sonuç olarak, ödül 
odaklı yaklaşımın amaçlara ulaşılması önemli olduğunda, önleme odaklı yaklaşımın ise emniyet ihtiyacının 
yüksek olduğu durumlarda fayda sağlayacağı ifade edilebilir (Oyserman vd., 2007: 506).  

Araştırma değişkenleri hakkında bilgi verildikten sonra bu kısımda saha çalışmasında neler yapıldığı, 
araştırma verilerinin nasıl toplandığı ve analiz edildiği, hangi sonuçlara ulaşıldığı hakkında bilgi verilecektir.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Araştırma modelinde iki alt boyutuyla dışlanmanın sapkın davranışlar üzerindeki etkisinde ödül odağın ve 
önleyici odağın aracılık rolü gösterilmektedir.  
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma Kayseri’de faaliyet gösteren kamu ve özel sektör hastanelerinde çalışan sağlık personeli ile 
yürütülmüştür. Çalışmada doktorlar kapsam dışında tutulmuştur. Araştırmanın evreninde 7500 sağlık 
çalışanı bulunmaktadır. Araştırma kapsamında, kolayda örnekleme metoduyla 320 anket formu dağıtılmış, 
293’ü toplanabilmiştir (Şahin ve Kartal, 2011: 155). Toplanan anketlerden 15’i çeşitli nedenlerle geçersiz kabul 
edilmiştir. Sonuç olarak 278 anket formu değerlendirilmek üzere kabul edilmiştir. Elde edilmiş olan anket 
sayısı, evreni yaklaşık olarak temsil etmektedir (Kurtuluş, 1998: 236).   

3.3. Veri Toplama Araçları 

Veriler geliştirilen bir anket formu aracılığı ile 2012 yılında toplanmıştır. Anket formu dört bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular 
bulunmaktadır. Diğer bölümlerde ise araştırmanın üç değişkenine ilişkin ölçekler kullanılmıştır. Ölçekler 
şunlardır:  

3.3.1. İşyerinde Dışlanma Ölçeği: Hitlan ve Noel (2009: 502) tarafından geliştirilen işyerinde Dışlama Ölçeği, 
katılımcılardan kurumlarında son 12 ay boyunca hangi sıklıkla, farklı türden dışlayıcı davranışlar 
yaşadıklarını belirtmelerini isteyen 17 maddelik bir öz bildirim ölçeğidir. Ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır. 
Ancak bu çalışmada ölçeğin iki alt boyutu kullanılmıştır. Birinci alt boyut 7 ifadeden oluşmaktadır ve çalışanın 
iş arkadaşları tarafından dışlanmasını ölçmektedir. İkinci alt boyut 5 ifadeden oluşmaktadır ve çalışanların 
yöneticileri tarafından dışlanmasını ölçmektedir. Tüm cevaplar, 1 (asla) ile 5 (Her zaman) arasında değişen 5 
puanlık Likert ölçeği ile elde edilmiştir. Yüksek puanlar, algılanan dışlanma düzeylerinin daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı toplam 0.88 olarak bulunmuştur. İş 
arkadaşları tarafından dışlanma ölçeğinin iç tutarlılığı 0.91, yöneticileri tarafından dışlanma ölçeğinin iç 
tutarlılığı ise 0.85 olarak hesaplanmıştır. 

3.3.2. İşyerinde Sapkın Davranışlar Ölçeği: İşyerindeki sapkın davranışlar, Robinson ve Bennett’in (1995: 571) 
12 örgütsel sapma maddesinden oluşan ölçeği ile değerlendirilmiştir. (örneğin; "izin alınmadan işyerinden bir 
alet alınması"). Katılımcıların, her bir davranışa ne ölçüde katıldıklarını 5 puanlık bir ölçekte 
derecelendirmeleri istenmiştir (1 = Hiçbir zaman, 5 = Her zaman). Çalışmada sapkın davranışlar ölçeğinin 
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. 

3.3.3. Düzenleyici Odak Ölçeği: Düzenleyici odak, Lockwood tarafından geliştirilen, iki boyutu bulunan ve 10 
ifadeli bir ölçekle değerlendirilmiştir. Ölçek, ödül odak ve önleme odak olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır 
(Elsamen, 2011: 88). Ölçekte “Kazanç sağlamaktan ziyade, kayıpları önlemeye çalışıyorum” şeklinde 5 ifade 
önleyici odağı,  “Gelecekte ulaşmayı ümit ettiğim başarılara odaklanırım.” şeklinde 5 ifade de ödül odağı 

Arkadaşları tarafından 
dışlanma 

Yöneticileri tarafından 
dışlanma 

Önleyici odak 

Ödül odak 

İşyerinde sapkın davranış 
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ölçmeye yöneliktir. Ölçek 5’li likert tipi (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) ile 
hazırlanmıştır. Çalışmada ödül odak ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.92, önleme odak ölçeğinin 
iç tutarlılık katsayısı ise 0.89 olarak hesaplanmıştır.  

4. Analiz ve Bulgular 

Araştırma verileri gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Cevaplanmış anketler tutarlılık açısından 
değerlendirilmiş, ciddi bir şekilde doldurulmadığı anlaşılanlar araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. 
Araştırma verilerinin değerlendirilebilmesi için istatistik paket programından yararlanılmıştır. Veriler 
değerlendirilirken öncelikle araştırmaya katılanların demografik özellikleri belirlenmiş, sonra araştırma 
değişkenlerinin ortalamaları hesaplanmış, devamında korelasyon analizi ve aracılık etkisinin 
değerlendirilebilmesi için regresyon analizi yapılmıştır.   

4.1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılanların % 79.1’i kadın ve % 20.1’i erkek sağlık çalışanından oluşmaktadır. Yaş ortalaması 
30.5’dir. Evlilerin oranı % 65, bekârların oranı % 30 ve diğerlerinin oranı % 5’dir. Katılımcıların genellikle 
kadın ve evli bireylerden oluştuğu görülmektedir. Eğitim durumları itibariyle ise % 42’sinin lise ve dengi okul 
mezunu olduğu ve % 50’sinin ise üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. % 8’lik bir grup ise çeşitli eğitim 
düzeylerine sahiptir.  

4.2. Araştırma Değişkenlerinin Ortalama Değerleri  

Araştırma değişkenlerinin ortalama değerleri incelendiğinde çalışanların daha ziyade önleyici odağa sahip 
oldukları görülmektedir. Sapkın davranışlar, ödül odak ve arkadaşları tarafından dışlanma ortalamanın 
altındadır. Yöneticileri tarafından dışlanmanın da ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca 
yönetici tarafından dışlanma arkadaşları tarafından dışlanmadan daha yüksek düzeyde görünmektedir.  

Tablo 1: Araştırma Değişkenlerinin Ortalama Değerleri ve Standart Sapmaları 

                    Ort.                 S.  

Örgütsel dışlanma    2.36  0.88 

Arkadaşları tarafından dışlanma  2.19  1.02 

Yöneticileri tarafından dışlanma  3.19  0.92 

Önleyici odak     3.50  0.91 

Ödül odak     2.61  0.92   

Sapkın davranışlar    1.93  0.96 

4.3. Araştırma Değişkenleri Arasındaki İlişkiler  

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler aşağıda yer alan Tablo 2’deki korelasyon matrisinde gösterilmiştir.  

Tablo 2: Korelasyon Matrisi 

 1 2 3 4 5 6 

1. Arkadaşları tarafından dışlanma    1.00      
2. Yöneticileri tarafından dışlanma .114     1.00     
3. Toplam dışlanma      0.699** 0.791**   1.00    
4. Önleyici odak 0.393** -0.250** -0.273**   1.00   
5.Ödül odak -0.152** 0.368** 0.507** -0.266**   1.00  
6. Sapkın davranışlar 0.195** 0.270** 0.314** 0.225** -0.157** 1.00 

**p<0.01 

Değişkenler arası korelasyonlar incelendiğinde dışlanmanın genel olarak sapkın davranışlar ile negatif yönde 
anlamlı ilişkilere sahip olduğu görülmektedir. Önleyici odak ile ödül odak arasında negatif yönlü anlamlı 
ilişki bulunmaktadır (r = -0.266, p < 0.01). Önleyici odak ile sapkın davranışlar arasında pozitif yönlü (r = 0.225, 
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p < 0.01), ödül odak ile sapkın davranışlar arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r = -0.157, 
p < 0.01). 

4.4. Dışlanmanın Sapkın Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Önleyici Odağın Aracılık Rolü 

Önleyici odağın aracılık rolünü belirleyebilmek için aracılık etkisini test edecek bir analiz yapılmıştır. Baron 
ve Kenny (1986:1176) tarafından önerilen aracı değişken analizi yöntemine göre bir değişkenin aracı rolü 
üstlenebilmesi için şu koşulların var olması gerekmektedir: 

• Bağımsız (öncül) değişken aracı değişkenle anlamlı bir ilişki içerisinde olmalıdır (a), 
• Bağımsız (öncül) değişken bağımlı değişkenle anlamlı bir ilişki içerisinde olmalıdır (c), 
• Aracı değişken bağımlı değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunmalıdır (b), 
• Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi, aracı değişken devreye girdiğinde 

azalmalı ya da tamamen ortadan kalkmalıdır. Bu etkinin tamamen ortadan kalkması tam aracılık 
ilişkisinin; tamamen ortadan kalkmaması ise kısmi aracılık ilişkisinin yani başka aracı 
değişkenlerinde varlığına işaret etmektedir. 

Analizin yapılabilmesi için tüm değişkenler arasında ilişki bulunması gerekliliği anlaşılmaktadır. Korelasyon 
matrisi incelendiğinde gerekli olan tüm ilişkilerin bulunduğu görülmüştür. Bu bakımdan analiz yapılabilir. 
Analiz sonuçları şu şekildedir: 

Tablo 3: Aracılık Analizi 

Model Std Beta Adj. R2 SE Sig. 
Model 1 
Arkadaşları tarafından dışlanma →İşyerinde sapkın 
davranış  
 
Önleme odak → İşyerinde sapkın davranış 
 
Arkadaşları tarafından dışlanma →önleme odak 
 
Arkadaşları tarafından dışlanma → işyerinde sapkın 
davranış /önleme odak (Aracı) 
 

 
0.195 
 
 
0.225 
 
0.393 
 
 
0.144 

 
0.034 
 
 
0.047 
 
0.151 
 
 
0.139 

 
1.06 
 
 
1.06 
 
0.84 
 
 
1.00 

 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
 
0.000 

Model 2 
Arkadaşları tarafından dışlanma → işyerinde sapkın 
davranış 
 
Ödül odak → işyerinde sapkın davranış 
 
Arkadaşları tarafından dışlanma →ödül odak 
 
Arkadaşları tarafından dışlanma → işyerinde sapkın 
davranış /ödül odak (Aracı) 
 

 
0.195 
 
 
-0.157 
 
-0.152 
 
 
0.188 

 
0.034 
 
 
0.025 
 
0.020 
 
 
0.067 

 
1.06 
 
 
1.07 
 
0.92 
 
 
1.05 

 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.011 
 
 
0.001 

Model 3 
Yöneticileri tarafından dışlanma → işyerinde sapkın 
davranış  
 
Önleme odak → işyerinde sapkın davranış 
 
Yöneticileri tarafından dışlanma →önleme odak 
 
Yöneticileri tarafından dışlanma → işyerinde sapkın 
davranış /önleme odak (Aracı) 
 

 
0.270 
 
 
0.225 
 
0.368 
 
 
0.220 

 
0.069 
 
 
0.047 
 
0.132 
 
 
0.188 

 
1.04 
 
 
1.06 
 
0.85 
 
 
0.98 

 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
 
0.000 
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Model 4 
Yöneticileri tarafından dışlanma → işyerinde sapkın 
davranış  
 
Ödül odak → işyerinde sapkın davranış  
 
Yöneticileri tarafından dışlanma →ödül odak 
 
Yöneticileri tarafından dışlanma → işyerinde sapkın 
davranış  /ödül odak (Aracı) 
 

 
0.270 
 
 
-0.157 
 
-0.250 
 
 
0.201 

 
0.069 
 
 
0.025 
 
0.059 
 
 
0.120 

 
1.04 
 
 
1.04 
 
0.90 
 
 
1.02 

 
0.000 
 
 
0.000 
 
0.000 
 
 
0.000 

Önleme ve ödül odağın aracılık rolünün gösterildiği yukarıdaki tablo incelendiğinde hem ödül hem de önleme 
odağın anlamlı aracılık etkisine sahip olduğu ve aracılık etkisinin kısmi olduğu görülmektedir. Tüm 
modellerde birinci eşitlikle dördüncü eşitlikteki beta katsayılarına bakıldığında kısmi aracılık etkisi 
anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara göre, örgütlerde dışlanmanın bireylerde sapkın davranışları artırmasında ödül 
ve önleyici odağın anlamlı bir azaltıcı etkisi bulunmaktadır.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada örgütsel dışlanmanın bireylerin sapkın davranışları üzerindeki etkisi ve bu etkide düzenleyici 
odağın aracılık rolü ele alınmıştır. Düzenleyici odak, ödül ve önleyici odak olmak üzere iki alt boyutta 
incelenmiştir. Örgütsel dışlanma da arkadaşları tarafından dışlanma ve yöneticileri tarafından dışlanma 
olarak iki alt boyutta incelenmiştir. Çalışma Türkiye’de Kayseri ilinde sağlık sektörü çalışanları ile 
gerçekleştirilmiştir.   

Araştırmanın ilk sonucu arkadaşları veya yöneticileri tarafından dışlanan bireylerin sapkın davranışlar 
sergilemesidir. Her iki dışlanma türünde de bireyler sapkın davranış sergileme eğilimine girmektedir. Gerek 
intikam alma gerekse negatif psikolojiye sahip olma nedeniyle bireyler istenmeyen davranışlar 
sergilemektedir. Bu durum alanyazındaki araştırmalarla uyumlu ve beklenen bir sonuçtur. Çünkü ait 
olmaktan ve sosyal etkileşimden mahrum bırakılan insanların bu durumdan olumsuz yönde etkilendikleri ve 
bu duruma karşı tepki niteliğinde davranışlara yöneldikleri bilinmektedir (Braas ve Scott, 2007:3; Hitlan ve 
Noel, 2009. 479; Hitlan vd.,  2006: 218).  

Araştırmanın ikinci sonucu dışlanma ile ödül odak arasındaki pozitif, dışlanma ile önleme odak arasındaki 
negatif ilişkidir. Bu beklenen bir sonuç değildir. Dışlanma arttıkça önleme odağın da artması, yani aralarında 
pozitif bir ilişkinin olması beklenirdi. Çünkü dışlanan bireyin, diğerlerine güvenmemeye dayalı olarak 
kendini güvenceye almak için olumsuz sonuçları önlemeye çalışması beklenirdi. Ancak bu yaklaşım mevcut 
işyerinde çalışmaya devam etme eğilimi olan kişiler için geçerlidir. İşten ayrılmayı göze almış bir çalışan 
dışlanmaya karşı güçlü bir tepki oluşturarak işyerinin kurallarını ve performans ölçütlerini umursamayabilir. 
Böylece dışlanma arttıkça önleme odak azalabilir. Diğer taraftan dışlanma ile ödül odak arasındaki pozitif 
ilişki de beklenen bir sonuç değildir. Dışlanan bireyin olumsuz duygular yaşamasından dolayı heves ve 
heyecanla amaçlarına odaklanması beklenmez (Hitlan ve Noel, 2009: 479). Fakat böyle durumlarda bireysel 
farklılıkları da hesaba katmak gerekir. Bazı insanlar ne kadar çok olumsuzluk yaşasalar da olumlu düşünmeye 
ve amaçlarının peşinden koşmaya devam etmektedir. Ayrıca kişinin gerçekleştirmek için gayret gösterdiği 
amaçlar işyerinin ulaşılmasını istediği amaçlar değil, kişisel amaçları olabilir. Bu durumda dışlanma, kişinin 
kendi amaçlarına odaklanmasını artırabilir. Alanyazında bu kavramlar arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği 
bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada ulaşılan sonuçların diğer çalışmalarla kıyaslanması 
mümkün olmamıştır.   

Araştırmanın üçüncü sonucu önleme odağın sapkın davranışlar üzerindeki pozitif etkisidir. Önleme odağına 
sahip bireyler daha fazla sapkın davranış sergileme eğilimindedirler. Bu sonuç da dikkate değer bir sonuçtur. 
Çünkü önleme odağına sahip bireyler bir taraftan sorun çıkmaması için azami derecede gayret gösterirken 
diğer taraftan sapkın davranışlar sergilemektedirler. Önleme odağı yüksek bireylerin negatif duygular 
içerisinde olmaları sapkın davranışların ortaya çıkmasına katkı sağlamış olabilir. Ödül odağına sahip 
bireylerde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Ödül odağı, bireylerin negatif davranışlar sergilemesini 
önlemektedir. Bu sonuç da ödül odağı yüksek bireylerin olumlu duygular içerisinde olmaları ile açıklanabilir. 
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Ödül odaklı yaklaşımın, engelleme odaklı yaklaşıma kıyasla, ulaşılmaya çalışılan unsurlara yönelik olarak 
pozitif tutumların gelişmesine daha fazla katkı sağladığı bilinmektedir. Bu bakımdan bu sonuç şaşırtıcı bir 
sonuç değildir.   

Araştırmanın dördüncü sonucu hem önleme hem de ödül odağın anlamlı bir aracılık etkisine sahip olmasıdır. 
Yöneticileri veya arkadaşları tarafından dışlanan bireylerde sapkın davranışlarda bir artış görülmektedir. 
Önleme ve ödül odak bu etkiyi azaltmaktadır. Etkinin bir kısmını üzerine almaktadır. Dolayısıyla 
araştırmadaki temel soru cevaplandırılmış ve hipotez doğrulanmıştır. Araştırmanın beşinci sonucu 
arkadaşları tarafından dışlanan bireylerde ödül odağın azalması, yöneticileri tarafından dışlanan bireylerde 
ise ödül odağın artmasıdır. Üzerinde ayrıntılı olarak çalışılması gereken bir sonuçtur bu. Arkadaşları 
tarafından dışlanan birey olumlu sonuçlar üretmeyi bir kenara bırakmakta ve arkadaşlarına tepki 
göstermektedir. Yöneticileri tarafından dışlanan bireyler ise işlerini kaybetmemek için, bazı yönetsel 
uygulamalardan ayrı tutulmamak için ödül odağını artırmaktadır. Benzer bir durum önleme odağı için de 
geçerlidir. Arkadaşları tarafından dışlanan bireyler önleme odaklarını artırmakta ve daha fazla olumsuz 
sonucun ortaya çıkmasını önlemeye çalışmaktadırlar. Yöneticileri tarafından dışlanan bireyler ise önleyici 
odaklarını azaltarak kabullerini artırmaya çalışmaktadırlar. Aslında her iki sonuç birbirini doğrular 
niteliktedir. Korelasyon matrisinde önleme odak ile ödül odak arasındaki negatif yönlü ilişki de zaten bu 
durumu teyit etmektedir.  

Alanyazında, dışlanma, sapkın davranış ve düzenleyici odak konularını birlikte ele alan bir çalışma 
bulunmadığından elde edilen sonuçların kıyaslanması mümkün olmamıştır. Bu konuda başka çalışma 
yapılırsa araştırma sonuçlarının kıyaslanması sağlanabilir.  

Araştırma sonuçları hem ödül hem de önleme odağın anlamlı aracılık etkisi olduğunu göstermiştir. 
Düzenleyici odak örgütsel dışlanmanın bireylerin sapkın davranışları üzerindeki olumsuz etkisini 
azaltmaktadır. Sonraki çalışmalarda, bu sonuçlar derinlemesine analiz edilmelidir. Gerek örneklem 
değiştirilerek, gerekse ölçekler değiştirilerek başka çalışmalar yapılmalıdır. Kültürel farklılıkları dikkate alan 
çalışmalar da bu sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırabilir.  
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Amaç –  Bu araştırmanın amacı, doğal reklamların, marka farkındalığına bir etkisinin olup olmadığının 
belirlenmesidir. 

Yöntem –  Araştırmanın veri toplama yöntemi ankettir. Araştırma tanımlayıcı araştırmadır. Araştırmanın 
evreni, interneti kullanan ve doğal reklam ile karşılaşan kişiler olarak belirlenmiştir. Araştırma, toplamda 
585 katılımcı ile 01/04/2020– 04/05/2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veri seti için elektronik 
anket formu oluşturulmuştur. Analiz, IBM SPSS Statistics 25 programında gerçekleştirilmiştir. 
Demografik bulgular frekans analizi sonucunda belirlenmiştir. Doğal reklamları etkileyen unsurlar olan 
güvenilirlik, bilgilendirme, rahatsız etme ve eğlence değişkenleri ile marka farkındalığı bileşenlerinden 
tanıma ve hatırlama değişkenleri için faktör ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik, 
bilgilendirme, rahatsız etme ve eğlence bağımsız değişkenlerine korelasyon analizi uygulanmıştır. Doğal 
reklamı etkileyen unsurlardan bilgilendirme, eğlence, rahatsız etme ve güvenilirliğin marka farkındalığı 
bileşenlerinden tanıma ve hatırlama üzerinde etkisi olup olmadığının test edilebilmesi için çoklu 
regresyon analizinden yararlanılmıştır. Son olarak, yaş grupları arasında marka farkındalığı 
sağlanmasında farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis Varyans analizi ile ölçülmüştür. 

Bulgular –  Araştırma sonucunda, doğal reklamları etkileyen unsurlar olan güvenilirlik, bilgilendirme, 
rahatsız etme ve eğlence değişkenlerinin marka farkındalığı bileşenlerinden tanıma ve hatırlama 
değişkenlerini %52,80 oranında açıkladığı görülmüştür. Güvenilirlik ve bilgilendirme bağımsız 
değişkenlerinin marka farkındalığı bileşenleri tanıma ve hatırlama değişkenini tahmin etmede 
kullanılabileceğine karar verilmiştir.  Alt boyutlar içerisinde en açıklayıcı olan boyutun güvenilirlik 
boyutu olduğu sonucu elde edilmiştir. Ek olarak, katılımcıların yaş aralığına göre marka farkındalığı 
düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. 36-44 yaş ile 54 yaş ve üstü olan katılımcıların 27-35 yaş 
aralığındaki katılımcılara göre daha fazla marka farkındalığına sahip oldukları sonucuna varılmıştır. 

Tartışma – Araştırma sonucu literatürü destekler niteliktedir. Markalar tüketicilerin ilgisini çekmek ve 
merak uyandırmak adına kullandıkları doğal reklam içeriklerini ne kadar fazla bilgilendirme ve 
güvenilirlik unsuru ile oluştururlarsa tüketicinin marka farkındalığı o kadar yüksek olacaktır. Analiz 
sonuçları bunu desteklemektedir. 
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Purpose –  The aim of this research is to determine whether native ads have an effect on brand awareness. 

Design/methodology/approach –  Quantitative research methods were used in the research. The 
universe of the research has been determined as people who use the internet and encounter native 
advertising. The research was carried out with a total of 585 participants between 01/04/2020 and 
04/05/2020. An electronic questionnaire was created for the data set. Analysis was carried out on IBM 
SPSS Statistics 25 program. Demographic findings were determined as a result of frequency analysis. 
Factor and reliability analysis were conducted for the variables of credibility, informativeness, irritation 
and entertainment, which are the factors affecting native advertisements, and the variables of recognition 
and recall, which are the components of brand awareness. Correlation analysis was applied to the 
independent variables of credibility, informativeness, irritation and entertainment. Multiple regression 
analysis was used to test whether credibility, informativeness, irritation and entertainment, which are the 
factors affecting native advertising, have an effect on recognition and recall, which are brand awareness 
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components. Finally, whether there is a difference in brand awareness between age groups was measured 
by Kruskal Wallis Variance analysis. 

Findings –  As a result of the research, it was seen that the variables of credibility, informativeness, 
irritation and entertainment, which are the factors affecting native advertisements, explain the 
recognition and recall variables from the brand awareness components with a rate of 52.80%. It was 
decided that credibility and informativeness independent variables could be used to predict brand 
awareness component recognition and recall variable. It was concluded that the most descriptive 
dimension among the sub-dimensions is the credibility dimension. Additionally, the brand awareness 
levels of the participants differ significantly according to the age range. It was concluded that participants 
aged 36-44 and 54 and over had more brand awareness than participants aged 27-35. 

Discussion –  The result of the research supports the literature. The more informativeness and reliability 
elements that brands use in order to attract consumers' attention and curiosity, the higher the brand 
awareness of the consumer will be. Analysis results support this. 

1. Giriş 

Günümüzde küresel çaptaki rekabet ortamı, değişen tüketici beklenti ve davranışları, teknolojinin hızlı bir 
şekilde hayatımıza girmesi ve sürekli gelişmesi bunların sonucunda tüketicilerin sadece ürün ya da hizmeti 
alan taraf değil aynı zamanda değer yaratma sürecinde katılım sağlaması markaları farklı yöntemler 
denemeye itmiştir. Pazarlama 4.0 yaklaşımıyla birlikte, Pazarlama 1.0, 2.0, 3.0 yaklaşımlarına ek olarak değer 
yaratılırken tüketicinin katılımını sağlamak ve sonucunda savunuculuğunu kazanmak amaç haline gelmiştir. 
Ürün ya da hizmet yaratılırken tüketicilerin iş birliği ile değer yaratılarak bu sürece katılım sağlaması dikkate 
alınmaktadır. Pazarlama 4.0 yaklaşımı, Jara vd., (2012:854)’ne göre Pazarlama 1.0 ve 2.0 yaklaşımları gibi 
müşterinin istek ve beklentilerini göz önüne alarak, Pazarlama 3.0 yaklaşımı gibi değer yaratmaya odaklanıp 
aynı zamanda onun gelişmiş teknolojik ürünlerle etkileşim içinde olmasını sağlamaya çalışmaktadır. 
Pazarlama 4.0 yaklaşımında ürün veya hizmet yaratılırken bu süreçte müşterinin aktif rol alması yani 
katılımının sağlanması hedeflenir. Süreç esnasında ve sonrasında değer yaratılırken müşterinin bu sürecin 
içinde yer alması çok önemlidir.  Değişen pazarlama yaklaşımlarına ayak uydurabilmek için markalar çeşitli 
yöntemler denemektedirler. Tüketiciler artık ürünleri ve hizmetleri daha kişiselleştirilmiş olarak satın almak 
istemektedir. İşte bu noktada geleneksel pazarlama yaklaşımı tek başına yeterli olamamaktadır.  Dijital 
pazarlama yöntemlerinden olan doğal reklamlara olan ilgilinin bu nedenle giderek arttığı ve kavramın trend 
haline geldiği görülmektedir. Dolayısıyla doğal reklamlar Pazarlama 4.0 yaklaşımının değer yaratılırken 
tüketicinin katılımını sağlama amacına hizmet etmek için uygun bir tutundurma aracıdır. Marka farkındalığı 
boyutu, marka yaşam süresi açısından önemli olduğundan, markalar marka farkındalığını üst boyutlara 
taşıyabilmek adına doğal reklamlara başvurmaktadır. Bir başka etken ise, geleneksel yöntemlerin başında 
gelen banner, pop-up, display reklamların artık kullanıcılar için dikkat çekici olmaması, yayıncı ve reklam 
verenler için doğal reklamlar gibi dijital pazarlama türlerine başvurmalarına sebep olmuştur. Marka 
farkındalığı yaratmak, kitle iletişim araçlarını doğru bir şekilde kullanmakla sağlanabilir. Altınışık (2004)’e 
göre, tüketicinin bir ürünü alması için öncelikli olarak ürünün farkında olması gerekir. Farkındalığı yaratmada 
en etkili araç reklamdır. Tüketiciyi etkileyerek tüketicinin zihninde markaya ait bir imaj bırakabilmektedir 
(Ertekin, 2009:25). Bu nedenle reklam gibi sıkça kullanılan ve popüler olan bir kitle iletişim aracı, marka 
farkındalığı yaratmak için olumlu yönde kullanılabilir. Thomas (2004:1-2)’e göre, tüketici bilmediği bir ürünü 
ya da hizmeti satın almak istemez (Ertekin, 2009:25). Öncelikle farkındalık reklamlarla sağlanmalı ve 
devamında marka imajı oluşturulmalıdır. Günümüzde popülerlik kazanmış ve sıkça kullanılan doğal 
reklamlar ise bu amaç için bir fırsattır. Ücretli medya olarak tabir edilen, doğal reklam çeşitleri genellikle 
marka farkındalığı yaratma ve kendi medya kanallarına trafik sağlama çabası olarak yeni potansiyel 
müşterilere ulaşmak için kullanılır (Kotler, 2017:95-180). Doğal reklamın odağında, olumlu bir imaj ve marka 
farkındalığı yaratabilen içerik yer almaktadır (Pakozdi vd., 2016:30-31).  Bu derece önemli hale gelen doğal 
reklamların, marka farkındalığı yaratmadaki etkisi bu nedenle araştırılmak istenmiştir. 

2.Kavramsal Çerçeve  

2.1. Pazarlama 4.0 

Pazarlama 4.0 olarak adlandırılan bu yaklaşım, Pazarlama 1.0 ve 2.0 yaklaşımları gibi müşterinin istek ve 
beklentilerini göz önüne alarak, Pazarlama 3.0 yaklaşımı gibi değer yaratmaya odaklanıp aynı zamanda onun 
gelişmiş teknolojik ürünlerle etkileşim içinde olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ürün ve hizmet yaratma 
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sürecinde müşterinin aktif rol alması yani katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Süreç esnasında ve 
sonrasında değer yaratılırken müşterinin bu sürecin içinde yer alması çok önemli olabilecektir. 

Müşteri görüşleri, veri yönetimi ve ileri düzey analitik kavramları gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için 
Pazarlama 4.0'ın kilit faktörleridir (Vassileva, 2017:49). Pazarlama 4.0, ilk iki pazarlama yaklaşımındaki gibi 
müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tatmini ile Pazarlama 3.0 yaklaşımındaki gibi tüm müşteriler için değer 
yaratmayı denemeye odaklanmıştır. Bu üç yaklaşıma ek olarak, Pazarlama 4.0 müşterilerin gelişmiş teknoloji 
ve ürünlerle etkileşim içinde olmasını sağlamaya çalışmaktadır (Jara vd., 2012:854). 

Pazarlama 4.0, şirketlerle müşteriler arasındaki online ve offline etkileşimleri birleştiren bir pazarlama 
yaklaşımıdır. Bir yandan pazarlama verimliliğini artırmak için makineden makineye bağlanabilirlik 
olanaklarından yararlanırken bir yandan da müşteri katılımını artırmak için insandan insana bağlanabilirlik 
olanaklarından yararlanır. Özü, müşterilerin katılım ve savunuculuğunu kazanmak için geleneksel ve dijital 
pazarlamanın değişen rollerini benimsemektir (Kotler vd., 2017:77-85). 

2.2. Doğal Reklam 

Doğal reklam, yer aldığı platformun içeriğine ve formatına uyum sağlayan, bulunduğu platformun amacına 
bir şekilde katkı sağlayan, ödenmiş ya da sponsorlu reklam uygulamasıdır (Arslan, 2017:565). Bir başka tanıma 
göre, doğal reklam, sayfa içeriğiyle uyumlu, tasarıma asimile edilmiş ve izleyicinin sadece ait olduğunu 
hissettiği platform içeriğine uygun ücretli reklamlardır (The Interactive Advertising Bureau, 2013: 3). Doğal 
reklam, tüketicinin çevrimiçi deneyiminin bozulmaması için yayın içinde uygulanan bir çevrimiçi reklamcılık 
çeşididir (Campbell ve Marks, 2015:600). Ödenmiş bir reklam olan doğal reklamın etkinliği, bir reklam veren 
yerine dijital bir yayıncı tarafından üretildiğinin düşünülmesinden kaynaklanır (Schauster, Ferrucci ve Neill, 
2016:10). Doğal reklam, Google Adwords gibi anahtar kelime aramalarında, The New York Times, Forbes gibi 
yayıncı web sitelerinde Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında birçok farklı reklam 
türünü ifade eden şemsiye bir terimdir (Campbell ve Grimm, 2018:110). Doğal reklamın gelişiminde katkısı 
bulunan etkenlerden biriside sosyal medyadır. Teknolojik gelişimin hızlanmasıyla birlikte sosyal medya 
kullanımı artmıştır. Kullanıcı sayısı arttıkça profil sayfalarında reklamın yayınlanabilmesi ve markalara ait 
içeriklerin sıkça paylaşılması daha kolay ve yaygın hale gelmiştir. Bu da doğal reklamı tercih edilir hale 
getirmiştir (Arslan, 2017:567-568). 

Aşağıdaki şekilde doğal reklamın 2000’lerden sonra gelişimi gösterilmiştir: 

 

 

 

Şekil 1. 2000-2014 Yılları Arasında Doğal Reklamın Gelişim Süreci 

Kaynak: Matteo, S. ve Zotto. C. D. (2015). Native advertising, or how to stretch editorial to sponsored content 
within a transmedia branding era, Handbook of Media Branding, Switzerland, Springer International 
Publishing. 

Sebastian (2014)’a göre, yine New York Times web sitesinde 2014 yılında yayınlanan Orange Is The New Black 
adlı dizinin sponsorlu içeriği doğal reklam örnekleri arasındadır. Dizinin izlenmesi için açıkça reklam 
yapılmamıştır, sadece hapishanede olan kadınların yaşadıkları zorluklar ve istismar konusu gündeme 
getirilmiştir. Reklam, bulunduğu platform ile uyum içinde ve iç içe geçtiği için okuyucudan pozitif dönüş 
almıştır (Çekal, 2018:62). 

2.2.1. Doğal Reklam Türleri  

2.2.1.1. Yayın içi birimler 

Yayın içi birimler olarak Facebook, Twitter, Yahoo, YouTube, Linkedin, Instagram, Sharethrough, BuzzFeed, 
Gawker, Forbes BrandVoice, Mashable kullanılan mecralardır (I.A.B., 2013). Bu türdeki doğal reklamda, 
“Reklam”, “….katkılarıyla”, “……sponsorludur”, “Önerilen içerik”, “Sponsorlu içerik”, “tarafından 
sunulmuştur” ifadeleri yer almaktadır (Manic, 2015:54). Quesenberry (2015)’e göre, yayın içi birim, en sık 
sosyal medya platformunu kullanmaktadır. Yayıncı ya da reklam veren hazırladığı video, grafik, fotoğrafı, 
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sosyal medya kullanıcılarının normal akışına yerleştirilmesiyle bu tür hazırlanmış olur. En büyük avantaj ise, 
kullanıcı profiline uygun içeriğin hazırlanması ve birçok kullanıcıya ulaşabiliyor olmasıdır (Arslan, 2017:576). 
StackAdapt (2015:16)’a göre, yayın içi birimler yayın içi içerik reklamları, yayın içi sosyal reklamlar ve yayın 
içi ürün reklamları olmak üzere 3 kısımda incelenmektedir. Yayın içi içerik reklamları, yayıncının yayıncı 
içeriğinde ve haber kaynağında yer alan reklamlardır. Makale, resim, video bu gruba dahildir (Çekal, 2018:80). 
Yayın içi sosyal reklamlar ise, takipçi sayısını artırmak, içeriğin hedef kitle ilgisini çekmesi amacıyla yapılır. 
Facebook’un önerilen gönderileri, Twitter’ın tanıtım tweetleri buna örnektir (Çekal, 2018:81). Yayın içi ürün 
reklamları ise, ürün reklamları veya uygulama talimatı şeklindedir. GittiGidiyor’un Red Bull için Facebook 
üzerinden yayınladığı haber kaynağını ve siteyi ziyaret etmeye yönelik sponsorlu reklamı buna örnek olarak 
gösterilebilir. 

 
Şekil 2. Facebook Yayın İçi Sosyal Reklam GittiGidiyor Sponsorlu İçerik  

Kaynak: Facebook.com, (2020) 

2.2.1.2. Ücretli Arama Birimleri 

Ücretli arama birimleri şeklinde uygulanan doğal reklamlar, arama motorunda yapılan arama sonucunda 
çıkan sonuç sayfasında yer alır. Reklamverenin önceden belirlediği anahtar kelimelerle uyuşan bir arama 
yapıldığında bu tür doğal reklamlar, gerçekten yapılan arama sonucunda çıkan site linkleri gibi gözükürler 
(Arslan, 2017:578). Bu içerikler arama sayfasının en üstünde çıkar ve yeşil bir kutu içerisinde “reklam” ibaresi 
ile diğer sonuçlardan ayırt edilir (Çekal, 2018:82). Biraz daha fazla ilgi çekmek üzerine tasarlanmışlardır ve 
yaygın olarak kullanılan açıklama dili “---ile ilgili reklamlar”(Ads related to…) şeklindedir (Manic, 2015:54-
55). Google arama motorunda “telefon” kelimesi aratıldığında yeşil kutu içerisinde reklam yazan ve aratılan 
kelimeyle bağlantılı olan reklamlar, bu türe girer. 

 
Şekil 3. Google Ücretli Arama Birimleri Reklamları 

Kaynak:www.google.com/search?q=telefon&oq=telefon&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j69i61l2j69i60.982j0j
8&sourceid=chrome&ie=UTF-8, (2019) 
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2.2.1.3. Öneri Eklentileri 

Öneri eklentileri, bir reklam veya ücretli içerik bağlantısının bir eklenti üzerinden iletildiği doğal reklam 
türüdür. Yaygın olarak kullanılan bir öneri eklentisi, ana sayfaya entegre edilmiştir. Ana sayfa haricindeki bir 
sayfaya link verilmesiyle uygulanmaktadır. İçerik yayınının görünümünü taklit etmez (IAB, 2013:11). Genelde 
kullanılan açıklama dili “Şunu da beğenebilirsin” (You might also like), “Sizin için önerilenler” 
((Recommended for you) şeklindedir. Eğer öneri eklentisi 3. bir taraf üzerinden yapılıyorsa bilgilendirme 
amaçlı markanın ismi kullanılabilir. “---- tarafından önerilmektedir” ((Recommended by …) ya da “sponsorlu 
içerik” ((Sponsored content by) ifadelerine yer verilmektedir (Arslan, 2017:579). Şekil 4’te Jolly Tur’un 
sitesinde sizin için seçtiklerimiz ifadesiyle kullanılan bir doğal reklam türü görülmektedir. 

 
Şekil 4. Jolly Tur Öneri Eklentisi Doğal Reklam Örnekleri 

Kaynak: www.jollytur.com/sizin-icin-sectiklerimiz, (2019) 

2.2.1.4. Tanıtımlı Listeleme 

Bu türdeki doğal reklamlar, geleneksel editoryal içeriklere sahip olmayan sitelerde yer alırlar. Belirli bir sitede 
sunulan ürün veya hizmetlerle aynı görünmek, özel bir markayla bağlantı kurmak için sunulurlar. Ürün ve 
hizmetlerle birlikte sunulurlar ve reklamı yapılan markanın linki verilir. Özellikle alışveriş ve ilan sitelerinde 
sıkça kullanılır (IAB, 2013:12). Google, Amazon, Foursquare, AutoTrader kullanıcılarıdır. Kullanılan açıklama 
dili, “Reklam” (Ads), “What’s this?” (Bu nedir?), “Sponsorlu ürünler” (Sponsored Products) şeklindedir 
(Manic, 2015:55). Şekil 5, kahve makinesi kelimesinin aratılmasıyla ortaya çıkan alışveriş sonuç listesini ifade 
etmektedir. 

 
Şekil 5. Kahve makinesi için Tanıtımlı Listeleme Doğal Reklam Örnekleri 

Kaynak:www.google.com/search?q=kahve+makinesi&oq=kahve+makinesi&aqs=chrome..69i57j0l5.3689j0j8&
sourceid=chrome&ie=UTF-8, (2019). 
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2.2.1.5. Kutu İçi Reklamlar 

Kutu içi reklamlar, editoryal alanın dışına yerleştirilen, siteyle ilişkisel olarak içerik barındıran, sitenin 
dışındaki bir sayfaya link verilen reklam türüdür (IAB, 2013:13). Sayfanın geri kalanından açıkça ayırt 
edilebilir bir stili vardır (Manic, 2015:55). Dijital Ajanslar adlı sitede yer alan Brand Week İstanbul reklam 
içeriği bu türe örnek gösterilebilir. İçerik, siteyle bağlantılıdır ancak diğer içeriklerden farklı bir yerde yer alır. 
Üzerine tıklandığında kullanıcı Brand Week İstanbul sitesine yönlendirilmektedir. 

 
Şekil 6. Dijital Ajanslar Doğal Reklam Öğeleri İçeren Kutu-İçi Reklamlar- Brand Week İstanbul 

Kaynak: Çekal, Ö. 2018. “Doğal Reklam Uygulamaları ve Sosyal Ağ Sitelerinde Kullanımı: Onedio 
Örneğinde Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 

2.2.1.6. Özel ya da Sınıflandırılamayan 

Houston Chronicle Media Group (2014:12)’a göre, bu tür reklamlar, daha önce sayılan kategorilere girmeyen, 
platforma özgü olan, hiçbir kategoriye dahil edilemeyecek kadar özel olan reklamlardır. Platforma uygun ve 
genelde gif şeklinde olan, canlı renklerde hazırlanan reklamlar bu türe girmektedir (Çekal, 2018:85). Tumblr 
adlı blog sitesinde yer alan, platforma uygun ve genelde gif şeklinde olan, canlı renklerde hazırlanan reklamlar 
bu türe girmektedir. 

 
Şekil 7. Tumblr Özel/Sınıflandırılamayan Reklamlar 

Kaynak: Çekal, Ö. 2018. “Doğal Reklam Uygulamaları ve Sosyal Ağ Sitelerinde Kullanımı: Onedio 
Örneğinde Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 

2.3. Marka Farkındalığı 

Rossiter ve Percy (1987)’e göre, Marka farkındalığı, tüketicilerin markayı farklı koşullar altında tanımlama 
yeteneği olarak bilindiği gibi, marka çağrışımının gücü veya bellekte bıraktığı iz ile ilgilidir. Marka 
farkındalığı, markanın tanınması ve hatırlanması bileşenlerinden oluşur. Markanın tanınması, tüketicilerin 
markaya dair bir ipucu verildiğinde markaya daha önce maruz kaldıklarını onaylama yetenekleri ile ilgilidir. 
Marka hatırlanması, tüketicilerin bir ürün kategorisi verildiğinde markayı geri kazanabilme, hatırlayabilme 



Ö. Onurlu – S. Uyak Çelik 13/4 (2021) 2927-2944 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2933 

becerisidir (Keller,1993:3). Bellekte yerleşik bir marka farkındalığı olmadan, marka imajı oluşturmak 
imkansızdır (Pitta ve Katsanis, 1995:54). 

Marka farkındalığı, farklı koşullar altında tüketicinin markayı tanıyabilme yeteneğidir (Keller, 1993). Marka 
farkındalığı, tüketicinin zihninde bir markanın varlığının gücüdür (Aaker, 1996:10). 

Keller (1993)’ın müşteri temelli marka ederi modeline göre, marka ederi kavramı marka bilgisi, marka sadakati 
ve algılanan kalite unsurlarından oluşmaktadır. Marka bilgisi ise, marka farkındalığı ve marka imajı olmak 
üzere iki unsurdan meydana gelmektedir (Keller, 1993:1). Bir şirket varlıklarını inşa etmeye başladığında, 
marka ederini yönetmek için hassas davranmalıdır. Aaker’ın modeline göre güçlü marka ederi, farkındalık, 
çağrışım, algılanan kalite ve marka sadakatine dayanır. Bunlar net bir kimlik, kurumsal bir marka, entegre ve 
tutarlı bir iletişim, güçlü müşteri ilişkileri ve semboller ile yaratılabilir (Aaker, 1992:56-58). Literatürde sözü 
geçen entegre ve tutarlı iletişim ve güçlü müşteri ilişkileri doğal reklamların etkin kullanımıyla sağlanabilir 
ve bunun sonucunda marka farkındalığı yaratılabilir.  

2.3.1. Marka Tanınırlığı 

Tanıma, markanın görsel özelliklerine ilişkin ipuçları verildiğinde markanın isminin bilinmesidir. Örneğin; 
ısırılmış yarım bir elma logosu gösterildiğinde tüketicinin Apple markasını söylemesi bir tanımadır. Marka 
tanınması, tüketicinin satın alma kararını satın alma esnasında verdiği durumda ortaya çıkar (Percy ve 
Rossiter, 1992:264). Uztuğ (2003:30)’a göre, bir markanın tüketici tarafından tanınmış olması, tüketicinin o 
markayı kategorileştirmek için yeterli bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Tanınırlık, sembol, logo, renk, 
ambalaj gibi fiziksel özeliklerle birlikte markanın görsel öğeleriyle yakından ilişkilidir (Ertekin, 2009:17). Bir 
marka, sağlam rakiplerin olduğu bir ortamda aşinalık handikapına sahip ise, aşina olma faktörü marka için 
özellikle önemli olabilir. Böyle bir durumda, marka farkındalığı inşası yükümlülükleri azaltmak adına gerekli 
olabilir (Aaker, 1996:11). 

2.3.2. Marka Hatırlanması 

Tüketicinin bir ürünün işlevine gereksinim duyduğu anda aklına bir markanın gelmesidir. Örneğin; başı 
ağrıdığı için ağrı kesiciye ihtiyaç duyan bir kişinin aklına Minoset ağrı kesici markasının gelmesi örnek olarak 
verilebilir. Markanın hatırlanması, satın alma kararını satış noktasına gelmeden alması durumunda ortaya 
çıkar. Önce bir kategori ihtiyacı yaşanır, ardından tüketici olası çözümler üretmek için belleğe güvenir. Bu 
durumda, tüketici karar verebilmek için bellekten bir marka veya birkaç markayı hatırlamalıdır (Percy ve 
Rossiter, 1992:264-265). Elitok (2003:105)’a göre, marka hatırlanmasında tüketicinin zihninde sürekli bir 
pekiştirme yapmak önemlidir. Bir marka tanınıyor ancak tüketicinin ilgisini çekmiyor olabilir. Bunun nedeni 
ya ürün grubuna yabancılık vardır ya da iletişim faaliyetleri yeterli değildir (Ertekin, 2009:18). Marka 
hatırlanması, markanın ürün kategorisi, sınıfı söylendiğinde tüketicinin aklına gelmesiyle gerçekleşir (Aaker, 
1996:11). 

Marka farkındalığının, güçlü bir marka imajı yaratmak adına bu kadar önemli olması reklam verenlerin her 
zaman marka farkındalığını oluşturmaya veya korumaya çalışmalarını sağlamaktadır. Böylece marka, satın 
alma durumunda tüketici için göze çarpmaktadır (Percy ve Rossiter, 1992:265). Aaker (1996) marka piramidine 
göre, markalar için akla ilk gelen marka olmak ve marka ismi hakimiyeti aşamaları önemlidir. Bir ürün 
kategorisi içerisinde ilk akla gelen marka olmak demek o kategoride en fazla farkında olunan marka olmak 
anlamını taşır. Marka ismi hakimiyeti aşaması ise, tüketicilerden belirli bir ürün sınıfına ait marka isimlerinin 
sıralanması istendiğinde tamamına yakınının sadece tek bir markayı dile getirdikleri aşamadır. Literatürde 
dijital pazarlama kapsamında kullanılan reklam çeşitlerinin marka farkındalığına etkisi üzerine birçok farklı 
çalışma bulunmaktadır. Bircan (2019)’a ait çalışmada, markaların Google Adwords internet reklamcılığını 
kullanarak marka farkındalıklarını ne kadar arttırdıkları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda Cimri.com 
Google Adwords reklamları ile marka farkındalığını %71, Dekorazon.com %78 ve Turna.com ise %88 
oranında arttırmıştır. Bir başka çalışma olan Clark, Doraszelski, ve Draganska (2009)’a göre, reklamın marka 
farkındalığı üzerinde sürekli olarak önemli bir olumlu etkisi olduğu ortaya konmuştur. Walsh vd. (2014)’ne 
göre, hem görsel hem de sözlü ipuçları içeren reklamlar için marka farkındalık düzeylerinin önemli ölçüde 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Febriyantoro (2020)’ya göre YouTube Reklamcılığı marka farkındalığını 
etkilemektedir. Durgut (2019)’a göre, havayolu işletmelerinin tutundurma karması elemanları arasında yer 
alan reklamların, marka farkındalığını arttırdığı ve marka farkındalığının da tüketici satın alma tercihleri 
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üzerinde olumlu bir etki sağlamaktadır. Araştırma sonucu yukarıda belirtilen literatürdeki önceki 
araştırmaları destekler niteliktedir.  Literatüre dayanarak küresel rekabet ortamında firmalar için marka 
farkındalığı yaratmak bu denli önemlidir. Marka farkındalığı yaratırken son dönemlerde sıkça karşılaşılan 
doğal reklamların etkin kullanılması firmalar açısından avantaj sağlayacaktır. Pazarlama 4.0 bakış açısıyla ele 
alınan doğal reklamlar etkinliği artırmaya yardımcı olacaktır. Pazarlama 4.0 yaklaşımının içerdiği 
hikayeleştirme doğal reklamlarda kaliteli içerik olarak yer alabilirse ve tüketicinin ilgisini çekip merak 
uyandırabilirse amacına ulaşmış olacaktır. Böylece marka farkındalığı adına ilk adım atılmış olacaktır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 

Literatürde, Ducoffe (1996) bilgilendirme, eğlence ve rahatsız etme unsurlarının reklam değerine etkisini ve 
reklam değerinin de online reklama olan tutumlara etkisini araştırmıştır. Brackett ve Carr (2001), Ducoffe 
(1996) çalışmasına dayanan bilgilendirme, rahatsız etme ve eğlence unsurlarına güvenilirlik unsurunu da 
ekleyerek bunların reklam değerine etkisini ve reklam değerinin de online reklama olan tutumlara etkisini 
araştırmıştır. Katalina Palma ve Katrin Waalkens (2016) ise bilgilendirme, rahatsız etme, eğlence ve 
güvenilirlik unsurlarının doğal reklam değerine etkisi ve doğal reklam değerinin de doğal reklama yönelik 
tüketici tutumuna olan etkisini araştırmışlardır. Literatürdeki bu 3 çalışmaya dayanarak, reklam değerini 
etkileyen bilgilendirme, eğlence, rahatsız etme ve güvenilirlik unsurlarının doğal reklamları da etkilediği ilgili 
araştırmada varsayılmıştır. Yukarıda belirtilen ilgili 3 çalışmada bilgilendirme, rahatsız etme, eğlence ve 
güvenilirlik unsurlarının reklam değerine etkisi ve reklam değerinin de online reklama olan tutumlara etkisi 
araştırılmıştır. Bu araştırmada bu bilgiye dayanarak doğal reklamları etkileyen bilgilendirme, eğlence, 
rahatsız etme ve güvenilirlik unsurlarının online reklama olan tutuma etkisi yerine marka farkındalığına etkisi 
araştırılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda üç hipotez oluşturulmuş olup aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

H1: Doğal reklamı etkileyen unsurlardan a) Bilgilendirme, b) Eğlence c) Rahatsız etme ve d) Güvenilirliğin 
marka farkındalığı bileşenlerinden “tanıma” üzerinde etkisi vardır. 

H2: Doğal reklamı etkileyen unsurlardan a) Bilgilendirme, b) Eğlence c) Rahatsız etme ve d) Güvenilirliğin 
marka farkındalığı bileşenlerinden “hatırlama” üzerinde etkisi vardır. 

H3: Doğal reklamların marka farkındalığı sağlaması ile tüketicilerin yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. 

Araştırmanın modeli, doğal reklamları etkileyen bilgilendirme, rahatsız etme, eğlence ve güvenilirlik 
unsurları ile marka farkındalığına ait tanıma ve hatırlama bileşenlerini içermektedir. Araştırmada doğal 
reklamları etkileyen unsurlardan bilgilendirme, rahatsız etme, eğlence ve güvenilirliğin marka farkındalığı 
bileşenlerinden tanıma ve hatırlama üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırıldığı için araştırma 
tanımlayıcı araştırmadır. Makalede nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Literatürde, Ducoffe (1996) 
bilgilendirme, eğlence ve rahatsız etme unsurlarının reklam değerine etkisini ve reklam değerinin de online 
reklama olan tutumlara etkisini araştırmıştır. Brackett ve Carr (2001), Ducoffe (1996) çalışmasına dayanan 
bilgilendirme, rahatsız etme ve eğlence unsurlarına güvenilirlik unsurunu da ekleyerek bunların reklam 
değerine etkisini ve reklam değerinin de online reklama olan tutumlara etkisini araştırmıştır. Katalina Palma 
ve Katrin Waalkens (2016) ise bilgilendirme, rahatsız etme, eğlence ve güvenilirlik unsurlarının doğal reklam 
değerine etkisi ve doğal reklam değerinin de doğal reklama yönelik tüketici tutumuna olan etkisini 
araştırmışlardır. Ducoffe (1995), reklam bilgilerinin bilgilendiriciliğinin ve eğlencesinin tekrarla birlikte 
azalması gerektiğini, çünkü bilginin izleyici tarafından öğrenileceğini ve dolayısıyla değerini azaltacağını 
belirtmektedir. Ducoffe (1996) ve Brackett (2001) bilgilendiriciliğin tüketicilerin algılanan reklam değeri 
üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bulmuşlardır. Ducoffe’a ait çalışmada, bu üç unsurun reklam değeri 
üzerinde doğrudan ve önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir. Brackett (2001), Ducoffe'un araştırma 
modeline ek olarak güvenilirliğin algılanan reklam değeri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bulmuştur. 
Brackett’a ait çalışmanın bulgularının bir sonucu olarak, güvenilirlik ve ilgili demografik değişkenler 
Ducoffe'un modeline daha fazla güç kattığı görülmektedir. Katalina Palma ve Katrin Waalkens (2016)’a ait 
çalışma sonucunda doğal reklamcılığın algılanan değeri, tüketicilerin ona yönelik tutumlarını belirlediği, 
reklam değeri ne kadar yüksek algılanırsa, tüketicilerin doğal reklamcılığa karşı tutumu o kadar olumlu 
olacağı belirtilmiştir. Tüketiciler, doğal reklamcılığı eğlence, bilgilendirme ve tasarım biçimlerinde değerli 
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olarak algılamaktadır. Sunulan doğal reklam, resim, illüstrasyon ve videolardan oluşan içeriği ve algılanan 
reklam değerini artıran normal editoryal içerikten farklı olması nedeniyle eğlenceli olarak algılanmaktadır. 
Doğal reklamdaki bilgiler ilgi çekici olarak algılandığından ve öğrenme etkisi sağladığından değerli olarak 
kabul edilmektedir. Doğal reklamlar rahatsız edici olarak algılanmamaktadır çünkü pop-up'lar, saldırgan ve 
etik olmayan içerikler gibi tüketiciyi rahatsız ettiği belirtilen unsurlar içermemektedir. Doğal reklamın 
kaynağının güvenilir olarak görülmesi reklam değerini artırır ve reklama yönelik tutum olumlu olur. 

Yukarıda sözü edilen ilgili 3 çalışma referans alınarak, araştırmanın özgün modeli, doğal reklamı etkileyen 
unsurlardan bilgilendirme, eğlence, rahatsız etme ve güvenilirliğin, marka farkındalığı bileşenlerinden tanıma 
ve hatırlama üzerindeki etkisi bağlamında oluşturulmuştur. Modele göre doğal reklam “bağımsız”, marka 
farkındalığı ise “bağımlı değişkendir”. Araştırma modeli, aşağıda Şekil 2’de gösterilmiştir: 

 

  

                                                                       

 

 

 

“Pazarlama 4.0 Açısından Doğal Reklamların İncelenmesi ve Marka Farkındalığına Etkisi Üzerine Bir 
Araştırma” konulu araştırmanın Etik kurul raporu, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Etik 
Kurulu tarafından 09.11.2020 tarihinde 2020-25 sayılı 2020-9/7 Protokol no ile verilmiştir. 

Bu makale Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalı Pazarlama Bilim dalı 
“Pazarlama 4.0 açısından Doğal Reklamların İncelenmesi ve Marka Farkındalığına Etkisi Üzerine Bir 
Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezinden düzenlenmiştir. 

3.2. Araştırmanın evreni ve örneklem yöntemi 

Araştırmanın evreni interneti kullanan ve doğal reklamla karşılaşan kişilerdir. Araştırmanın örneklem 
yöntemi, kolayda örnekleme yöntemidir. Araştırma, 01/04/2020– 04/05/2020 tarihleri arasında ve toplamda 585 
katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 585 katılımcının 402’si 3. soru olan “Doğal reklamlar ilginizi çeker mi?” 
sorusuna evet yanıtını vererek anket sorularının tamamını cevaplamışlardır. 183’ü ise, bu soruya hayır yanıtını 
verdiği için anket 3. sorudan sonra sonlandırılmıştır. 

3.3. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı 

Araştırmanın veri toplama yöntemi ankettir. Araştırmanın veri seti için 5’li Likert ölçeği ile elektronik anket 
uygulanmıştır. Araştırmanın başladığı sırada maalesef dünyada ve dolayısıyla Türkiye’de yaşanan pandemi 
nedeniyle, saha çalışması olarak planlanan araştırmanın, elektronik anket yöntemi kullanılarak yapılmasına 
karar verilmiştir. Araştırmanın anketi toplamda 37 sorudan oluşmaktadır.  

Bilgilendirme, eğlence ve rahatsız etme unsurlarına ilişkin ölçek için Ducoffe (1996) çalışmasından, 
güvenilirlik unsuruna ait ölçek için ise Brackett ve Carr (2001) çalışmasından yararlanılmıştır. Marka 
farkındalığına ilişkin ölçek için Yoo vd., (2000) ve Buil vd., (2013) çalışmalarından yararlanılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Analiz, IBM SPSS Statistics 25 programında gerçekleştirilmiştir. Anket sorularının geçerliliği faktör analiziyle 
ölçülmüştür. Güvenilirliği ise Cronbach Alpha Değeri ile ölçülmüştür. Doğal reklamları etkileyen 
bilgilendirme, rahatsız etme, eğlence ve güvenilirlik unsurları için öncelikle KMO ve Bartlett testi 
uygulanmıştır. İkinci adım olarak, Anti-image korelasyon matrisi incelenmiştir. Burada MSA değerlerinde 
0,50’nin altında kalan herhangi bir değer olmamasından dolayı açıklanan toplam varyans tablosuna 
bakılmıştır ve bunun sonucuna göre doğal reklamları etkileyen unsurların 4 alt boyuttan oluştuğu ve toplam 
varyansın %82,749’unun bu alt boyutlar tarafından açıklandığı görülmektedir. Daha sonrasında döndürülmüş 
bileşenler matrisi incelenmiştir. Marka farkındalığı bileşenleri olan tanıma ve hatırlama için de öncelikle KMO 
ve Bartlett testi uygulanmıştır. Anti-image korelasyon matrisinde hiçbir değerin 0,50’nin altında olmadığı 

Doğal reklamları etkileyen unsurlar 

a) Bilgilendirme 
b) Rahatsız etme 
c) Eğlence 
d) Güvenilirlik 

             Marka farkındalığı 

a) Tanıma 
b) Hatırlama 
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görülmüştür. Bu nedenle bu soru grubunun faktör analizine uygun olduğuna karar verilmiştir. Component 
Matrix sonucunda faktör analizi yapılan soru grubunun tek bir boyuttan oluştuğu sonucuna varılmış ve tek 
boyuttan oluştuğu içinde döndürülmüş bileşenler matrisi hesaplanamamıştır. 

Araştırmada verilerin normal dağılıp dağılmadığını anlamak için Kolmogorov-Smirnov ile Shapiro-Wilk 
testlerine bakılmıştır. p değerlerinin tüm ölçeklerde 0,05’ten düşük çıkması nedeniyle dağılımın normal 
olmadığı görülmüştür. Sonrasında Korelasyon analizi yapılmıştır. Veriler normal dağılmadığı için korelasyon 
analizinde parametrik Pearson Korelasyon testinin uygulanamadığı durumlarda kullanılabilen Spearman 
testi kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler arasında korelasyon katsayılarına bakılmıştır. Korelasyon analizi 
sonrasında ise çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Doğal reklamların marka farkındalığı sağlamasıyla 
tüketicilerin yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı da alt amaç olarak araştırılmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda Kruskal Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi uygulanmıştır. 

4. Bulgular 

Araştırmada öncelikle anket sorularının hangi faktör altında toplanacağını belirlemek adına faktör analizi 
uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda 3 ifade analizden çıkartılmıştır. Marka farkındalığı soru grubunun 
“tanıma ve hatırlama” olarak tek bir boyuttan oluştuğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda araştırmanın 
hipotezleri tanıma ve hatırlama bileşenlerinin tek boyutta birleşmesiyle birlikte ikiye inmiştir. Daha sonra 
güvenilirlik analizine geçilmiştir. Güvenilirlik analizi sonucunda 7 ifade analizden çıkartılmıştır. Tekrarlanan 
faktör ve güvenilirlik analizi sonuçları aşağıda yer alan Tablo 2 ve Tablo 3’te belirtilmiştir.  

4.1. Demografik Bulgular 

Katılımcılara ait demografik bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir: 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri Frekans Tablosu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif 
Yüzde 

İnternette geçirilen 
saat 

0-2 saat 112 19,1 19,1 19,1 
2-4 saat 146 25,0 25,0 44,1 
4-6 saat 175 29,9 29,9 74,0 

6 saat üstü 152 26,0 26,0 100,0 
Toplam 585 100,0 100,0  

 
 

Genelde İnternetin 
kullanıldığı mekan 

Ev 320 54,7 54,7 54,7 
İş yeri 173 29,6 29,6 84,3 
Okul 63 10,8 10,8 95,0 

Cafe/Restorant 29 5,0 5,0 100,0 
Toplam 585 100,0 100,0  

Doğal reklamlar 
ilginizi çeker mi? 

Hayır 183 31,3 31,3 31,3 
Evet 402 68,7 68,7 100,0 

Toplam 585 100,0 100,0  
Cinsiyet Kadın 201 50,0 50,0 50,0 

Erkek 201 50,0 50,0 100,0 
Toplam 402 100,0 100,0  

Medeni Durum Evli 185 46,0 46,0 46,0 
Bekar 217 54,0 54,0 100,0 

Toplam 402 100,0 100,0  
Yaş 18-26 80 19,9 19,9 19,9 

27-35 158 39,3 39,3 59,2 
36-44 84 20,9 20,9 80,1 
45-53 44 10,9 10,9 91,0 

54 ve üstü 36 9,0 9,0 100,0 
Toplam 402 100,0 100,0  
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Eğitim düzeyi İlköğretim 18 4,5 4,5 4,5 
Lise 80 19,9 19,9 24,4 

Önlisans 50 12,4 12,4 36,8 
Lisans 147 36,6 36,6 73,4 

Yüksek lisans 87 21,6 21,6 95,0 
Doktora 20 5,0 5,0 100,0 
Toplam 402 100,0 100,0  

Gelir 0-2.324 TL 90 22,4 22,4 22,4 
2.325-3.000 TL 49 12,2 12,2 34,6 
3.001-4.500 TL 96 23,9 23,9 58,5 
4.500 TL üstü 167 41,5 41,5 100,0 

Toplam 402 100,0 100,0  
Meslek Öğrenci 68 16,9 16,9 16,9 

Özel sektör çalışanı 203 50,5 50,5 67,4 
Kamu sektörü çalışanı 58 14,4 14,4 81,8 

Emekli 28 7,0 7,0 88,8 
Çalışmıyor 45 11,2 11,2 100,0 

Toplam 402 100,0 100,0  

Demografik özellikler değerlendirildiğinde cinsiyete göre kadın ve erkeğin sayıca eşit olduğu; medeni hal 
durumuna göre bekarların; eğitim düzeyine göre lisans derecesine sahip olanların, yaş durumuna göre 27-35 
yaş grubunun; gelir durumuna göre ise 4.500TL ve üstü gelire sahip olanların; mesleğe göre özel sektör 
çalışanlarının; 4-6 saat arası internette vakit geçirenlerin; genelde interneti evde kullananların fazla olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 2 ve Tablo 3’e göre, KMO değeri doğal reklamları etkileyen unsurlar için 0,854; marka farkındalığı için 
ise 0,889 olarak bulunmuştur. 1 değerine yaklaştığı için örnekleme yeterliliğinin yüksek olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bartlett küresellik testi sonucuna göre p değeri 0,000 ( < 0,05 )’dır. Güvenilirlik analiz sonucuna 
göre ise, rahatsız etme faktörü için 0,941; güvenilirlik faktörü için 0,935; bilgilendirme faktörü için 0,906; 
eğlence faktörü için 0,983; marka farkındalığı için ise 0,960 değeri bulunmuştur. Analize devam etmeye uygun 
sonuçlar elde edildiğinden regresyon analizine geçilmiştir. 

Tablo 2. Doğal Reklamları Etkileyen Unsurlar Faktör Analizi Sonuç Tablosu 

Faktörün adı Soru ifadesi 
Faktör 

ağırlıkları 

Faktörün 
açıklayıcılığı 

(%) 
Güvenilirlik 

RAHATSIZ ETME 

Doğal reklam, sinirlendiricidir. ,882 

28,551 0,941 
Doğal reklam, kafa karıştırıcıdır. ,869 

Doğal reklam, yanıltıcıdır. ,863 
Doğal reklam, can sıkıcıdır. ,858 

 
GÜVENİLİRLİK 

 

Doğal reklam, inandırıcıdır. ,869 
21,630 0,935 Doğal reklam, inanılırdır. ,861 

Doğal reklam, güvenilirdir. ,824 

BİLGİLENDİRME 

Doğal reklam, zamanında bilgi sağlar. ,883 

21,434 0,906 
Doğal reklam, ürün bilgisini anında 

erişilebilir kılar. 
,883 

Doğal reklam, ilgili ürün bilgisini 
sağlar. 

,800 

EĞLENCE 
Doğal reklam, eğlencelidir. ,909 

16,685 0,983 
Doğal reklam, zevklidir. ,906 

  TOPLAM 88,3  
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Kaiser-Meyer-Olkin Ölçek Geçerliliği ,854 

Bartlett Küresellik 
Testi 

Ki kare 5093,992 

sd 66 

p değeri ,000 

Tablo 3. Marka Farkındalığı Çıkartılan Sorular Sonrası Güvenilirlik Analizi ve KMO ve Bartlett Küresellik 
Testi 

Güvenilirlik İstatistikleri 

Cronbach's 
Alpha İfade sayısı 

0,960 6 

 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Ölçek Geçerliliği ,889 

Bartlett Küresellik 
Testi 

Ki kare 2831,832 

df 15 

p değeri ,000 

4.2. Korelasyon Analizi 

Çoklu regresyon analizi öncesinde bağımsız değişkenler arasında korelasyon katsayılarına bakılmıştır. 
Korelasyon -1 ve +1 arası değer almaktadır. Değer 1’e yaklaştıkça ilişkinin kuvveti artmakta iken 0’a 
yaklaştıkça ilişkinin kuvveti azalmaktadır (Durmuş vd., 2018:144). Korelasyon analiz sonucu Tablo 4’te 
gösterilmiştir:  

Tablo 4. Doğal Reklamları Etkileyen Unsurlar Arasındaki Korelasyon Analizi 

 Rahatsız etme Güvenilirlik Bilgilendirme Eğlence 

Spearman's rho 

Rahatsız etme 

Korelasyon 
Katsayısı 

1,000 -,576** -,397** -,400** 

P değeri (2 
kuyruklu) 

. ,000 ,000 ,000 

N 402 402 402 402 

Güvenilirlik 

Korelasyon 
Katsayısı 

-,576** 1,000 ,461** ,446** 

P değeri (2 
kuyruklu) 

,000 . ,000 ,000 

N 402 402 402 402 

Bilgilendirme 

Korelasyon 
Katsayısı 

-,397** ,461** 1,000 ,444** 

P değeri (2 
kuyruklu) 

,000 ,000 . ,000 

N 402 402 402 402 
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Eğlence 

Korelasyon 
Katsayısı 

-,400** ,446** ,444** 1,000 

P değeri (2 
kuyruklu) 

,000 ,000 ,000 . 

N 402 402 402 402 
**. Korelasyon katsayısı 0.01 seviyesinde anlamlıdır. 

Tablo 4’e göre, p değeri (0,000) 0,01’den küçük olduğundan bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. Bağımsız değişkenler arasında yüksek bir korelasyon mevcut olmadığından modelin regresyon 
analizine uygun olduğu görülmektedir. 

4.3. Çoklu Regresyon Analizi 

Doğal reklamı etkileyen unsurlardan a) Bilgilendirme, b) Eğlence c) Rahatsız etme ve d) Güvenilirliğin marka 
farkındalığı bileşenlerinden “tanıma” ve “hatırlama” üzerinde etkisi olup olmadığının test edilebilmesi için 
çoklu regresyon analizinden yararlanılacaktır. 

H1 hipotezi bu analiz ile test edilecektir. 

Tablo 5. Regresyon Analizi ANOVA Tablosu 

ANOVAa 

Model Kareler Toplamı df Kareler Ortalaması F Sig. 

1 Regresyon 115,858 4 28,965 111,119 ,000b 

Residual 103,483 397 ,261   

Toplam 219,341 401    

a. Bağımlı değişken: Tanıma ve hatırlama 

b. Tahmin edici: (Sabit), Eğlence, Rahatsız etme, Bilgilendirme, Güvenilirlik 

Tablo 5’e göre, ANOVA tablosunda F değeri 111,119 ve p değeri (sig.) 0,000 olduğundan burada regresyon 
modelinin uygun olduğu görülmektedir. Marka farkındalığı bileşenlerinden tanıma ve hatırlamayı doğal 
reklamları etkileyen unsurlar olarak ele aldığımız güvenilirlik, bilgilendirme, rahatsız etme ve eğlence 
değişkenlerinden en az biri ile tahmin etmek istatistiksel olarak mümkündür. 

Tablo 6. Regresyon Analizi Model Özet Tablosu 

Model Özet Tablosu 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Standart hata 

1 ,727a ,528 ,523 ,51055 

Tablo 6’daki R ve R2 değerleri modelin açıklayıcılık gücünü ifade etmektedir. Regresyon analizi sonucu, doğal 
reklamları etkileyen unsurlar olan güvenilirlik, bilgilendirme, rahatsız etme ve eğlence değişkenlerinin marka 
farkındalığı bileşenlerinden tanıma ve hatırlama değişkenlerini %52,80 oranında açıklamaktadır. Beta 
değerinin pozitif olması etkinin doğru yönlü olduğunu göstermektedir (R=0,727). 
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Tablo 7. Regresyon Katsayıları Tablosu 

Katsayılar 

Model 

Standartlaştırılmamış 
Katsayılar 

Standart 
Katsayılar 

t Sig. 
Collinearity İstatistiği 

B Std. hata Beta Tolerans VIF 
1 (Sabit) ,983 ,222  4,420 ,000   

Rahatsız etme ,041 ,039 ,047 1,069 ,286 ,627 1,595 
Güvenilirlik ,479 ,041 ,543 11,737 ,000 ,555 1,801 

Bilgilendirme ,270 ,038 ,310 7,133 ,000 ,629 1,590 
Eğlence ,006 ,030 ,009 ,212 ,832 ,633 1,580 

a. Bağımlı değişken: Tanıma ve hatırlama 

Tablo 7’ye bakıldığında Katsayılar tablosunda p değerlerinin 0,05’ten büyük olduğu rahatsız etme (0,286) ve 
eğlence (0,832) değişkenlerinin modele anlamlı bir katkı sağlamadığı belirlenerek modelden çıkartılmıştır. 
Güvenilirlik ve bilgilendirme bağımsız değişkenlerinin p değerleri 0,05’ten küçük olduğundan marka 
farkındalığı bileşenleri tanıma ve hatırlama değişkenini tahmin etmede kullanılabileceğine karar verilmiştir. 
Doğal reklamları etkileyen unsurlardan güvenilirlik alt boyutunun marka farkındalığı bileşenlerinden tanıma 
ve hatırlamayı açıklayan en önemli değişken olduğu da görülmüştür. En yüksek standardize edilmiş katsayıya 
0,543 değeri ile sahip olan güvenilirlik alt boyutu marka farkındalığını en çok açıklayan değişkendir. 

Çoklu regresyon analizi sonucuna göre, H1 hipotezi kısmen desteklenmiştir. 

4.4. Fark Testi 

H2 hipotezi Kruskal Wallis testiyle test edilecektir. 

Tablo 8. Yaşa Göre Kruskal Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Yaş Ortalama Standart 
sapma sig df Kİ Kare 

Tanıma ve hatırlama 

18-26 3,9458 ,83975 

0,000 4 20,221 
27-35 3,7795 ,73898 
36-44 4,0675 ,65559 
45-53 3,9811 ,71908 

54 ve üstü 4,1620 ,60354 

Tablo 8’e göre, p değeri (0,000), 0,05’den küçük olduğundan H0 hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuç, 
katılımcıların yaş aralığına göre marka farkındalığı düzeylerinin farklı olduğunu göstermektedir. 
36-44 yaş aralığında olan katılımcıların (4,0675), 27-35 yaş aralığındaki (3,7795) katılımcılara göre daha fazla 
marka farkındalığına sahip oldukları anlaşılmaktadır. 54 yaş ve üstü olan katılımcıların (4,1620), 27-35 yaş 
aralığındaki (3,7795) katılımcılara göre daha fazla marka farkındalığına sahip oldukları da anlaşılmaktadır. 
Bu analiz sonucuna göre, H2: Doğal reklamların marka farkındalığı sağlaması ile tüketicilerin yaş grupları 
arasında anlamlı bir farklılık vardır hipotezi kabul edilmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma 
Küresel boyuttaki rekabet ortamı, değişen tüketici beklenti ve davranışları, teknolojinin hızla günlük hayata 
nüfuz etmesi ve sürekli gelişme halinde olması bunların sonucunda tüketicilerin sadece ürün veya hizmet 
alan taraf değil, aynı zamanda değer yaratıldıktan sonra katılım sağlama kısmında olması firmaları farklı 
yöntemler uygulamaya yönlendirmiştir.  
Pazarlama 4.0 yaklaşımı ile birlikte tüketici istek ve ihtiyaçlarından ziyade satışları artırmak için çaba 
harcanılan ürün odaklı bir dönem olan Pazarlama 1.0, tüketici istek ve ihtiyaçlarının ön planda olduğu 
Pazarlama 2.0, insan odaklı tüketici yaratıcılığı ve değer yaratılması ön planda olan Pazarlama 3.0 
yaklaşımlarının aksine tüketicinin ürün/hizmet oluşumu sırasında katılımını sağlamak ve markanın 
savunuculuğunu kazanmak amaç haline gelmiştir. Bunu yaparken de günümüzde markalar marka 
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farkındalığı yaratma sürecinde etkili bir yöntem olan ve marka farkındalığını üst düzeye taşımak için dijital 
pazarlama yöntemlerinden doğal reklamları tercih edebilmektedirler. 
Markaların, marka farkındalığı yaratma ve bunu sürdürme çabası küresel rekabet ortamında anlaşılır bir 
sebeptir. Markalar rakip markalardan bir adım önde olmak için doğal reklam gibi güncel, uygulanabilir ve 
trend olan reklamları bu amaç için kullanabilir. Altınışık (2004)’e göre, tüketicinin bir ürünü alması için 
öncelikli olarak ürünün farkında olması gerekir. Tüketiciyi etkileyerek tüketicinin zihninde markaya ait bir 
imaj bırakabilmektedir. Thomas (2004:1-2)’a göre, reklamların marka farkındalığı yaratmasıyla birlikte 3 sonuç 
ortaya çıkmaktadır. İnsanlar bilmedikleri ürünleri satın almazlar. Bu nedenle farkındalık satın alma olasılığını 
artırır. İkinci olarak, farkındalık algıyı etkileyerek tüketicinin bir mağazaya gittiğinde o ürünü fark etmesini 
sağlar. Üçüncü olarak ise, farkındalık tüketicinin üründen haberdar olmasını sağlar ve bu da markaya karşı 
olumlu duygu ve düşünceler beslenmesine katkıda bulunur (Ertekin, 2009:25).  Tüketicinin satın alma 
sürecinde ilgili markayı tanıması ve hatırlaması bu nedenle çok önemlidir. Farkındalık oluşturulabilirse, 
tekrardan satın almaya katkısının olabileceği düşünülmektedir.  
Günümüzde, Pazarlama 4.0 ışığında, mobil uygulamalar, oyunlaştırma, hikayeleştirme markaların diğer 
markalardan ayrışmasını ve bir adım öne çıkmasını sağlamaktadır. Bu ilgili uygulamalar tüketicinin merakını 
uyandırmak ve ilgi çekici bilgi vermek adına kullanılabilmektedir. Merak uyandırmak ve ilgi çekici bilgi 
vermeden kasıt aslında kaliteli bir içerik yaratmaktır. Doğal reklam ile birlikte, reklam farklı bir yöne doğru 
evrilmiş sadece alışverişe yönlendiren basit bir araç olmaktan çıkıp tüketiciler ile arasında bağ kuran ve hikaye 
anlatımına imkan sağlayan bir tutundurma faaliyeti olmuştur (Manic, 2015:58).  Hikayeleştirme ile marka 
doğru ifade edilmeli ve tüketicinin ilgisi bu yönde çekilmelidir. Doğal reklamlar gibi bulunduğu platformla 
iç içe geçmiş ve bütünleşmiş reklamlar bulunduğu platformdan ayrı düşünülemez. Doğal reklamın temel 
ayrımı da aslında budur. Bulunduğu platformda direkt reklam olarak algılanması reklam veren tarafından 
arzu edilmez. Camp ve Reynolds (2016:27)’a göre, eğer doğal reklam, cezbedici bir hikaye anlatımına sahipse 
konu ve format ne olursa olsun hedef tüketiciler marka ile etkileşime geçerler (Çekal, 2018:76-77).  Platformun 
doğal akışında, tüketiciyi rahatsız etmeden ve çevrimiçi deneyimini kesintiye uğratmadan verilen reklamlar 
olduğu için eğer hikayeleştirme başarılı bir şekilde uygulanabilirse merak uyandıracak ve tüketici marka ile 
etkileşime geçmeye başladığında değer yaratma sürecine katkı sağlayacaktır. 
Doğal reklam çeşitleri genellikle marka farkındalığı yaratma ve şirketlerin kendi medya kanallarına trafik 
sağlama çabası olarak yeni potansiyel müşterilere ulaşmak için kullanılır (Kotler vd., 2017:95-180). Literatüre 
dayanarak, dijital pazarlama yöntemlerinden doğal reklam ile olumlu bir marka imajı için önemli olan marka 
farkındalığı bu nedenle araştırma için tercih edilmiştir. Doğal reklamların marka farkındalığı üzerinde bir 
etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 
Ducoffe (1996) çalışmasında bilgilendirme, eğlence ve rahatsız etme unsurlarının reklam değerine ve reklam 
değerinin de online reklama olan tutumlara etkisini araştırmıştır. Brackett ve Carr (2001) çalışmasında, 
belirtilen ilgili 3 unsura güvenilirlik unsurunu da ekleyerek bunların reklam değerine ve reklam değerinin de 
online reklama olan tutumlara etkisini araştırmıştır. Palma ve Waalkens (2016) çalışmalarında ise belirtilen 4 
unsurun doğal reklam değerine ve doğal reklam değerinin de doğal reklama yönelik tüketici tutumuna olan 
etkisi araştırılmıştır. Literatürde önceki çalışmalara bakıldığında bilgilendirme, eğlence, rahatsız etme ve 
güvenilirlik unsurlarının reklam değerine etkisi ölçülmüştür. Araştırmada, reklam değerini etkileyen 
unsurların doğal reklamları da etkilediği varsayılmıştır. Reklam değerine etki eden ilgili bu 4 unsurun, doğal 
reklama da etki ettiği varsayımına dayanarak marka farkındalığına etkisi bu nedenle araştırılmak istenmiştir. 
Araştırmanın analiz sonuçlarından elde edilen verilere göre, doğal reklamları etkileyen unsurların marka 
farkındalığı bileşenlerini, yüksek seviyede açıkladığı görülmüştür (R=0,727 ; R2=0,528 ; F=111,119 ; p=0,000). 
Doğal reklamları etkileyen unsurlar olan güvenilirlik, bilgilendirme, rahatsız etme ve eğlence değişkenleri 
marka farkındalığı bileşenlerinden tanıma ve hatırlama değişkenlerini %52,80 oranında açıklamaktadır. Beta 
değerinin pozitif olması etkinin doğru yönlü olduğunu göstermektedir (R=0,727). Ducoffe (1996), tüketicilerin 
daha fazla eğlence ve eğlence unsuru olan reklamları sevmeyi ve görmeyi tercih ettiğini iddia etmektedir. 
Rahatsız etme hissinin, bireylerin canını sıkan, rahatsız eden, aşağılayan veya aşırı manipülatif görünen 
teknikler kullanan reklamlarla ilgili olduğunu belirtmektedir. Araştırmada alt boyutlar içerisinde rahatsız 
etme ve eğlence unsurlarının modele anlamlı bir katkı sağlamadığı belirlenmiştir. Ducoffe (1996)’a göre, 
reklamların bilgilendirmesi, reklamların değeri için önemli bir tahmin edici olarak görülebilir ve reklamın 
etkinliği için çok önemlidir. Brackett ve Carr (2001)’a göre, reklamları değerlendirirken ve onlara karşı 
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tutumları formüle ederken güvenilirlik müşteriler için önemli bir kaynaktır. Araştırma sonucunda güvenilirlik 
ve bilgilendirmenin marka farkındalığı bileşenlerinden tanıma ve hatırlama üzerinde etkisi olduğu 
görülmüştür. Araştırma sonucu da literatürde belirtildiği gibi bilgilendirme ve güvenilirlik unsurunun 
önemini göstermektedir. Alt boyutlar içerisinde en açıklayıcı olan güvenilirlik boyutudur (Beta=0,543).  Analiz 
sonuçlarına göre, doğal reklamların bilgilendirme unsurunu ön planda tutması ve kullanması önemlidir. 
Tüketici doğal reklamın içeriğinde bilgilendirme unsurunu ne kadar fazla görürse yani ürün ya da hizmet 
hakkında yeteri kadar bilgi alabilirse, memnuniyeti o derece üst sırada olacaktır. Aynı şekilde doğal 
reklamlarda güvenilirlik unsuru da ön planda tutulması gereken bir diğer unsurdur. Tüketici güven duyduğu 
ve güvenilir bulduğu doğal reklamlar için daha fazla ilgi duyacaktır.  
Bilgilendirme ve güvenilirlik unsurunun içerikte yer aldığı doğal reklamların, marka farkındalığı üzerinde 
olumlu bir etkisinin olduğu araştırmada görülmüştür. Bu durumda bu çalışmayla birlikte firmalar doğal 
reklamları daha etkin ve yaygın olarak kullanma fırsatı yakalayabileceklerdir. Doğal reklam içeriklerinde 
bilgilendirme ve güvenilirlik unsurlarını bir arada kullanmaları doğal reklamları daha etkin hale getirecek ve 
tüketicinin merakını uyandıracaktır. Böylece tüketicinin ilgisini çekmiş olan doğal reklam daha fazla marka 
farkındalığı yaratacaktır. 
Araştırmadan elde edilen dikkat çekici bir bulgu da şudur: 36-44 yaş ve 54 yaş ve üstü katılımcıların 27-35 yaş 
aralığındaki katılımcılara göre daha fazla marka farkındalığına sahiptir. Bu durumda markalar bu bulguyu 
da dikkate alabilirler. Marka farkındalığının daha fazla olduğu ilgili bu yaş grupları baz alınarak onlara 
yönelik doğal reklamlar üretilebilir ya da bu yaş gruplarının kullandığı online siteler tespit edilerek o 
platformlarda daha fazla doğal reklam kullanılabilir. 
Literatürde dijital pazarlama kapsamında kullanılan reklam çeşitlerinin marka farkındalığına etkisi üzerine 
birçok farklı çalışma bulunmaktadır. Bircan (2019)’a ait çalışmada, markaların Google Adwords internet 
reklamcılığını kullanarak marka farkındalıklarını ne kadar arttırdıkları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda 
Cimri.com Google Adwords reklamları ile marka farkındalığını %71, Dekorazon.com %78 ve Turna.com ise 
%88 oranında marka farkındalığını arttırmıştır (Bircan, 2019:93). Bir başka çalışma olan Clark, Doraszelski, ve 
Draganska (2009)’a göre, reklamın marka farkındalığı üzerinde sürekli olarak önemli bir olumlu etkisi olduğu 
ortaya konmuştur. Walsh vd. (2014)’ne göre, hem görsel hem de sözlü ipuçları içeren reklamlar için marka 
farkındalık düzeylerinin önemli ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir. Febriyantoro (2020)’ya göre 
YouTube Reklamcılığı marka farkındalığını etkilemektedir. Durgut (2019)’a göre, havayolu işletmelerinin 
tutundurma karması elemanları arasında yer alan reklamların, marka farkındalığını arttırdığı ve marka 
farkındalığının da tüketici satın alma tercihleri üzerinde olumlu bir etki sağlamaktadır. Araştırma sonucu 
yukarıda belirtilen literatürdeki önceki araştırmaları destekler niteliktedir. Bu araştırmanın sonucunda marka 
farkındalığının doğal reklamlardan etkilendiğinin belirlenmesi ve özellikle güvenilirlik ve bilgilendirme 
unsurlarının bunda etkili olması, ileride bu konuda çalışacak kişilere akademik kaynak oluşturması, 
reklamcılık sektörüne katkıda bulunması ve firmalara bu konuda ışık tutmasını sağlaması açısından 
önemlidir. Firmaların, bilgilendirme ve güvenilirlik unsurlarını bir arada kullanmaları doğal reklamları daha 
etkin hale getirecek ve tüketicinin merakını uyandıracaktır. Tüketici ilgisini çeken doğal reklamlara daha fazla 
odaklanacak ve marka farkındalığı oluşacaktır. Marka farkındalığı oluşmuş bir marka için, olumlu marka 
imajı yaratmak daha kolay hale gelecektir. 36-44 yaş ile 54 yaş ve üstü katılımcıların araştırmadaki diğer yaş 
gruplarına göre daha fazla marka farkındalığına sahip olmaları da firmalar açısından bir avantajdır. Bu yaş 
gruplarına yönelik doğal reklam içerikleri yaratılabilir ve tüketicilerin bununla karşılaşması sağlanabilir. İlgili 
yaş grubunun aktif olarak kullandığı online sitelerde doğal reklam etkin bir şekilde kullanılabilir. 
Sonraki araştırmalarda, bu araştırmadan farklı olarak yaş sınırı konulabilir. Belirli yaş grubuna odaklanarak 
o grup için doğal reklamların marka farkındalığı üzerindeki etkisi araştırılabilir. Daha spesifik bir çalışma 
olacaktır. Bunun yanı sıra araştırmanın başladığı sırada maalesef dünyada ve dolayısıyla Türkiye’de yaşanan 
Corona virüs salgını nedeniyle, saha çalışması olarak planlanan araştırma, elektronik anket yöntemi 
kullanılarak yapılmıştır. Bu da çoğu kişinin uzak olduğu bir kavram olan doğal reklamların online olarak bilgi 
verilmesi yoluyla açıklanmasına neden olmuştur. Sonradan bu konuyla ilgili araştırma yapacak kişiler yüz 
yüze anket yöntemini kullanarak kavramı daha net bir şekilde katılımcılara aktarabilirler. Araştırmada doğal 
reklamları etkileyen unsurların (bilgilendirme, güvenilirlik, rahatsız etme ve eğlence) marka farkındalığı 
bileşenlerinden tanıma ve hatırlama üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İleride araştırmacılar doğal reklamları 
etkileyen unsurları marka farkındalığı yerine başka bir kavramla birlikte araştırarak literatüre kazandırabilir. 
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Amaç – Çalışmada destinasyon hakkında bilgi edinme aracı olarak sanal tur kullanım kabulüne yönelik 
davranışsal niyeti etkileyen faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli kapsamında ampirik olarak sınanması 
amaçlanmaktadır. Kullanıcıların sanal tur aracılığıyla sanal ortamda gördükleri destinasyonu fiziki 
olarak ziyaret etme niyeti üzerinde sanal tur kullanımına yönelik tutumun etki düzeyine bakılmaktadır. 

Yöntem – Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada tanımlayıcı 
istatistikler, geçerlik ve güvenilirlik analizi, keşfedici faktör analizi ve basit doğrusal regresyon analizi 
için IBM SPSS Statistics 21 istatistiki paket programı kullanılmıştır. Ölçme modelinin testinde kullanılan 
doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal modelin testinde kullanılan yol analizi IBM AMOS 21 istatistiki paket 
programı ile gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Çalışma sonucunda, algılanan eğlence, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda ve 
kullanıma yönelik tutum faktörlerinin sanal tur kullanımına yönelik davranışsal niyet üzerinde etkili 
olduğu görülmüştür. Sanal tur kullanımına yönelik tutumun ziyaret etme niyeti üzerinde istatistiki 
açıdan anlamlı orta düzeyde ve pozitif yönde etkisinin varlığı tespit edilmiştir. 

Tartışma – Dijital çağda gelişen teknoloji uygulamalarının başarısı bireyler tarafından bu uygulamaların 
kullanım kabulüne bağlıdır. Bireyler tarafından gerçekleşen kullanım kabulü bu uygulamaların 
geliştirilerek destinasyon pazarlamasında kullanımının önünü açmaktadır. Buna bağlı olarak, turizm 
paydaşlarının destinasyon pazarlamasında kullandıkları geleneksel tanıtım araçlarının yenilikçi 
yaklaşımla dijital çağa ve teknoloji çıktılarına uygun olarak dönüştürmeleri destinasyon tanıtımı 
çabalarına katma değer yaratacaktır. 
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Purpose – The aim of this research is to determine factors which affect the behavioral intention of 
individuals towards using virtual tour to get information about destination with in the scope of the 
technology acceptance model. The level of effect of attitude towards using virtual tour on the intention 
of the users to visit has been determined. 

Design/methodology/approach – In this research in which the scanning model was used, IBM SPSS 
Statistics 21 package program was used for descriptive statistics, validity and reliability analysis, 
exploratory factor analysis and simple linear regression analysis. Confirmatory factor analysis used in 
the test of the measurement model and path analysis used in the test of the structural model were 
performed with the IBM AMOS 21 statistical software package. 

Findings – As a result of the research, it was observed that perceived entertainment, perceived ease of 
use, perceived usefulness and attitude factors for use had an effect on the behavioral intent of using 
virtual tour. It has been determined that attitude towards using virtual tour has a statistically significant 
medium and positive effect on the intention to visit. 

Discussion – In the digital age, the success of developing technology applications is according to the 
acceptance of use by individuals. Usage acceptance by individuals pave the way for use of these 
applications in destination marketing. Accordingly, transformation of traditional promotional tools used 
by tourism stakeholders in destination marketing with an innovative approach in accordance with digital 
age and technology outputs will create added value for destination promotion efforts. 

http://www.orcid.org/0000-0001-5668-1800
http://www.orcid.org/0000-0002-5443-7617
mailto:agulizaksoy@gmail.com
mailto:mehmet.bas@hbv.edu.tr


G. Aksoy – M. Baş 13/4 (2021) 2945-2961 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2946 

1. GİRİŞ 

Dijital çağda teknoloji uygulamaları turizm sektörü için itici güç olarak görülmektedir. Dijitalleşme temel 
güçlendirici olarak teknolojik gelişmelerle turizm sektörünü dönüştürmektedir. Teknolojik gelişmelerin 
sunduğu uygulamalar vasıtasıyla mevcut ve potansiyel turistlerin destinasyonlar hakkında bilgi edinme 
yolları ve seyahat motivasyonları değişim göstermektedir. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Türkiye 
Bilişim Vakfı işbirliği ile hazırlanan Ernst&Young Türkiye tarafından hazırlanarak 2019 yılında yayımlanan 
“Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Raporu” turizm sektöründe faaliyette bulunan paydaşlara turizmde 
dijital dönüşümü anlamaları ve buna uygun hamleler yapmaları için kıymetli bilgiler sunmaktadır. Bu 
raporda müşterilerin %51’inde dijital hizmet alma isteğinin bulunduğu bilgisi yer almaktadır (EY, 2019: 12). 
Turizm sektörünün dijital gelişmeleri hızlı benimsemesi ve destinasyonların tanıtımında müşteri 
beklentilerini karşılayan yenilikçi yaklaşımların benimsenmesine yönelik geliştirilen çaba çalışmanın bu 
bağlamda gerçekleştirilmesinde önemli etki yaratmıştır. 

Araştırmanın ana çerçevesini oluşturan araştırma problemleri şunlardır: Sanal tur kullanan bireylerin 
kullanıma yönelik davranışsal niyetlerini etkileyen faktörler nelerdir? Bireylerin sanal tur kullanıma yönelik 
tutumlarının destinasyonu fiziki olarak ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi var mıdır? Araştırma 
problemlerinden hareketle, turizm sektöründe teknoloji uygulamalarının kullanımındaki artış, özellikle sanal 
gerçeklik uygulamaları gibi sanal ortamda yaratılan dünyalara ilginin artması göz önünde 
bulundurulduğunda bu çalışmanın birinci amacı, destinasyon hakkında bilgi edinme aracı olarak sanal tur 
kullanımına yönelik davranışsal niyeti etkileyen faktörlerin ampirik olarak sınanmasıdır. Bu doğrultuda 
gerçekleştirilen literatür taraması ve değerlendirmesi neticesinde çalışmanın amacına rehber niteliğinde fayda 
sunması sebebiyle araştırmaya teorik çerçeve oluşturması adına Teknoloji Kabul Modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın ikinci amacı ise sanal tur kullanımına yönelik tutumun kullanıcının destinasyonu ziyaret etme 
niyeti üzerinde etkisini tespit etmek olarak ifade edilmektedir.   

Turizm paydaşlarının destinasyonların tanıtımında pazarlama aracı olarak kullanabilecekleri sanal turun 
bireyler tarafından benimsenmesinde etkili olan  faktörlere ışık tutan bu çalışmada araştırmacılara ve turizm 
paydaşlarına önerilerde bulunulmuştur. 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Destinasyon Kavramı 

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) destinasyonu, “Destinasyon, ziyaretçinin bir gece geçirebileceği, idari 
ve/veya analitik sınırları olan veya olmayan fiziksel bir alandır. Mal  ve hizmetlerin kümelenmesi ile turizm 
değer zinciri ve turizm analizinin temel bir birimi olan etkinlik ve deneyimler kümesidir. Bir destinasyon 
çeşitli paydaşları içerir ve daha büyük destinasyonlar oluşturmak için ağ kurabilir. Ayrıca pazar rekabet 
edebilirliğini etkileyebilecek imajı ve kimliği ile de soyuttur.” şeklinde tanımlamaktadır (UNWTO, 2016: 11). 
Literatürde destinasyon kavramına dair çeşitli tanımlar yer almaktadır. Destinasyonlar, insanların yolculuk 
şekillerine bağlı olarak araçtan seyir halinde geçtikleri veya gece konaklamayı tercih ederek seyahat ettikleri 
lokasyonlardır (Lue, Crompton ve Fesenmaier, 1993: 292). 

2.2. Destinasyon Pazarlaması 

Destinasyon pazarlaması, destinasyonların ve destinasyon yönetim örgütlerinin vizyonları, amaçları ve 
hedefleri ile birlikte seyahat edenlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamayı amaçlayan programların 
planlamasını, araştırılmasını, kontrol edilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan devamlı ve sıralı bir süreçtir  
(Morrison, 2013: 9). Coğrafi veya ulusal turistik bir yerin pazarlanması olarak algılanan destinasyon 
pazarlaması, bir bölgenin turizm cazibesi konumuna getirilmesinde yapı taşı konumdadır (Kotler, Bowen ve 
Makens, 2003: 721). 

2.3. Sanal Tur 

Teknolojideki gelişmeler öncesinde turistlerin fiziki olarak doğrudan deneyimlemeden destinasyona dair bilgi 
edinmesi, imaj geliştirmesi oldukça zor olmuştur ve bununla birlikte turist seyahat öncesi sürecinde broşür, 
ağızdan ağıza iletişim ve diğer dijital olmayan bilgi kaynaklarından faydalanarak bilgi elde etmiştir. Dijital 
çağda teknoloji alanındaki gelişmelerden önce turizm sektöründe turistik ürünü satın almadan önce bireylere 
deneyim imkanı sunmak oldukça güçtü fakat günümüzde video ve fotoğraf sunumu aracılığıyla oluşturulan 
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sanal gerçeklik ortamları kullanıcıların zihninde destinasyona ilişkin imaj oluşturmada kullanılan sanal turlar 
bireylere sanal deneyimler sunmaktadır (Cho vd., 2002: 2). Sanal turlar destinasyon görüntülerinin sanal 
ortamda sunulması sayesinde kullanıcılara daha zengin bilgilerin aktarımını sağlamaktadır (Cho vd., 2002: 5). 
Seyahat karar verme sürecinde ve destinasyon hakkında bilgi edinmede faydalanılan en gerçekçi bilgi 
kaynaklarından biri olarak görülen sanal tur, kullanıcılar bağımsız ve esnek bir şekilde ilgilendikleri 
niteliklere, bilgilere odaklanmaktadır (Cho vd., 2002: 5). Nihai olarak, çeşitli turizm paydaşları sanal tur 
kullanıcılarının zihinlerinde güçlü destinasyon imajı oluşturarak davranışa dönüşen destinasyon ziyaret etme 
niyetini meydana getirmek ve süreçte destinasyonlar hakkında bilgi edinme eyleminin sanal deneyimle 
sunulması adına internet tabanlı sanal tur kullanmaktadır (Gibson vd., 2017: 12).  

2.4. Teknoloji Kabul Modeli 

Teknolojinin kabulüne dair özellikleri anlamak ve etkinliğini belirlemek amacıyla geliştirilen modeller çeşitli 
bilim dallarında uygulama alanı bulmaktadır (Carter ve Belanger, 2005: 8). Yeni teknolojilerin adaptasyonunu 
ve kabulünü açıklamada Teknoloji Kabul Modeli yaygın kullanımı ve kullanım alanlarının çeşitliliği sebebiyle 
teknolojilerin kullanıcılar tarafından benimsenmesini açıklamaya yarayan en etkili model olarak kabul 
edilmektedir (Lee, Kozar ve Larsen, 2003: 752). Fishbein ve Ajzen’in 1975 yılında ortaya koyduğu Gerekçeli 
Eylem Teorisi’nden uyarlanarak; 1986 yılında Fred D. Davis tarafından önerilen Teknoloji Kabul Modeli, 
çalışma ortamında bireylerin bilgi sistemlerini kullanımına yönelik olumlu veya olumsuz yaklaşımlarını 
açıklamayı amaçlayan bir model olarak ortaya koyulmuştur. Bu model, çok çeşitli teknolojik yeniliklere 
genellenebilir nitelikte olan ve bireylerin bu yenilikleri benimseyip kullanmalarına etki eden değişkenleri 
tespit edip onları açıklamaktır (Zeren, 2018: 171).  

 
Şekil 1. Teknoloji Kabul Modeli (Davis, Bagozzi ve Warshaw, 1989: 985) 

Araştırma modeli ve hipotezlere ilişkin yapısal çerçevenin teorik alt yapıya dayandırılması aşamasında 
bilimsel kaynaklardan yararlanılmıştır. Araştırma amacına ve problemi açıklamaya uygun nitelikte olması 
sebebiyle 1989 yılında Davis, Bagozzi ve Warshaw tarafından önerilen Teknoloji Kabul Modeli araştırma 
modelinin teorik çerçevesini oluşturmada tercih edilerek modele dışsal değişken olarak algılanan eğlence 
faktörü eklenerek model genişletilmiştir. Bu bağlamda ifade edilen Teknoloji Kabul Modeli’nin araştırmada 
kullanılacak olan temel unsurlarından algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, tutum, niyet, algılanan 
eğlence sırasıyla açıklanmaktadır.  

Algılanan fayda, bireyin belirli bir sistemi kullanmasının iş performansını artıracağına olan inanç olarak 
tanımlanmaktadır (Davis, 1989: 320). Algılanan kullanım kolaylığı, bireyin sistemi çok fazla çaba 
gerektirmeden kullanımına olan inanç şeklinde tanımlanmaktadır (Davis, 1989: 320). Tutum, bir duruma karşı 
var olan duyguları ve hisleri ifade etme şeklidir ve bireyin gerçekleştirmeyi hedeflediği davranışa yönelik 
bireyin geliştirdiği olumlu veya olumsuz hisler olarak  tanımlanmaktadır (Fishbein ve Ajzen, 1975: 216). Niyet, 
tutum ve davranış arasında nedensel olarak aracılık etmek için teorileştirilmektedir (Davis, 1985: 39). Niyet 
kişinin gerçekleştirmeyi hedeflediği davranışı göstermeye yönelik sahip olduğu gücün ölçüsü olarak 
tanımlanmaktadır (Fishbein ve Ajzen, 1975’den aktaran; Zeren, 2018: 172). Literatürde yer alan çok sayıda 
çalışma Teknoloji Kabul Modeli’ni farklı teknolojilerin kullanım kabulünü anlamaya uyacak şekilde 
genişletilerek; destinasyon pazarlaması bağlamında sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanmına yönelik 
davranışsal niyeti incelemek için Teknoloji Kabul Modeli’nin faydalı bir şekilde uygulanabileceğini 
göstermektedir. Bu çalışmalar, algılanan faydanın, algılanan kullanım kolaylığının ve tutumun davranışsal 
niyet üzerinde güçlü etki gösterdiğini ortaya koymaktadır (Disztinger vd., 2017; Gibson ve O’Rawe, 2017; 
Marasco vd., 2018; Özbek ve Ünüsan, 2018).  
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Algılanan eğlence, teknoloji kullanma faaliyetinin kendi başına keyifli olduğuna yönelik algılanma derecesi 
olarak tanımlanmaktadır (Davis, Bagozzi ve Warshaw, 1992: 987). Venkatesh vd. (2002) gerçekleştirdikleri 
araştırmada, algılanan eğlencenin davranışsal niyet üzerinde doğrudan etkisinin olmadığını savunmuş ve 
algılanan eğlencenin davranışsal niyet üzerindeki etkisine algılanan faydanın ve algılanan kullanım 
kolaylığının aracılık ettiğini tespit etmiştir. Sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanıcıda ortaya çıkartığı 
hedonik algı bu teknolojilerin kullanımına teşvik yönünden de güçlü etki ortaya çıkardığı gözlemlenmiştir 
(Van Der Heijden, 2004; Disztinger vd., 2017). 

Literatürde yer alan çalışmalar ışığında, “Sanal tur kullanan bireylerin kullanıma yönelik davranışsal 
niyetlerini etkileyen faktörler nelerdir?” şeklinde ifade edilen araştırmanın birinci problemine yanıt olabilecek 
nitelikte aşağıdaki hipotezler önerilmektedir:  

H1: Algılanan eğlencenin algılanan kullanım kolaylığı üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 

H2: Algılanan eğlencenin algılanan fayda üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 

H3: Algılanan kullanım kolaylığının algılanan fayda üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 

H4: Algılanan kullanım kolaylığının kullanıma yönelik tutum üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 

H5: Alılanan faydanın kullanıma yönelik tutum üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 

H6: Algılanan faydanın davranışsal niyet üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 

H7: Kullanıma yönelik tutumun davranışsal niyet üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 

 
Şekil 2. Araştırmanın Teorik Modeli 

2.5. Ziyaret Etme Niyeti 

Ziyaret etme niyeti, turistlerin destinasyonu fiziki olarak ziyaret etme ve turizm ürünlerine karşı istekliliği 
olarak tanımlanmaktadır (Yacob, Johannes ve Qomariyah, 2019: 125). Bu tanımlamaya bağlı kalınarak 
araştırmada ziyaret etme niyeti, sanal tur kullanıcısının sanal tur aracılığıyla hakkında bilgi edindiği 
destinasyonu ziyaret etme isteği olarak ifade edilmektedir. Huang vd. (2013) seyahat karar verme sürecinde 
sanal gerçeklik teknolojisini kullanmanın fonksiyonel yönünün, kişinin destinasyonu fiziki olarak ziyaret 
etme ilgisini artırdığını ortaya koymuştur. Literatürde yer alan çeşitli çalışmalarda sanal gerçeklik 
teknolojisini kullanıma yönelik tutumun ziyaret etme niyetini etkilemede önemli bir faktör olduğunu ortaya 
koyulmuştur (Chung vd., 2015; Kim vd., 2018; Leung, 2019).  Bu bilgiler ışığında, “Bireylerin sanal tur 
kullanıma yönelik tutumlarının destinasyonu fiziki olarak ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi var mıdır?” 
şeklinde ifade edilen araştırmanın ikinci problemine rehberlik edecek nitelikte aşağıdaki hipotez 
önerilmektedir:  
 

H8: Kullanıma yönelik tutumun ziyaret etme niyeti üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 
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3.YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler  

Nicel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada araştırma modellerinden tarama modeli 
kullanılmıştır. Sanal tur kullanımına yönelik davranışsal niyeti etkileyen faktörler arasındaki ilişkinin 
incelenmesi sebebiyle tarama modeli türlerinden ilişkisel tarama modeli kullanımı uygun görülmüştür. 
İlişkisel tarama modeli, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi incelemeyi esas alan bir tarama modeli 
yöntemidir (Karasar, 2012: 79). 

Destinasyon pazarlaması bağlamında sanal tur kullanımının benimsenmesinde etkili olan faktörlerin neler 
olabileceğinin tespitine yönelik oluşturulan araştırma problemini açıklayabilme yeteneğinden dolayı 
faydalanılan Teknoloji Kabul Modeli kapsamında oluşturulan araştırma ölçüm modelinin testi için 
doğrulayıcı faktör analizi, yapısal modelinin testi için yol analizi gerçekleştirilmiştir.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Sanal tur, internet bağlantısına sahip mobil telefon ve bilgisayar gibi teknolojik aygıtlarla kullanılabilir 
niteliktedir. Mobil internet erişimine ve teknolojik aygıtlardan en az birine sahip olan her birey arzu ettiği 
destinasyonların sanal ortamda gerçeğe en yakın görüntülerine erişmek için sanal turu kullanabilmektedir. 
Bu bağlamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yayımlanan “2013-2018 Dönemi Elektronik 
Haberleşme Sektörüne İlişkin İl Bazında Yıllık İstatistik Bülteni”’ne göre 2018 yılında Türkiye’de mobil 
internet kullanıcı sayısı 61.092.863 kişi olarak verilmiştir (BTİK, 2019). Araştırmanın evrenini sanal tur 
kullanma imkanına sahip olan 61.092.863 kişi oluşturmaktadır. Evrenin çok büyük olması, zaman ve maliyet 
kısıtlarından dolayı araştırmanın örneklem kütlesi basit tesadüfi olmayan örnekleme tekniklerinden kolayda 
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi, zaman ve finansal açıdan, araştırma 
evreninin ulaşılması güç büyüklükte olduğu durumlarda tercih edilen örnekleme tekniği olarak 
araştırmalarda kullanılmaktadır. Araştırmada örneklem büyüklüğünün %5 hata payı ve %95 güven aralığında 
ulaşılması hedeflenen alt sınırın 384 olduğu tespit edilmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 65). Literatürde 
yapısal eşitlik modelinin uygulanacağı araştırmalarda örneklem büyüklüğüne dair kabul görmüş bir aralık 
bulunmamakla birlikte; yapısal eşitlik modelleri için örneklem büyüklüğünün genellikle 200-500 aralığında 
olması önerilmektedir (Çelik ve Yılmaz, 2013’den aktaran; Civelek, 2018: 24). Yapısal eşitlik modelinin 
kullanılacağı araştırmalarda gözlenen değişkenlerin toplam sayısının en az 5, en çok 10 katı kadar örneklem 
sayısına ulaşılması önerilmektedir (Kline, 2011: 11).  Literatürde yer alan bu bilgiler dikkate alınarak 
araştırmada 523 katılımcıdan veri elde edilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmada ifadelerin elde 
edildiği kaynakların bilgisi verilmektedir. Algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı Davis (1986) 
çalışmasından, tutum ve davranışsal niyet Kim, Park ve Morrison (2008) çalışmalarından yararlanılarak 
hazırlanmıştır. Ziyaret etme niyeti Kim, Lee ve Jung (2018) çalışmalarından, algılanan eğlence ise  Disztinger, 
Schlögl ve Groth (2017) çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Etik Kurul Komisyonu’nun 28.02.2020 tarihli ve 02 sayılı toplantısında 
araştırmanın anket formu uygun görülmüş olup etik açıdan bir sakınca bulunmadığına ilişkin rapor 
alındıktan sonra çalışma verilerinin elde edilmesi süreci 11.03.2020–04.04.2020 tarihleri arasında 
tamamlanmıştır. Araştırmada öncelikli olarak 50 katılımcıyla pilot uygulama yapılarak gerekli düzeltme 
işlemleri gerçekleştirildikten sonra toplamda 523 kişiden anket yöntemi ile veri elde edilmiştir.  

3.4. Verilerin Analizi 

Katılımcılardan elde edilen tanımlayıcı veriler  IBM SPSS 21 istatistiki paket programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Ölçme aracını oluşturan ifadeler, kendi boyutu altında birbiriyle ne kadar ilişki içerisinde 
olduklarını, türdeş soru grubu oluşturup oluşturmadıklarının tespiti için İçsel Tutarlılık Güvenilirliği’ne 
bakılmıştır. İçsel Tutarlılık Güvenilirliği’ne ek olarak, Birleşik Güvenilirlik Katsayısı’na da bakılmıştır. Bu 
katsayı, doğrulayıcı faktör analizinde bulunan faktör yükleri ile hesaplanmaktadır ve birleşik güvenilirlilik 
değeri (Composite Reliability) 0.70 ve üstünde olması durumunda ölçeklerin birleşik güvenilirliği sağlanmış 
olmaktadır (Civelek, 2018: 43). Örneklem büyüklüğünün çok değişkenli normal dağılıma ve faktör analizine 
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uygunluğunun tespitinde Bartlett küresellik testi ve Kaiser-Meyer-Olkin testi yapılmıştır. Araştırmanın 
hipotezleri  IBM SPSS Statistics 21 ve IBM AMOS 21 istatistiki paket programlarıı kullanılarak test edilmiştir. 
Öncelikle algılanan eğlence, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, kullanıma yönelik tutum ve 
kullanıma yönelik davranışsal niyet değişkenlerinden oluşan ölçüm modeli test edilmiştir. Verilerin normal 
dağılım göstermesi sebebiyle Maximum Likelihood hesaplama yöntemi kullanılarak kovaryans matrisi 
oluşturulmuştur. Analiz neticesinde uyum indeksleri değerlerinde kabul edilebilir değerlere ulaşılarak; ölçüm 
modeli doğrulanmıştır (CMIN: 995,446; CMIN/DF: 4,13; RMSEA: 0,07; CFI: 0,94; SRMR: 0,05). Ölçüm modeli 
doğrulandıktan sonra araştırma modeli üzerinden  hipotezler test edilmiştir. Analiz sonuçları araştırma 
bulguları bölümünde açıklanmıştır.   

3.5. Araştırma Kısıtları 

Türkiye’de mobil cihaz aracılığıyla sanal tur uygulamasını en az bir kere kullanan bireylere ulaşmak 
araştırmada zaman ve finansal açıdan kısıt yaratmaktadır. Veri toplama süreci yüzyüze anket yöntemi ile 
başlamış olup belirtilen zaman kısıtı ve yaşanan küresel salgın sebebiyle online anket yönteminden 
faydalanılarak ulaşılması mümkün olan sayıda sanal tur kullanıcısına ulaşılmıştır. Araştırma modeli,  
Teknoloji Kabul Modeli’ne algılanan eğlence dışsal değişkeni eklenerek oluşturulan modelle sınırlı 
tutulmaktadır. Ayrıca araştırmanın bir diğer kısıtı, ziyaret etme niyetini etkileyen bağımsız değişken sanal tur 
kullanımına yönelik tutum ile sınırlandırılmış olması verilmektedir. 

4.BULGULAR 

Araştırma katılımcılarının demografik özelliklerinin frekans ve yüzde değerlerine Tablo 1’de  yer verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Frekans ve Yüzde Değerleri 
Demografik Özellikler N % 

Cinsiyet 
Kadın 321 62,8 
Erkek 190 37,2 

Yaş 

18 yaş ve altı 1 0,2 
19-24 yaş 120 23,5 
25-30 yaş 241 47,2 
31-36 yaş 82 16,0 
37-42 yaş 35 6,8 

43 yaş üzeri 32 6,3 

Eğitim 

Orta Öğretim Mezun 3 0,6 
Lise Mezun 112 21,9 

Ön Lisans Mezun 29 5,7 
Lisans Mezun 290 56,8 

Yüksek Lisans Mezun 69 13,5 
Doktora Mezun 8 1,6 

Gelir 

Gelirim yok 86 16,8 
550₺-2100₺ 71 13,79 

2101₺-3000₺ 49 9,6 
3001₺-4000₺ 65 12,7 
4001₺ üzeri 240 47,0 

 
Araştırmada yer alan algılanan eğlence, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, tutum, niyet ve ziyaret 
etme niyeti değişkenlerini oluşturan ifadelerin ortalama değer, standart sapma, çarpıklık ve basıklık 
değerlerine bakılmıştır. Araştırma katılımcılarının araştırma değişkenlerine ait sorulara verdikleri cevapların 
ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Değişkenlere Ait İfadelerin Ortalama, Standart Sapma, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 

Değişkenler Ortalama Standart 
Sapma 

Çarpıklık Basıklık 

Algılanan Fayda 
Turistik yerler hakkında bilgi edinmede 
sanal tur uygulaması faydalıdır 3,99 0,982 -0,807 0,154 

Turistik yer hakkında bilgi edinmede sanal 
tur uygulaması zaman kazandırır 4,01 0,959 -0,791 0,183 

Sanal tur uygulaması turistik yer hakkında 
bilgi edinmeyi kolaylaştırır. 4,17 0,871 -0,883 0,519 

Sanal tur uygulaması turistik yer hakkında 
edindiğim bilginin kalitesini artırır. 3,97 1,012 -0,799 0,082 

Sanal tur uygulaması turistik yer hakkında 
edinilen bilgiyi kontrol etme imkanı sunar. 4,04 0,969 -0,831 0,074 

Sanal tur uygulaması çok çeşitli turistik 
yerleri sanal ortamda görmede yardımcı 
olur. 

4,28 0,859 -1,145 1,133 

Genel olarak, turizm ile ilgili tanıtım 
faaliyetlerinde kullanılan sanal tur 
uygulaması faydalıdır. 

4,18 0,862 -0,936 0,618 

Algılanan Kullanım Kolaylığı   
Sanal tur uygulamasının kullanımı 
kolaydır. 4,24 0,831 -0,871 0,024 

Sanal tur uygulaması açık ve anlaşılırdır. 4,20 0,847 -0,863 0,244 
Sanal tur uygulamasını kullanmak çok fazla 
çaba gerektirmez. 

4,22 0,880 -1,041 0,714 

Sanal tur uygulaması turistik yer hakkında 
bilgi edinmede rehberlik eder. 

4,21 0,816 -0,907 0,595 

Sanal tur uygulamasında yapmak istediğimi 
kolaylıkla yaparım. 

3,90 0,982 -0,677 0,020 

Algılanan Eğlence   
Sanal tur uygulamasını kullanırken 
eğleniyorum. 

3,77 1,130 -,670 -,278 

Sanal tur uygulamasını kullanırken mutlu 
hissediyorum. 

3,66 1,164 -,560 -,449 

Sanal tur uygulamasını kullandığımda 
kendimi sosyal hissediyorum. 

3,17 1,344 -,163 -1,076 

Sanal tur uygulamasını kullanma süreci 
keyiflidir. 3,69 1,151 -,632 -,364 

Kullanıma Yönelik Tutum   
Turistik yer hakkında bilgi edinmede sanal 
tur uygulamasını kullanmak iyi fikirdir. 4,09 0,938 -0,920 0,524 

Turistik yer hakkında bilgi edinmede sanal 
tur uygulamasını kullanma fikrini severim. 3,98 0,997 -0,851 0,360 

Sanal tur uygulaması turistik yer hakkında 
bilgi almayı çekici yapar. 3,99 1,013 -0,928 0,409 

Sanal tur uygulamasını kullanmayı severim. 3,77 1,114 -0,646 -0,309 
Kullanıma Yönelik Davranışsal Niyet 
Turistik yer hakkında bilgi edinmede sanal 
tur uygulamasını kullanma niyetindeyim. 

3,88 1,099 -0,887 0,147 

Merak edip gitme fırsatı bulamadığım 
turistik yer hakkında bilgi edinmek için 

3,94 1,117 -0,947 0,226 
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sanal tur uygulamasını kullanma 
niyetindeyim. 
Gelecekte gitmeyi planladığım turistik 
yerler hakkında bilgi edinmek için sanal tur 
uygulamasını kullanma niyetindeyim. 

3,98 1,056 -0,877 0,106 

Çevremdeki insanlara turistik yerler 
hakkında bilgi edinmeleri için sanal tur 
uygulamasını kullanmalarını tavsiye 
ederim. 

3,87 1,126 -0,803 -0,146 

Ziyaret Etme Niyeti 
Sanal tur uygulamasıyla gördüğüm turistik 
yeri ziyaret etmeyi planlıyorum. 

3,71 1,088 -,621 -,171 

Sanal tur uygulamasıyla gördüğüm turistik 
yeri yakın gelecekte ziyaret etme 
niyetindeyim. 

3,59 1,171 -,612 -,341 

Yakında sanal tur uygulamasıyla  gördüğüm 
turistik yeri ziyaret etmeye istekliyim. 

3,67 1,167 -,664 -,290 

Sanal tur uygulamasıyla gördüğüm turistik 
yeri ziyaret etmek için para ve zaman 
harcamak niyetindeyim. 

3,59 1,142 -,586 -,302 

Normal dağılım, çarpıklık ve basıklık katsayıları ile belirlenebilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2011’den 
aktaran; Atik, 2015: 73). Verilerin normal dağılım gösterme durumu basıklık ve çarpıklık katsayılarının -1,5 ile 
+1,5 arasında olması halinde kabul görmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013’den aktaran; Eygü, 2018: 844). 
Araştırma değişkenlerine ait çarpıklık ve basıklık katsayılarının olması gereken aralıkta (-1,5 ile +1,5 arasında) 
yer alması sebebiyle verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

Araştırma veri setinin faktör analizine uygunluğu ve örneklem sayısının yeterli olup olmadığının tespiti için 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve Bartlett küresellik testi yapılmıştır. Bartlett Küresellik testi sonucunun 
anlamlı çıkması (χ2=15051,585; p<0.05) ve KMO testi sonucu değerin 0,966 çıkması örneklem büyüklüğünün 
mükemmel düzeyde olduğunu ve veri setinin faktör analizinin gerçekleştirilmesine uygun düzeyde olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuçlar verilerin çok değişkenli normal dağılıma uygun olduğunu ortaya koymaktadır.  
Ölçüm modelinin ve yapısal modelin test edilmesinde doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli 
kullanılacağı için faktörleştirme yöntemi olarak Maximum Likelihood seçilmiştir. Gizil ve gözlenen 
değişkenlerin içsel tutarlılık güvenilirliğini ölçmek amacıyla Cronbach Alpha değerleri, keşfedici faktör 
analizi sonuçları ile birlikte Tablo 3 ‘te verilmiştir. 

Tablo 3.  Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları ve Değişkenlerin Cronbach Alpha Değerleri 

Değişkenler Faktör Yükleri 
Açıklanan Varyans 

(%) 

Kümülatif 
Açıklanan Varyans 

(%) 

Cronbach Alpha 
Değerleri 

Algılanan Fayda 
(AF) 
AF1 
AF2 
AF3 
AF4 
AF5 
AF6 
AF7 

 
0,754 
0,769 
0,761 
0,708 
0,682 
0,631 
0,694 

21,302 21,302 0,944 

Algılanan 
Kullanım 

Kolaylığı (AKK) 
AKK1 

 
0,784 
0,797 
0,772 

13,709 35,011 0,897 
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AKK2 
AKK3 
AKK4 
AKK5 

0,501 
0,427 

Kullanıma Yönelik 
Tutum (T) 

T1 
T2 
T3 
T4 

 
0,529 
0,486 
0,474 
0,530 

12,599 47,610 0,924 

Davranışsal Niyet 
(N) 
N1 
N2 
N3 
N4 

 
0,640 
0,695 
0,675 
0,555 

12,298 59,908 0,942 

Algılanan 
Eğlence(AE) 

AE1 
AE2 
AE3 
AE4 

 
0,732 
0,843 
0,534 
0,690 

12,036 71,944 0,920 

Ziyaret Etme 
Niyeti (ZEN) 

ZEN1 
ZEN2 
ZEN3 
ZEN4 

 
0,732 
0,820 
0,850 
0,798 

4,159 76,103 0,936 

KMO Testi 
Bartlett Testi 

0,966 
Chi-Square: 15051,585 Sig. :0.000 

 
Doğrulayıcı faktör analizinde, IBM AMOS 21 istatistiki paket programından faydalanılmıştır. Bu aşamada değişkenler 
arasında çift yönlü oklarla ilişki kovaryansları oluşturularak yapısal model tanımlanmıştır. Model tahmininde 
keşfedici faktör analizinde olduğu gibi Maximum Likelihood yöntemi, normallik varsayımı sağlayan örneklem hacmi 
büyük olan veri setlerinde kullanıması nedeniyle tercih edilmiştir. Kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğinin test 
edilmesi için doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilerek modelin uyum iyiliği indekslerine bakılmıştır. 

Tablo 4. Ölçüm Modeline Ait Uyum İyiliği Değerleri 

Model Uyum İndeksleri İdeal Uyum Değerleri 
Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri 
Modele Ait Uyum 

Değerleri 
                CMIN (X2)                                      p>0,05 olması arzulanmaktadır. 1062,728 

CMIN/df ≤2 ≤5 4,391 
RMSEA 0,00≤ RMSEA ≤0,05 0,05≤ RMSEA ≤0,08 0,082 

CFI 0,95≤ CFI ≤1,00 0,90≤ CFI ≤0,95 0,93 

SRMR SRMR ≤0,05 SRMR ≤0,08 0,05 

Ölçüm modelinin testi için gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre, X2/df  (1062,728/242) değeri 4,391 
(CMIN/df ≤5) ile kabul edilebilir uyum, CFI değeri 0,93 (0,90≤ CFI ≤0,95) ile kabul  edilebilir uyum, SRMR değeri 0,05 
(SRMR ≤0,05) ile ideal uyum göstermektedir. RMSEA değerinin 0,082 (0,05≤ RMSEA ≤0,08) ile kabul edilebilir uyum 
değerleri aralığında yer almaması sebebiyle IBM AMOS 21 istatistiki paket programı tarafından önerilen düzeltme 
indekslerine uygun olarak düzeltme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
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Ölçüm modelinin uyum iyiliğini sağlamak için kovaryanslara ilişkin düzeltme indekslerine bakılmıştır. 
Kovaryanslara ilişkin önerilen düzeltme işlemi iki değişken arasındaki X2’ye en yüksek katma değer sağlayacak olan 
hata terimlerinin eşleştirilmesine yöneliktir çünkü bu iki değişken anket katılımcıları tarafından aynı anlaşılmaktadır 
(Civelek, 2018: 37). Modelin daha iyi uyum sağlaması için yapılacak düzeltme işlemleri için Düzeltme İndeksleri 
(Modification İndices) değerlerine bakılmaktadır. Buna göre, IBM AMOS 21 istatistiki paket programında algılanan 
fayda gizil değişkenine bağlı olan AF1 gözlenen değişkenine ait e1 hata terimi ile aynı gizil değişkene bağlı olan AF2 
gözlenen değişkenine ait e2 hata teriminin birleştirilmesine yönelik düzeltme önerisi sunulmaktadır. İki değişken 
arasında X2’ye en yüksek katma değerin (61,350) e1-e2  hata terimleri arasında gerçekleşmesi sebebiyle bu 
kovaryanslara ilişkin düzeltme işlemi önerilmektedir. Düzeltme işleminin manası, araştırma modelini oluşturan 
algılanan fayda gizil değişkenine ait AF1 ve AF2 gözlenen değişkenlerinin araştırma katılımcıları tarafından 
neredeyse aynı şekilde algılandığı şeklinde açıklanabilir. Düzeltme işlemi gerçekleştirildikten sonra doğrulayıcı faktör 
analizi tekrar edilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir uyum 
değerleri aralığında yer aldığı tespit edilmiştir. AF1 gözlenen değişkenine ait e1 hata terimi ile AF2 gözlenen 
değişkenine ait e2 hata terimi arasında kovaryans çizilip hata varyansları birleştirildikten sonra elde edilen uyum 
iyiliği değerleri Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Modifikasyon Sonrası Ölçüm Modeline Ait Uyum İyiliği Değerleri 

Model Uyum İndeksleri İdeal Uyum Değerleri 
Kabul Edilebilir Uyum 

Değerleri 

Modifikasyon Sonrası 
Modele Ait Uyum 

Değerleri 
                CMIN(X2)                                                    p>0,05 olması arzulanmaktadır. 995,446 

CMIN/df ≤2 ≤5 4,130 
RMSEA 0,00≤ RMSEA ≤0,05 0,05≤ RMSEA ≤0,08 0,07 

CFI 0,95≤ CFI ≤1,00 0,90≤ CFI ≤0,95 0,94 

SRMR SRMR ≤0,05 SRMR ≤0,08 0,05 

Modifikasyon sonrası ölçüm modelinin testi için gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre, X2/df  
(995,446/241) değeri 4,130 (CMIN/df ≤5) ile kabul edilebilir uyum, CFI değeri 0,94 (0,90≤ CFI ≤0,95) ile kabul  edilebilir 
uyum, SRMR değeri 0,05 (SRMR ≤0,05) ile ideal uyum  ve RMSEA değeri 0,07 ile kabul edilebilir uyum 
göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre test edilen ölçüm modelinin doğrulandığı ifade edilebilir. Araştırmanın 
bundan sonraki aşamalarında bu ölçüm modelinin kullanılması kararı alınmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucuna 
göre, nihai ölçüm modelindeki gizil değişkenleri oluşturan gözlenen değişkenlere ait standardize edilmiş regresyon 
katsayıları ve t değerleri Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Ölçüm Modeline İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı AMOS Çıktısı 

Modeldeki gizil değişkenlerin AVE, ASV ve birleşik güvenilirlik (CR) değerlerine bakılarak yapısal geçerlilik 
karar verilmiştir. Modelini oluşturan gizil değişkenlerin CR, AVE ve ASV değerleri Tablo 6’ da verilmiştir. 

Tablo 6. Ölçüm Modeline Ait Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı, CR, AVE, ASV Değerleri 

Gizil Değişken 
Gözlenen 
Değişken 

Standardize Edilmiş 
Regresyon Katsayısı 

CR AVE ASV 

Algılanan Eğlence 

AE1 
AE2 
AE3 
AE4 

0,913 
0,947 
0,713 
0,913 

0,92 0,76 0,48 

Algılanan Fayda 

AF1 
AF2 
AF3 
AF4 
AF5 
AF6 
AF7 

0,828 
0,846 
0,874 
0,849 
0,837 
0,765 
0,884 

0,94 0,70 0,57 

Algılanan Kullanım 
Kolaylığı 

AKK1 
AKK2 
AKK3 
AKK4 
AKK5 

0,869 
0,902 
0,852 
0,746 
0,666 

0,90 0,65 0,44 
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Kullanıma Yönelik 
Tutum 

T1 
T2 
T3 
T4 

0,891 
0,908 
0,858 
0,839 

0,92 0,76 0,64 

Kullanıma Yönelik 
Davranışsal Niyet 

N1 
N2 
N3 
N4 

0,910 
0,910 
0,920 
0,852 

0,94 0,80 0,63 

Gizil değişkenlere ait CR değerlerinin 0,90’nın üzerinde olması araştırma modelini oluşturan faktörlerin yapı 
güvenilirliğine sahip olduğunu göstermektedir. Gizil değişkenlere ait AVE değerinin 0,50’inin üzerinde 
olması faktörün birleşim geçerliliğine sahip olduğu anlamına gelmektedir (Gürbüz, 2019: 78). Modeldeki gizil 
değişkenlere ait AVE değerlerinin 0,50’nin üzerinde olması faktörlerin birleşim geçerliliğine sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır. O halde, CR ve AVE değerlerinin literatürde kabul gören düzeyde olması ölçüm modelini 
oluşturan değişkenlerin birleşim geçerliliğini sağladığını göstermektedir. 

Tablo 7. Gizil Değişkenler Arasındaki Pearson Korelasyon Sonuçları 

Değişkenler 
Algılanan 

Eğlence 

Algılanan 
Kullanım 
Kolaylığı 

Algılanan 
Fayda 

Kullanıma 
Yönelik 
Tutum 

Kullanıma 
Yönelik 

Davranışsal 
Niyet 

Algılanan Eğlence 1     
Algılanan Kullanım 

Kolaylığı 
0,541 1    

Algılanan Fayda 0,627 0,738 1   
Kullanıma Yönelik 

Tutum 0,722 0,715 0,783 1  

Kullanıma Yönelik 
Davranışsal Niyet 0,768 0,655 0,743 0,867 1 

Gözlenen değişkenlerin ait oldukları gizil değişken haricinde modelde yer alan diğer gizil değişkenlerle kendi 
bulundukları gizil değişkenden daha az ilişkili olması anlamına gelen ayrışım geçerliliği tespitinde AVE ve 
ASV değerlerine bakıldığında değişkenlere ait ASV değerlerinin AVE değerlerinden küçük olduğu 
bulgulanmıştır. Gizil değişkenler arasındaki Pearson korelasyonları, Kline (2011) tarafından belirtilen 0,90 eşik 
değerin altında olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon değerleri incelendiğinde en yüksek korelasyon değeri 
0,867 olarak bulgulanmıştır. Korelasyon değerlerinin 0,90’dan küçük olması nedeniyle ölçüm modelini 
oluşturan gizil değişkenler arasında çoklu bağlantı oluşturacak düzeyde ilişkinin bulunmadığı 
bulgulanmıştır. Bu bulgulara dayanarak, ölçüm modeli tarafından ayrışım geçerliliğinin sağlandığı ortaya 
koyulmuştur.  

Nihai olarak, ölçüm modelinin uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir uyum değerleri aralığında olması 
modelin istatistiki açıdan anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen 
bulgular ölçüm modelinin hem birleşik güvenilirliğe hem de yapısal geçerliliğe sahip olduğu ortaya 
koymuştur. İlk aşama olan ölçüm modelinin testi yapısal geçerlilik, birleşik güvenilirlik ve model uyum iyiliği 
değerlerinin tespitiyle gerçekleştirilmiş olup ölçüm modeli doğrulandıktan sonra önerilen araştırma modeline 
ait yapısal modelin ve hipotezlerin test edilmesi aşamasına geçilmiştir. 

Literatür taraması neticesinde önerilen araştırma modelini oluşturan gizil değişkenler arasında kurulan ilişkilerin test 
edilmesinde IBM AMOS 21 istatistiki paket programından faydalanılmıştır. Kline (1998) tarafından yapısal modelin 
tahmini parametrenin anlamlı olması için, p<0,05 t>1,96 olması gerekliliği şartı altında araştırma hipotezlerinin model 
tarafından desteklenir olduğu vurgulanmaktadır (Kline 1998 aktaran; Ferraz vd., 2017: 26). Yapısal modele ait yollar 
ve anlamlı ilişkilerin olduğu YEM sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.  
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Tablo 8. Yapısal Modele Ait Yollar ve Anlamlı İlişkilerin Olduğu YEM Sonuçları 

Nedensel Yol 

Standardize 
Regresyon 
Katsayıları 

(β) 

t Değeri p Değeri Sonuç 

AEAKK 0,548 12,559 0,000 Desteklendi 
AEAF 0,391 10,339 0,000 Desteklendi 

AKKAF 0,547 13,195 0,000 Desteklendi 
AFT 0,727 13,785 0,000 Desteklendi 

AKKT 0,166 3,561 0,000 Desteklendi 
AFN 0,110 2,054 0,040 Desteklendi 
TN 0,817 13,978 0,000 Desteklendi 

CMIN:1169,986         CMIN/DF: 4,79           RMSEA:0,08        CFI: 0,92       SRMR:0,08 

 
Şekil 4. Yapısal Modele İlişkin Diyagramı AMOS Çıktısı 

Yapısal modele ait model uyum iyiliği değerleri incelendiğinde CMIN/DF değerinin 4,79 ile kabul edilebilir 
uyum, RMSEA değerinin 0,08 ile kabul edilebilir uyum, CFI değerinin 0,92 ile kabul edilebilir uyum, SMRM 
değerinin 0,08 ile kabul edilebilir uyum gösterdiği ifade edilebilir. Yapısal modele ait uyum ölçütlerine ilişkin 
bulgular, test edilen yapısal modelin doğrulanarak kabul edilebilir durumda olduğunu göstermektedir. 
Araştırma modelindeki gizil değişkenler arasında çizilen yollar p<0,05 anlamlılık düzeyinde, t değerlerinin 
1,96’dan büyük olması sebebiyle anlamlı bulunmuştur. Yapısal eşitlik modelinde gizil değişkenler arasında 
çizilen yollara ait standardize edilmiş regresyon katsayılarının etki düzeyleri katsayı değeri 0,10 ve altında ise 
küçük düzeyde etki, 0,30 civarında ise orta düzeyde etki, 0,50 ve üzerinde ise büyük düzeyde etki şeklinde 
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ifade edilmektedir (Kline, 2011: 85). Yapısal modelin testi için yol analizi sonucu ulaşılan bulgular aşağıda 
sıralanmaktadır:  

Algılanan eğlencenin algılanan kullanım kolaylığı üzerinde yüksek düzeyde etkiye sahip olduğu 
bulgulanarak; “Algılanan eğlencenin algılanan kullanım kolaylığı üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi 
vardır.” şeklinde kurulan H1 hipotezi desteklenmiştir (β=0,548, t değeri: 12,559; p<0,05).  

Algılanan eğlencenin algılanan fayda üzerinde orta düzeyde etkiye sahip olduğu bulgulanarak; “Algılanan 
eğlencenin algılanan fayda üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır.” şeklinde kurulan H2 hipotezi 
desteklenmiştir (β=0,391, t değeri: 10,339; p<0,05).  

Algılanan kullanım kolaylığının algılanan fayda  üzerinde yüksek düzeyde etkiye sahip olduğu bulgulanarak; 
“Algılanan kullanım kolaylığının algılanan fayda üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır.” Şeklinde 
kurulan H3 hipotezi desteklenmiştir (β=0,547, t değeri: 13,195; p<0,05). 

Algılanan kullanım kolaylığının kullanıma yönelik tutum üzerinde düşük düzeyde etkiye sahip olduğu 
bulgulanarak; “Algılanan kullanım kolaylığının kullanıma yönelik tutum üzerinde istatistiki açıdan anlamlı 
etkisi vardır.” şeklinde kurulan H4 hipotezi desteklenmiştir (β=0,166, t değeri: 3,561; p<0,05). 

Algılanan faydanın kullanıma yönelik tutum üzerinde yüksek düzeyde etkiye sahip olduğu bulgulanarak; 
“Algılanan faydanın kullanıma yönelik tutum üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır.” şeklinde 
kurulan H5 hipotezi desteklenmiştir (β=0,727, t değeri: 13,785; p<0,05).  

Algılanan faydanın kullanıma yönelik davranışsal niyet üzerinde düşük düzeyde etkiye sahip olduğu 
bulgulanarak; “Algılanan faydanın davranışsal niyet üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır” şeklinde 
kurulan H6 hipotezi desteklenmiştir (β=0,110, t değeri: 2,054; p<0, 05). 

Kullanıma yönelik tutumun kullanıma yönelik davranışsal niyet üzerinde yüksek düzeyde etkiye sahip 
olduğu bulgulanarak; “Kullanıma yönelik tutumun davranışsal niyet üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi 
vardır.” şeklinde kurulan H7 hipotezi desteklenmiştir (β=0,817, t değeri: 13,978; p<0,05). 

Gerçekleştirilen çalışma neticesinde, algılanan kullanım kolaylığı gizil değişkeninin %30’unun (R2=0,300) 
açıklandığı, algılanan fayda gizil değişkeninin %68’inin (R2=0,686) açıklandığı, kullanıma yönelik tutum gizil 
değişkeninin % 73’ünün (R2=0,739) ve kullanıma yönelik davranışsal niyet gizil değişkeninin %83’ünün 
(R2=0,833) açıklandığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları, algılanan eğlence, algılanan kullanım kolaylığı, 
algılanan fayda ve kullanıma yönelik tutumun sanal tur kullanımına yönelik davranışsal niyeti etkileyen 
faktörler olduğunu göstermiştir. Bulgulara göre, sanal tur kullanımına yönelik davranışsal niyetin %83’ü 
geliştirilen model ile açıklanabilmiştir. 

Araştırma katılımcılarının sanal tur kullanımına yönelik tutumlarının sanal tur aracılığıyla gördükleri 
destinasyonları fiziki olarak ziyaret etme niyetleri üzerinde etkisinin olup olmadığına dair durumun tespit 
edilmesi için basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Basit doğrusal regresyon analizi neticesinde 
elde edilen değerler Tablo 9’da verilmiştir.  

Tablo 9. Sanal Tur Kullanımına Yönelik Tutumun Ziyaret Etme Niyetine İlişkin Katsayılar Tablosu 

Bağımsız 
Değişken 

Sabit 
Değer B 

Standart 
Hata R R2 

Standardize 
Edilmiş 

β 
t F p 

Sanal tur 
Kullanıma 

Yönelik 
Tutum 

1,069 0,65 0,041 0,57 0,32 0,571 15,68 246,08 0,000 

Bağımlı Değişken: Ziyaret Etme Niyeti, N:511, p<0,05 
Analiz sonucunda elde edilen değerlere bakıldığında, kullanıma yönelik tutumun ziyaret etme niyeti üzerinde 
istatistiki açıdan anlamlı ve orta düzeyde pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır (R=0,571). Korelasyon katsayısı 
pozitif olduğundan sanal tur kullanımına yönelik tutum ile ziyaret etme niyeti arasındaki ilişki aynı yönde 
doğrusaldır. Regresyon modeli  p< 0,05 olduğundan istatistiki açıdan anlamlıdır (F=246,081). Sanal tur 
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kullanıma yönelik tutum, ziyaret etme niyetine ilişkin varyansın %32’sini açıklamaktadır (R2=0,326). Bu 
bulgular doğrultusunda, H8 hipotezi desteklenmiştir.  

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sanal gerçeklik teknolojileri ve Teknoloji Kabul Modeli turizm alanında çok çeşitli bağlamlarda kullanılmıştır 
(Derman, 2012; Arat ve Baltacıoğlu, 2016; Tisuanen, 2017; Gibson ve O’Rawe, 2017; Durmaz vd., 2018; Beck 
vd., 2019). Fakat destinasyon pazarlaması bağlamında sanal tur kullanımına yönelik davranışsal niyeti 
etkileyen faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli’yle incelendiği çalışmanın ulusal literatürde daha önce 
yapılmamış olması bu alandaki boşluğu ortaya koymaktadır. Gerçekleştirilen bu araştırma, sanal tur 
kullanımına yönelik davranışsal niyeti etkileyen faktörlerin tespiti için önerilen araştırma modeline dış 
değişken olarak algılanan eğlence faktörü dahil edilerek literatüre katkı sağlamaktadır. Gelecekteki 
araştırmalar için sanal tur kullanımına yönelik davranışsal niyeti etkileyen faktörlerin bulgulanması yönüyle 
de kıymetli bir temel oluşturmaktadır. 

Çalışmada mevcut ve potansiyel turistlerin destinasyonlar hakkında bilgi edinmede tercih edecekleri araç 
olarak sanal turu benimsemelerinde, deneyimleme sürecinde ortaya çıkan eğlence algısının önemli rol 
oynadığı sonucu elde edilmiştir (Disztinger vd.,2017). Buna ek olarak, bireylerde sanal tur kullanım sürecine 
ait eğlence, kullanım kolaylığı ve fayda algıları kullanıcılarda gelecekte gitmeyi planladıkları destinasyonlar 
hakkında bilgi edinmede sanal tur kullanma niyetini ve kullanıcıların çevresindeki insanlara da sanal turu 
kullanmalarını tavsiye etme yönünde eylemleri meydana getireceği sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bu 
sonuçlar, Van Der Heijden (2004), Haugstvedt ve Krogstie (2012) ve Disztinger vd. ‘nin (2017) gözlemledikleri 
sonuçları destekler niteliktedir. Kullanıcıların destinasyonlar hakkında bilgi edinme sürecinde sanal tur 
kullanımından keyif aldığı sonucu ışığında turizm paydaşlarına, sanal tur tasarımında yüksek düzeyde 
eğlence algısı yaratacak insan-bilgisayar etkileşimini sağlamaları önerilmektedir. 

Çalışma sonuçları, sanal tur kullanıcı deneyimi sonrası destinasyon hakkında bilgi edinmede kullanıma 
yönelik tutumlarını ve bu tutumlarının destinasyonu fiziki olarak ziyaret etme niyetlerini (β=0,571) önemli 
ölçüde etkilediğine işaret etmektedir (Jung vd.,2017). Buna göre, sanal tur kullanımına yönelik tutum 
düzeyindeki bir birimlik artış kullanıcıların ilgili destinasyonu fiziki olarak ziyaret etme niyetlerini %57 
oranında artırdığı bulgusuna dayanarak; sanal turun turizm sektörü için tehdit unsuru olmadığı açıkça ifade 
edilmektedir. Sanal turun bu anlamda risk barındırmamasının, destinasyon hakkında gerçeğe en yakında 
bilgiyi aktarsa da duyma, dokunma, koklama, görme gibi destinasyonda fiziki olarak mevcudiyet göstermeye 
dair hislerin yerini tamamen alacak güce sahip olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.   

Sanal tur kullanımına yönelik tutumun ziyaret etme niyetinin anlamlı bir tahmin edicisi olduğu tespit 
edilmektedir (R2=0,326). Kalan %68 ‘lik kısımda ziyaret etme niyetini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır 
(Marasco vd., 2018; Chung vd., 2015). Çalışmanın bu sonucunu destekleyen literatürde yer alan çalışmalar 
ışığında araştırmacılara, sanal tur kullanımının kullanıcılarda ortaya çıkaracağı görsel çekicilik algısının 
ziyaret etme niyeti üzerindeki etki düzeyini ve yönünü incelemeleri önerilmektedir. 

Sanal tur kullanımına yönelik davranışsal niyeti etkileyebilecek diğer değişkenlerin incelenmesi gelecekteki 
çalışmalara bırakılmıştır. Araştırmacılara bireysel yenilikçilik, kolaylaştırıcı koşullar, algılanan risk gibi çeşitli 
dışsal değişkenleri ekleyerek araştırma modelini genişletmeleri önerilmektedir. Buna ek olarak 
araştırmacılara, katılımcılara giyilebilir sanal gerçeklik gözlükleriyle sanal tur izlettirip sanal tur kullanım 
sürecini duyusal boyutlarıyla inceleyerek; bu deneyimsel yönlerin ilgili destinasyonu ziyaret etme niyeti 
üzerindeki etkisini deneysel yöntemle incelemeleri önerilmektedir. 

Son olarak, turizm sektörünün işleyişini değiştiren ve paydaşların destinasyonları tanıtma şekillerini etkileyen 
teknolojik değişimler neticesinde küresel turizm pazarında rekabet avantajı kazanmada yenilikçi ve etkili bir 
araç olarak sanal tur kullanımı turizm paydaşlarına önerilmektedir.  
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Amaç –  Yabancı sermaye yatırımlarının sürü etkisi, olumlu geri bildirim işlemi ve menkul kıymet işlem 

yoğunluğu gibi yatırım davranışları yolu ile Türkiye Ekonomisi üzerine olası etkilerini saptamaktır. 

Ağustos 2018, Mayıs 2013 ve benzeri olayların yaşandığı  dönemlerde Türkiye Ekonomisi üzerinde 

oluşturduğu düşünülen bu etkilere ilişkin ampirik sonuçlar bulmaktır. 

Yöntem –  Bu araştırmada model olarak, yatırım davranışlarının derecelerini belirlemek için geliştirilmiş 

olan endeksler kullanılmıştır. Menkul kıymet işlemi yoğunluğu, momentum ölçüsü ve sürü etkisinde 

kullanılan hesaplama yöntemlerinin sonuçlarının sıfır ya da sıfırdan farklı olması durumları t-

istatistiğine göre değerlendirilmiştir. 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da 

yerli ve yabancı yatırımcılar adına işlem yapan aracı kurumlardaki gün sonu saklama takas bakiyeleri 

Takasbank'tan ve günlük hisse senedi fiyat verileri de Borsa İstanbul'dan elde edilmiştir. SPSS 20 

programı yardımı ile sonuçlar analiz edilmiştir. 

Bulgular –  Araştırılan dönemlerin tamamında yerli yatırımcıların yabancı yatırımcılara göre menkul 

kıymet alış ve satışı işlemi ile daha fazla ilgilendikleri belirlenmiştir. Yerli yatırımcılar, ilgili dönemlerin 

tamamında olumlu geri bildirim işlemi uğraşmalarına karşın yabancı yatırımcıların Mayıs-Haziran 2013 

ve Ağustos 2018 dönemlerinde olumlu diğer tüm dönemlerde ise olumsuz geri bildirim işlemi ile 

uğraştıkları saptanmıştır. Ayrıca  dönemlerin tamamında hem yabancı yatırımcıların ve hem de yerli 

yatırımcıların toplu olarak hareket ettikleri bulunmuştur. Ancak yabancıların toplu olarak hareket etme 

davranışları yerli yatırımcılara göre daha fazladır. 

Tartışma – Gezi Parkı ve Rahip Brunson Krizlerinin gerçekleştiği dönemlerde yabancı yatırımcıların daha 

yoğun işlem gerçekleştirmek yolu ile hem sürü etkisine neden olmaları ve hem de olumlu geri bildirim 

işlemi yapmalarının ardında borsada oluşan getiri kayıplarını azaltmak ve mümkün ise bu durumdan da 

kar elde etmek için çabaladıkları şeklinde açıklanabilir.  Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da uzun 

dönemli yatırım yapma ve hisse senedi piyasasında kalıcı olma güdüsü ile hareket ettikleri ileri 

sürülebilir. 
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Purpose – Finding out the effects of foreign capital investments on Turkey’s economy as herd effect, 

positive feedback trading and stock transaction volume.  Finding empirical evidence of the effects 

thought to influence Turkey’s economy in times like August 2018 or May 2013. 

Design/methodology/approach – In this study, indexes developed to study levels  of investment 

behavior. Whether or not results of the calculation methods used in stock trading volumes, momentum 

measure and herd effect are zero were evaluated using t-statistic. the end of day custody clearing balances 

at the brokerage houses trading on behalf of domestic and foreign investors in Borsa Istanbul between 

January 1, 2013 and December 31, 2018 were obtained from Istanbul Stock Exchange Settlement and 

Custody Bank, Inc. and daily share price data from Borsa Istanbul. The results were analyzed with the 

help of SPSS 20 program. 

Findings – Except of the time frames May-June 2013 and August 2018, there have been no instances of 

positive feedback trading being done by foreign investors while local investors used positive feedback 

trading all the time. Local investors has contributed  higher percentage of the trading volume than foreign 

investors throughout the whole research interval. Results of this study shows that foreigners had a 

stronger impact on herd effect compared to locals. Also it has been found that both foreign and local 

investors traded collectively but this effect was found to be stronger on foreign investors. 

Discussion – The underlying reason behind the transaction densities of foreign investors in times of crisis 

like Gezi Park and Brunson Crisis; herd psychology effect and positive feedback processes created 

accordingly can be explained by the instinct to reduce the losses and, if possible, make profits during the 

crisis. -+The incentives of the foreign investors in the Turkish stock market are found to be long-term 

investing and staying permanently in Turkey's market rather than speculation. 
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1. Giriş 

Küresel portföy yatırımları, yatırımcıların kendi ülkelerinde elde edebilecekleri getirilerden daha fazlasına 

ulaşmak için yabancı yatırımcıların para ve sermaye piyasalarında ek riskler üstlenmek sureti ile yatırım 

yapmalarını ifade eder. Kendi ülkelerinde yatırım yapmaları durumunda karşılaşmayacakları politik risk, 

asimetrik bilgi riski, döviz kuru riski gibi bir takım ek risklere de sahip olurlar (Alp, 2002:114-115). Her ülkenin 

farklı hukuk sistemine ve geleneklere sahip olması, ülkeler arasında politika koordinasyonunun 

bulunmaması, farklı prosedürlere tabi olması, hükümetlerin yasal nedenler gibi gerekçeler ile yabancı 

yatırımlara müdahalede bulunması; enflasyon, faiz oranları ve döviz kurlarında ortaya çıkan belirsizlikler, 

yurt dışı yatırımlarını, yurt içi yatırımlara göre daha riskli hale getirmektedir. Yabancı yatırımcılar, sahip 

oldukları bu tür ek riskler nedeniyle, yerli yatırımcılara göre daha yüksek getiri elde etme beklentisi ile hareket 

ederler (Somuncu, 2018:9). 

1970 ile 1990 yılları arasında kredi pazarında, ticari bankaların oluşturduğu oligopolistik bir piyasadan söz 

edilirdi (Şahin, 2002:431); çünkü, verilen krediler içinde ticari banka kredileri, tahvil ve bono pazarına göre 

çok daha büyük bir paya sahipti. 1990'lı yıllardan itibaren küresel portföy yatırımları, ticari banka kredilerinin 

yerini almıştır. Küresel portföyler, hisse senetleri, tahviller ve finansman bonolarına yatırım yapmaya 

başladılar. (Alp, 2002:38). Bu portföyler arasında en yüksek performans sağlayanların, piyasaları daha 

kolaylıkla manipüle edebilecek ve gerektiğinde zararlarını azaltabilmek için uzun süre almış olduğu 

pozisyonu koruyabilecek düzeyde birikimlere sahip olan yatırım ve emeklilik fonlarının olması, küçük 

hacimli portföyleri de yeni arayışlara itmiştir. Bu arayışın sonucunda serbest fon (hedge funds) fikri 

doğmuştur. Başta emeklilik fonları olmak üzere küresel düzeyde hareket eden yatırım fonlarının, çıktıkları 

gelişmiş ülkelerdeki sermaye piyasalarının düzenleyici otoriteleri tarafından getirilen bir çok kısıtlamaya tabi 

olması, en büyük sorundu. Küçük hacimli birikimlere sahip olan portföylerin, sahip oldukları fonları 

arttırabilmesi için tasarruf sahiplerine daha yüksek getiriler vaat etmesi gerekiyordu. Bunu ise ancak hiç bir 

kısıtlamayla karşılaşmamaları durumunda gerçekleştirebileceklerdi (Direkci ve Ekşi, 2019:856). Bunun farkına 

varan portföylerin yöneticileri, öncelikle bu tür kanuni kısıtlamalardan kurtulabilmek için fonların 

merkezlerini, vergi cenneti veya kıyı bankacılığı gibi adlar ile anılan ve eylemleri ile ilgili hiç bir bilgi vermek 

zorunda olmadıkları ve kazançları üzerinden çok düşük oranlı vergiler ödedikleri ülkelere (Doğan ve Kabayel, 

2016:86), taşıdılar. Ancak, bu süreç beraberinde bazı sıkıntılar da doğurmuştur. Portföy yatırımlarının 

gelişmekte olan ülkelerin para veya sermaye piyasalarına girmesi veya çıkması durumlarında, menkul 

kıymetlerin fiyatları, olağanüstü bir şekilde artmakta ya da azalmaktadır. Bu durum da sonuç olarak ilgili ülke 

için kriz veya resesyon gibi algıların oluşmasına neden olmaktadır. Aslında piyasalara yoğun miktarda 

sermaye girişi veya çıkışı olmaktadır. Bu süreçte anormal fiyat hareketlerinin oluşmasının nedenidir. 2007 

yılında ABD'de mortgage sektöründe başlayan ve 2009 yılına kadar süren uluslararası finans krizi dahil, 1997 

yılından bu yana dünyanın bir çok bölgesinde yaşanan krizler ve ortaya çıkan türbülanslar, anomaliler, ve 

döviz kuru şokları, başta serbest fonlar olmak üzere küresel portföy yatırımlarının gelişmekte olan ülke 

piyasalarına etkilerini yeniden tartışmaya açmıştır. Özellikle politikacılar, küresel portföy yatırımlarının, 

ekonomileri üzerinde istikrarı bozucu ve tamiri güç, eylemlerde bulunduklarını öne sürmeye başlamışlardır. 

Benzer bir durumu, 1998 yılında Dünya Bankası Konferansında yaptığı konuşmada Nobel İktisat Ödülü sahibi 

olan Stiglitz de (1998:17) vurgulamış ve yabancı yatırımcıların, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan mali 

krizlerin, en önemli sorumluları olarak görüldüğünü, belirtmiştir. Bu türden yüksek dozlu eleştiriler, özellikle 

finansal türbülansların yaşandığı dönemlerde daha da şiddetlenmektedir. Küresel sermaye hareketlerinin, 

gelişmekte olan ülkeler üzerinde olumlu ve olumsuz bir takım etkilerinin bulunduğu bir gerçektir. Ödemeler 

dengesine katkıda bulunma, ulusal tasarruf açıklarını kapatma, ve ülke içinde kaynak dağılımını olumlu 

etkileme gibi yararları yanında, özellikle sürü hareketi ve olumlu ya da olumsuz geri bildirim işlemi nedeniyle 

menkul kıymetlerin fiyatlarını olması gereken seviyelerin çok ötesine taşıyarak fiyat oluşumunu bozma yolu 

ile krize neden olma veya oluşan krizi derinleştirme ve aktif alım satım işlemleri yolu ile ülkenin para ve 

sermaye piyasalarında hakim konuma gelme gibi bir takım zararları da bulunmaktadır (Somuncu, 2018:10).  

Olumlu yanlarından yararlanabilmek adına ulusal finans piyasalarında düzenlemeler yaparak daha fazla 

küresel portföyü, ülkelerine çekebilmek için bir çok ülke, birbirleriyle yarışmaktadırlar. 

Özellikle ekonomik türbülansın oluştuğu dönemlerde, yabancı yatırımcıların borsalar üzerindeki etkileri, 

daha fazla sorgulanmaktadır. Bu açıklamaların altında yatan en önemli neden, yabancı yatırımcıların, ülke 

para birimine yönelik yaptıkları varsayılan, saldırılardır. Başta yabancı yatırımcılar olmak üzere, 
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spekülatörleri bu tür saldırılara yönlendiren en güçlü motivasyon, iki ülkenin nominal faiz oranları arasındaki 

farkın yüksekliğine bağlı olarak ülkenin para biriminin, olması gerekenden daha fazla değerlenmesidir. 

Çünkü, faiz oranı daha yüksek olan ülkenin para birimi, diğer para birimlerine göre değerlenmeye 

başladığında, önce dış ticaret açığı artmaya başlar (Uslu, 2018:313). Dış ticaret açığını, cari açık ve bütçe açığı 

takip eder. Açıkların artması, bireylerin sahip oldukları gelirleri ile eskiye nazaran daha fazla 

tüketebilmelerine, dolayısı ile refah düzeylerinin yükselmesine ve fiktif olarak daha zenginleşmelerine neden 

olur. Gerçekte bu durumun bir yansıması olarak ülke ekonomisinde yolunda  gitmeyen bir çok belirti ortaya 

çıkar (Karacan, 2010:78). Ancak ne siyasi otoriteler ne de devlet bürokrasisi ve merkez bankaları, almaları 

gereken önlemleri almaya cesaret edemezler; çünkü, bu tatlı rüyayı hiç kimse bozmak istemez. Mevcut 

durumun sürdürülemez olduğu, bir yatırımcı ya da spekülatör tarafından fark edildiği zaman, yerli paraya 

karşı saldırı başlar. Öncelikle spekülatörler, yerli parayı satarak (short) karşılığında da dolar, euro gibi yabancı 

parayı satın alarak (long) iyi bir arbitraj olanağı elde etmektedirler. Ancak burada belirtmek gerekir ki, Türkiye 

gibi, para ve sermaye piyasaları genellikle sığ olan ülkelerde, yabancı para birimlerinin hızla değerlenmesi 

durumunda henüz sahip oldukları menkul kıymetleri satmayı başaramamış olan yatırımcılar, menkul 

kıymetlerdeki zararlarına, yabancı para birimine geçerken de ek zararlar ekleyebilirler. Bu nedenle genellikle 

yabancı paraları almak yerine, altın piyasasından altın alarak da ülke dışına çıkmaya başlarlar. Çünkü dolar, 

euro gibi dövizlerin fiyatları o ülkedeki arz ve talebe bağlı olarak değişirken; altın fiyatları ise uluslararası 

piyasalardaki fiyatlara göre belirlenmektedir. Bu durumun bir yansıması olarak bu tür dönemlerde, ilgili 

ülkenin altın ihracatı ve ithalatında önemli düzeyde artışlar oluşur. 

Başlangıçta bu süreç, küçük bir deneme ile başlamakta; merkez bankalarının yeterli düzeyde tepki 

verememesi ile de çok kısa bir zaman diliminde eylemin, çığırından çıkması ve ülkenin finansal krize 

sürüklenmesi ile son bulmaktadır. Özellikle Soros'un 1992 yılında, İngiliz Pound'una karşı giriştiği ve bir 

haftadan daha kısa bir zamanda bir milyar Amerikan Doları arbitraj karı elde ettiği saldırının yarattığı 

psikolojik travma da ülke yöneticilerini, daha agresif davranmaya itmektedir (Somuncu, 2018:43-44). 

Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin para sermaye piyasaları arasında bir takım farklar vardır: Türev 

işlemlerine izin verecek piyasaların olmaması, gerektiğinde kısa vadeli fonlar ile uzun vadeli fonların 

değiştirilebilmesine izin veren swap uygulamalarının olmaması, şeffaflığın düşük olması, kamu otoritelerince 

getirilen kurumsal sınırlamalar ve özellikle de borçlanma araçlarının vadelerinin daha kısa olması bu nedenler 

arasında sayılabilir. 

Gelişmekte olan ülke piyasalarında, yatırımcıların, fonların vadelerini değiştirmek istemeleri durumunda 

ortaya çıkan en önemli sorun, bu davranışın diğer yatırımcı grupları tarafından da takip edilmek istenmesi 

durumunda oluşabilecek toplu olarak hareket etme (sürü etkisi) etkisi ile fiyatların normal düzeylerinden 

daha yukarılara çıkması ya da tam tersine anormal düşmesidir. Fiyatların normal seviyelerinden daha 

yukarıya çıkması durumunda piyasada balon oluşması ya da tersine, düşmesi sonucu finansal krizlere neden 

olmasıdır. 2018 yılında yaşanan Rahip Brunson Krizi döneminde de benzer bir durum yaşandı. Bu durumu 

piyasalar, finansal kriz olarak algıladı. Oysa ki bu süreç, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, enflasyonda 

yaşanan artışa karşın, TC. Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz oranlarını arttırmak istememesi ile başladı. Bu 

duruma tepki olarak ülkemize yatırım yapan yabancı yatırımcılar, portföylerinde bulundurdukları kısa vadeli 

fonların miktarını azaltmak ve uzun vadeli fonların miktarını arttırmak için harekete geçtiler. Büyük 

miktardaki fonun vadesini uzatmak için gerçekleştirilen bu eylem, yerli yatırımcılar tarafından da takip 

edilince, piyasalarda homojen beklentilerin oluşması sonucunda, döviz fiyatlarında anormal yükselişler 

ortaya çıktı. Bu durum da, piyasaları izleyen tüm yatırımcılar tarafından, kısa dönemli bir finansal kriz olarak 

algılandı. 

Bu çalışma da, Türkiye'nin 2013 yılından 2018 yılı sonuna kadar geçen süre zarfında, Borsa İstanbul'da işlem 

yapan yerli ve yabancı yatırımcıların, menkul kıymet işlemi yoğunluğu, toplu olarak hareket etme ve olumlu 

ya da olumsuz geri bildirim işlemi olarak sınıflandırılabilecek olan üç temel yatırım davranışı yolu ile BIST-

100 endeksi üzerindeki olası etkileri incelenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için araştırmada, dört hipotez 

test edilmiştir: 

Hipotez 1 : Yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılara nazaran daha yoğun bir şekilde menkul kıymet alım ve 

satımı işlemi (intensity of trading) ile uğraşmaktadırlar. 
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Hipotez 2:  Yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılara nazaran daha yoğun bir şekilde olumlu geri bildirim 

işlemi (positive feedback trading) ile uğraşmaktadırlar. 

Hipotez 3 : Yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılara nazaran Borsa İstanbul'da daha yoğun bir şekilde toplu 

olarak hareket etmektedirler. Başka bir deyişle, sürü etkisine (herding effect) neden olmaktadırlar. 

Hipotez 4: Yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılara nazaran daha fazla bilgi sahibidirler. 

2.  Yöntem 

Borsa İstanbul'da işlem yapan aracı kurumların sayısı 118 adettir. Öncelikle bu aşamada çalışma kapsamında 

Borsa İstanbul'da işlem yapma hakkı bulunan aracı kurumlar işlem hacimlerine göre büyükten küçüğe doğru 

sıralandıktan sonra aracı kurumlar önce en yüksek işlem hacmine sahip %50, ve diğer %50 olmak üzere iki 

sınıfa ayrılmıştır. Daha sonra da en yüksek işlem hacmine sahip %20 ve en düşük işlem hacmine sahip %20'ye 

doğru 5 ayrı gruba ayrılmıştır. Gün sonu saklama takas bakiyelerine göre en büyük hacme sahip olan 23 (%20) 

aracı kurumun sahip olduğu hisse takas bakiyesi toplam hacmin %93,60'ını oluşturmaktadır. Geriye kalan 95 

aracı kurum (%80) ise toplam hacmin %6,40'ını oluşturmaktadır. Her iki sınıflandırma sonucunda elde edilen 

sonuçların t-istatistik değerleri %1 ve %5 güven aralıklarında anlamlı bulunmamıştır. Bu nedenlerle aracı 

kurumlar, kendi içlerinde yabancı yatırımcılar ile yerli yatırımcılar adına hesaplarında tuttukları saklama 

bakiyelerine göre sınıflandırılmışlardır. Yabancı yatırımcı hesaplarına sahip aracı kurum sayısı 9 iken yerli 

yatırımcılar adına işlem yapan aracı kurum sayısı ise 109'dur. Buna karşın gün sonu takas saklama 

bakiyelerine göre ise %41,16'sı yabancı yatırımcılara geri kalan %58,84'ü ise yerli yatırımcılara aittir.  

2.1  Menkul Kıymet İşlemi Yoğunluğu (Intensity of Trading)  

Yerli ve yabancı yatırımcıların karşılaştıkları sınırlamaları araştıran Helm, 1997 yılında yaptığı çalışmasında, 

sadece ABD sermaye piyasalarında işlem yapan yabancı yatırımcıların, yerli rakiplerine göre daha az kural ile 

karşılaştıklarını saptamıştır. Helm'e göre sermaye kazanç vergisinin, yabancı portföy yatırımlarından ya hiç 

alınmaması ya da yerli yatırımcılara nazaran daha az alınması, yabancı yatırımcıların kaldıraç etkisinden 

yararlanmaları konusunda onlara yönelik hiç bir kurumsal sınırlamanın bulunmamasına karşılık yerli 

fonların, kaldıraçlı pozisyon almalarının kesinlikle yasaklanması, bu kurallardan bazılarıdır. Kaldıraçlı 

işlemler, özellikle, yabancı yatırımcılar tarafından açığa satış işlemlerinde yararlanılan bir yöntemdir. Bu ve 

benzeri yöntemlerin kullanılmasına olanak verilmesi, küresel portföy yatırımlarından beklenen kazancı 

arttırmaktadır. Bu işlemlerin doğal bir sonucu olarak da yabancı yatırımcılar, yerli rakiplerine göre daha 

yoğun bir şekilde menkul kıymet alım ve satım işlemine neden olurlar. 

Aralık 1996 ile Aralık 1999 arasındaki 37 aylık bir dönemdeki yatırımcı portföylerinde bulunan ay sonu takas 

dökümlerini inceleyen Kim ve Wei (2002:208 ), yabancı yatırımcılar ile yerli  yatırımcıların davranış stilleri 

arasındaki farkları araştırmışlardır.  Bu çalışma, bu alanda yapılan ilk çalışmadır. Menkul kıymet işlemi 

yoğunluğu ile ilgili yöntemi Kim ve Wei (2002:211) geliştirmiştir. Bu çalışmada da aynı yöntem kullanılarak, 

hangi yatırımcı grubunun  menkul kıymet alım satım işlemi ile daha yoğun olarak uğraştığı, araştırılmıştır. 

Kim ve Wei tarafından geliştirilen modelde yer alan w(k,j,t), k aracı kurumunun t döneminde elinde bulunan 

j hisse senedinin piyasa değerinin, o dönem içindeki portföyünün toplam piyasa değeri içindeki payını 

gösterir. Buna göre k aracı kurumunun t döneminde portföyünde bulunan her bir hisse senedinin ağırlık 

değişiminin toplamı ise şu şekilde hesaplanabilir (Somuncu, 2018:53): 

(1)   TN(k,t) = 
j

│w(k,j,t) – w(k,j,t-1)│ 

Buna göre, 

t    : hesaplama yapılan dönem (gün), 

t-1    : bir önceki dönem (gün), 

k    : aracı kurum, 

j    : k aracı kurumunun portföyündeki herhangi bir hisse senedi, 

w(k,j,t)  : k aracı kurumunun, t döneminde elinde tuttuğu, j hisse senedinin piyasa değerinin, k aracı 

kurumunun tüm portföyünün toplam piyasa değeri içindeki oranı, 

TN(k,t)   :ardışık iki dönem sonunda elde edilen w(k,j,t) değerleri arasındaki farkların mutlak değerlerinin 

toplamıdır. 
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Ağırlık değişimi olarak, 

(2)   TN(k) = 
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T    : dönem sayısı toplamı (gün), 

K(i)   : i grubundaki aracı kurum sayısı.  

TN(k)   : k aracı kurumunun, menkul kıymet alım satım işlemi yoğunluğunun ortalaması 

 

i grubunun ortalama işlem yoğunluğunu gösteren (TN) değerini bulmak için TN(k,t) değerlerinin toplamı, 

dönem sayısının bir eksiğine bölünmek suretiyle k aracı kurumu için menkul kıymet işlem yoğunluğunun 

ortalaması, TN(k) değeri, hesaplanır. Elde edilen TN(k) değerinin i grubundaki toplam aracı kurum sayısına 

bölünmesi suretiyle de i grubunun ortalama işlem yoğunluğu (TN) hesaplanmış olur. 

(3)   TN = 
k

kTN
iK

)(
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i grubundaki aracı kurumların sayısı sonsuza kadar arttırıldığında, TN değerleri de TN(k) değerlerine, yani, 

menkul kıymet alım satım işlemi yoğunluğunun ortalamasına eşit olur. Elde edilen TN değeri, yatırımcı grubu 

için işlem yoğunluğunu gösterir. TN değerinin sıfır çıkması durumunda yatırımcı grubunun yoğun olarak 

menkul kıymet işlemi ile uğraşmadığı anlaşılır. Yatırımcı grubunun yoğun olarak menkul kıymet işlemi ile 

uğraşması durumunda TN değeri sıfırdan farklı olur.  

2.2  Olumlu Geri Bildirim İşlemi (Positive Feedback Trading)  

Yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılara göre farklı yatırım davranışlarına da sahip olabilirler. Menkul kıymet 

fiyatlarının artmaya başladığı dönemlerde, satın almak için, düştüğü dönemlerde de satmak için aceleci 

davranmaları  durumuna olumlu geri bildirim işlemi (positive feedback trading) denir. Bazen de yatırımcılar 

bu uygulamanın tam tersi bir davranış da sergileyebilirler. Başka bir deyişle, menkul kıymet fiyatlarının 

artmaya başladığı dönemlerde, satmak için, düştüğü dönemlerde de almak için aceleci davranabilirler. Bu 

durum, alanyazında, olumsuz geri bildirim işlemi (negative feedback trading) olarak tanımlanır. Olumlu ya 

da olumsuz geri bildirim işlemi için kısaca, momentum işlemi tanımlaması da kullanılabilir. 

Dornbusch ve Park (1995:2)'a göre yatırımcılar, yatırım kararlarını verirken geçmişte elde ettikleri getirilere 

göre hareket etmektedirler. Hisse senetlerinin fiyatları artarken daha yoğun şekilde alım işlemi yaptıklarını 

ve fiyatlar düşerken de bunları ellerinden çıkarmak için uğraştıklarını belirlemişlerdir. Bohn ve Tesar 

(1996:80), amerikalı yatırımcıların ABD dışındaki sermaye piyasalarındaki yatırımları üzerine yaptıkları 

çalışmalarda, benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Bohn ve Tesar (1996:80), yaptıkları çalışmada; piyasa 

getirisinin pazardaki net alımlar üzerindeki yordama gücünü araştırmıştır. Bu amaçla, yaptıkları regresyon 

analizine göre artan getirilerin, net alımları da artırdıkları sonucuna ulaşmışlardır.  

Helm (1997:414)'e göre, yabancı yatırımcıların karşılaştıkları kısıtlar, yerli yatırımcılara göre daha az 

olduğundan, yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılara göre daha fazla olumlu geri bildirim işlemi ile 

ilgilenebilecekleri varsayılmaktadır. Fiyatlar yükselirken daha yoğun bir şekilde hisse senedi satın alma işlemi 

ve fiyatlar düşerken de daha yoğun bir şekilde hisse senedi satma işlemi, menkul kıymet fiyatlarının, gerçek 

fiyatlardan uzaklaşmasına neden olabilir. Sonuçta bu durum, piyasadaki istikrarı bozar. Bu işlem, piyasalar 

da fiyatlar belirli bir seviyenin altına düştüğünde menkul kıymetleri otomatik olarak satmaya dayalı, portföy 

güvenlik yatırım stratejisi olarak uygulanan zarar durdurma emirlerinden (stop-loss) ya da yatırımcının ek 

para yatırma çağrılarını (margin call) karşılayabilmesi için hesapların zorunlu tasfiye edilmesi gereğinden 

kaynaklanabilir. 

Literatürde özellikle olumlu geri bildirim işleminin varlığına ilişkin elde edilmiş bir çok kanıt bulunmaktadır. 

Tesar ve Werner (1994:212, 1995:128), Dornbusch ve Park (1995:2), Bohn ve Tesar (1996:80), Brennan ve Cao 

(1997:1875), Choe, Kho ve Stulz (1999:262), Kaminsky, Lyons ve Schmukler (2000:130)  çalışmalarında yabancı 

yatırımcıların yerli hisse senetlerini satın aldıklarında fiyatların yükselme eğiliminde olduğuna ve sattıkları 

zamanda fiyatların düştüğünü saptamışlardır. Bu durum da olumlu geri bildirim işleminin varlığını 

kanıtlamaktadır. Ayrıca Kim ve Wei (2002:223), 1997 Asya Krizi öncesinde Kore'de ikamet etmeyen yabancı 
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yatırımcıların olumlu geri bildirim işlemi ile uğraştıklarını bulmuşlardır. Froot, ve diğerleri (2000:192), yabancı 

yatırım fonlarının işlemleri ile getiriler arasındaki etkileşimin iki yönlü olduğunu saptamışlardır: Portföy 

akışı, getiri oranlarını etkileyebildiği gibi olumlu (pozitif) getiriler de portföy akışına etki edebilir. Froot ve 

Ramadorai (2001:14)  getiriler artarken yabancı girişlerinin artmadığını tam tersine yabancı girişlerinin, 

getirileri, arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Kim ve Wei (2002:223), Kore'de oturan yabancı yatırımcıların, 1998 Krizi öncesi dönem hariç, hiç bir dönem 

de olumlu ya da olumsuz geri bildirim işlemi ile uğraştıklarına dair anlamlı bir bulguya ulaşamadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Somuncu ve Karan (2010:165), yabancı yatırımcıların 2000 ile 2004 döneminin tamamında, olumsuz geri 

bildirim işlemi ile uğraştıklarını, yerli yatırımcıların ise 2001 Şubat Krizi sonrası dönem hariç olumlu geri 

bildirim işlemi ile uğraştıklarını saptamışlardır. Yerli yatırımcılar, yalnızca 2001 Şubat Krizi sonrasındaki 

dönemde olumsuz geri bildirim işlemi ile uğraşmışlardır. 

Belirli hisse senetlerinin önceki performansları arasındaki ilişkilerin varlığını ölçmek yoluyla, yatırımcıların, 

momentum işlemi olarak da adlandırılabilen olumlu veya olumsuz geri bildirim işlemleri ile ilgilenip 

ilgilenmedikleri saptanabilir. Alan yazında, momentum konusundaki ilk çalışma, Grinblatt, Titman ve 

Wermers (1995:1090) tarafından yapılmıştır. İleri ki yıllarda Kaminsky, Lyons ve Schmukler (2000:8) 

tarafından yapılan düzeltmeler sonrasında Denklem 4'de verilen formüle ulaşılmıştır (Somuncu, 2018:60): 
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Burada: 

t    : son dönemi (gün), 

t-1    : bir önceki dönemi (gün), 

k    : aracı kurumu, 

j    : k’nın portföyünde yer alan herhangi bir hisse senedini, 

M(k,j,t)  : t dönemindeki, k  aracı kurum grubunun momentum ölçüsünü, 

Q(k,j,t)  : t dönemindeki, k  aracı kurum hesabındaki j menkul kıymetinin pay sayısını,  

Q*(k,j,t)  : Q(k,j,t) ve Q(k,j,t-1)’in ortalamasını, 

R(j,t-1)  : t-2 ile  t-1 arasındaki süre içinde j menkul kıymetinde oluşan getiri miktarını, 

gösterir. 

k aracı kurum grubu için momentum işleminin ölçüsü: 

(5)  M(k) = 
jt

tjkM
JT

),,(
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J    : k aracı kurumunun işlem yaptığı toplam menkul kıymet sayısını, 

T    : dönem sayılarının toplamını, 

(k)    : k aracı kurum grubu için momentum işleminin ölçüsünü, 

gösterir. 

Momentum ölçüsünü gösteren M(k) değerinin, sıfır olması, geri bildirim işleminin olmadığını gösterir. 

Sistematik bir olumlu geri bildirim işleminin varlığı için M(k) değerinin pozitif olması gerekirken, sistematik 

bir negatif geri bildirim işleminin varlığı için de M(k) değerinin, negatif olması gerekmektedir. 

2.3  Sürü Halinde (Toplu Olarak) Hareket Etme Davranışı (Herding Effect) 

Piyasalarda işlem yapan yatırımcıların, bilerek veya bilmeyerek birbirlerinin yatırım davranışlarını taklit 

etmeleri eğilimine, sürü halinde (toplu olarak) hareket etme davranışı denir. Birbirlerinin davranışlarını taklit 

etmek isteğinin arkasındaki en önemli güdü, bilgi asimetrisidir; çünkü, genellikle yerli yatırımcılar, yabancı 

yatırımcıların daha iyi bilgilendirildiklerine inanırlar. Bu varsayım da yabancı yatırımcıların davranışının 

taklit edilmesine yol açar. Bu inanışın ardında, hem ülkelerin ve hem de şirketlerin kredi 

derecelendirmelerinin, CDS primlerinin ve önemli sayıdaki bir çok finansal düzenlemelerin, gelişmiş 
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ülkelerde yer alan yatırım bankaları tarafından yapılıyor olması, yatmaktadır. Bu nedenle bilgi sahibi olmayan 

ama rasyonel davranan yerli yatırımcılar, kendilerine göre daha fazla bilgi sahibi olduklarına inandıkları 

yabancı yatırımcıların ticari davranışlarını, taklit etmektedirler (Bikhchandani, Hirshleifer ve Welch, 1992:993; 

ve Banerjee, 1992:802). Dolayısı ile yatırımcıların, piyasalar hakkında elde ettikleri bilgi ve bu bilgiyi 

kullanabilme becerilerine bağlı olarak, sürü halinde hareket etme eğilimleri de değişecektir. 

Frankel ve Schmukler (1996:27), Choe ve diğerleri (1999:262) özellikle kriz dönemlerinde yabancı 

yatırımcıların, yerli yatırımcılardan  daha önce hareket edip etmediklerini incelemişler; ancak sanılanın aksine 

yerli yatırımcıların yabancı yatırımcılara oranla daha iyi bilgilendirildiklerini gösteren bir sonuca 

ulaşmışlardır.  Froot ve diğerleri (2001:192), Froot ve Ramadorai (2001:14) ve Somuncu ve Karan (2010:165) ise 

yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılara nazaran daha iyi bilgilendirildiklerini saptamışlardır. 

Scharfsten ve Stein (1990:474) ise bu konuya farklı bir bakış açısı getirerek, yatırımcılar arasındaki sürü 

davranışına neden olan güdünün, bilgi asimetrisi olmadığını, tamamı ile yabancı yatırımcıların bulundukları 

ülkelerdeki finansal düzenlemelerin bir sonucu olduğunu ileri sürmektedirler. Bu hipoteze göre yatırım 

fonları, üç ayda bir ve emeklilik fonları da yılda en az bir kere daha önceden belirlenmiş, bir takım performans 

kriterlerine göre denetime tabi tutulurlar. Bu durum da ister istemez yatırımcıları, birbirlerinin ticari 

davranışlarını taklit etmeye zorlar. 

Lakonishok, Shleifer ve Vishny (1992:23), Grinblatt ve diğerleri (1995:1104), Dornbusch ve Park (1995:2), Choe 

ve diğerleri (1999:262), kurumsal yabancı yatırımcıların, toplu olarak hareket etme davranışında 

bulunduklarına ilişkin kanıtlara ulaşmışlardır. Lakonishok ve diğerleri (1992:35), özellikle ABD ve İngiltere'de 

bulunan kurumsal yatırımcıların, birbirlerinin davranışlarını taklit etmeye daha fazla meyilli olduklarını ileri 

sürmüşlerdir. 

Kim ve Wei (2002:223) Kore'de ikamet eden ve Kore dışından yatırım yapan bireysel ve kurumsal düzeydeki 

yabancı yatırımcıların toplu olarak hareket etme davranışlarını karşılaştırmışlardır. Yabancı yatırımcıların 

tamamını, aynı sepetin içine koymanın, yanıltıcı sonuçlar doğurabileceğini ileri sürmüşlerdir. Aralık 1996 ile 

Aralık 1999 tarihleri arasındaki dönemde ay sonu verilerini kullanarak elde ettikleri sonuçlara göre, bireysel 

yabancı yatırımcıların, kurumsal yabancı yatırımcılara nazaran daha fazla toplu olarak hareket etmeye meyilli 

olduklarını saptamışlardır. Ayrıca elde ettikleri başka bir sonuç da, Kore dışından yatırım yapan yabancı 

yatırımcılar, Kore'de ikamet eden yabancı yatırımcılara göre daha fazla toplu olarak hareket etmektedirler. Bu 

sonuçlara göre yabancı kurumsal yatırımcılar, bir finansal krizde, daha az suçludurlar. 

Froot, O’connell ve Seasholes (2000:192), yabancı yatırımcıların kriz dönemlerinde toplu olarak hareket 

etmelerine karşın normal dönemlerde sürü halinde hareket etmediklerini ileri sürmüşlerdir.   

Somuncu ve Karan (2010:165), 2001 ile 2004 yılları arasındaki dönemlerin tamamında yabancı yatırımcıların 

ve yerli yatırımcıların toplu olarak hareket ettiklerini, yani, sürü etkisine neden olduklarını; ancak, ilgili 

dönemlerin tamamında yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılara göre daha fazla sürü etkisine neden 

olduklarını saptamışlardır.  

Lakonishok ve diğerleri (1992:35) tarafından geliştirilmiş olan endeks, toplu olarak hareket etme davranışının 

ölçülmesine yardımcı olur (Somuncu, 2018:62): 
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t    : içinde bulunulan dönemi (gün), 

k    : aracı kurumu, 

j    : k’nın portföyünde bulunan herhangi bir hisse senedini, 

N    : hesaplamalara dahil olan hisse senetlerinin sayısını, 

T    : gün sayısını, 

H(i,j,t)  : i yatırımcı grubunda bulunan yatırımcılar için t dönemi içinde j hisse senedindeki toplu olarak 

hareket etme endeksini, 

B(i,j,t)   : t dönemi içinde j menkul kıymetinde net alıcı pozisyonunda olan i yatırımcı grubu için işlem 

yapan aracı kurumların sayısını,  

S(i,j,t)   : t dönemi içinde j menkul kıymetinde net satıcı pozisyonunda olan i yatırımcı grubu için işlem 

yapan aracı kurumların sayısını, 

p(i,t)   : t dönemi içinde aktif olarak faaliyetlerine devam eden toplam aracı kurumların (net alıcı sayısı 

+ net satıcı sayısı) sayısına  bölünen, i yatırımcı grubundaki alıcı sayısını,  

H(i,t)   : BIST-100 endeksindeki hisse senetleri için t döneminde, i yatırımcı grubu için toplu olarak 

hareket etme endeksini, 

H(i)   : araştırma döneminin tamamında i yatırımcı grubu için toplu olarak hareket etme eğilimini, 

gösterir. 

H(i) değerinin sıfırdan farklı olması, sürü halinde hareket etme davranışının varlığını ifade eder. H(i) 

değerinin sıfır çıkması ise sürü halinde hareket etme davranışının olmadığını ifade eder. 

Toplu olarak hareket etme davranışını gösteren H(i,j,t) endeksinden, p(i,t) değeri çıkarılarak endeksin, piyasa 

koşullarından etkilenmemesi sağlanmıştır. Yatırımın hangi düzeyde kutuplaşacağını bulmak için 6. eşitlikte 

yer alan işlemlerin mutlak değerleri alınmıştır. Yatırımın kutuplaşma düzeyini, eşitliğin ilk kısmı verir. 

Eşitliğin ikinci bölümü ise ilk bölümünün beklenen değeridir; ve bu değer, uyum faktörü olarak adlandırılır. 

Temel varsayım, herhangi bir sürü davranışının bulunmadığıdır. Bunu kanıtlamak için 6. eşitliğin uyum 

faktörü olan ikinci kısmı, ilk kısmından çıkarılır. Eşitliğin ikinci kısmı olan uyum faktöründeki B(i,j,t), binom 

dağılımına uygun hareket ettiği varsayımına göre hesaplanmıştır. 

3.  Veriler 

Araştırma kapsamında incelenen menkul kıymetlere ilişkin veriler aşağıdaki gibidir: 

a) 1.Ocak.2013 ile 31.Aralık.2018 tarihleri arasında gün sonunda aracı kurumların hesap bakiyelerinde 

bulunan takas dökümleri (miktar (lot) olarak), Takasbank'tan elde edilmiştir. 

b) Her işlem günü için hisse senetlerinin Türk Lirası (TRY) cinsinden düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyat 

verileri ise Borsa İstanbul'dan elde edilmiştir 

c) Günlük işlem hacimleri onbinde birden küçük olan aracı kurumlar, hesaplamalara dahil edilmemiştir. 

Tüm veriler, SPSS 20 programı yardımı ile analiz edilmiştir. 

4.  Araştırmadaki Alt Dönemler 

Yatırımcı gruplarının, 1.Ocak 2013 ile  31.Aralık.2018 arasındaki dönem boyunca sergiledikleri yatırım 

davranışları, incelenmiştir. Daha sonra dönemin tamamı, alt dönemlere ayrılarak, yatırımcıların yatırım 

davranışı farklılıkları da ayrıntılı olarak incelemiştir. Bu alt dönemler aşağıda verildiği şekildedir: 

a) 01/01/2013 – 31/12/2018 (2013 - 2018), araştırma aralığının tamamı, 

b) 1. Dönem (01/01/2013 - 27/05/2013), Gezi Parkı Eylemleri öncesi, 

c) 2. Dönem (28/05/2013 - 17/06/2013), Gezi Parkı Eylemlerinin yaşandığı  dönem, 

d) 3. Dönem (18/06/2013 - 16/12/2013), 17/25 Aralık Operasyonları öncesi  dönem, 

e) 4. Dönem (17/12/2013 - 27/12/2013), 17/25 Aralık dönemi, 

f) 5. Dönem (30/12/2013 – 15/07/2016), askeri darbe girişimi öncesi, 

g) 6.  Dönem (16/07/2016 – 31/12/2016), askeri darbe girişimi sonrası, 

h) 7. Dönem (01/01/2017 - 24/06/2018), Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi  dönem, 

i) 8. Dönem (25/06/2018 - 27/07/2018), Rahip Brunson krizi öncesi  dönem, 

j) 9. Dönem (30/07/2018 - 13/08/2018), Rahip Brunson Krizi dönemi, 

k) 10. Dönem (14/08/2018 - 31/12/2018), Rahip Brunson Krizi sonrası  dönem. 
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5.  Bulgular 

Tablo 1.1'de verilen sonuçlara göre, araştırma dönemlerinin tamamında yabancı ve yerli yatırımcıların, yoğun 

bir şekilde menkul kıymet alım ve satımı işlemi ile uğraştıkları anlaşılmaktadır. Özellikle Gezi Parkı Eylemleri 

(2. Dönem) ile Rahip Brunson Krizinde (9. dönem) ve Kriz sonrası (10. Dönem) dönemlerde yabancı 

yatırımcıların, yerli yatırımcılara nazaran daha yoğun bir şekilde alım satım işlemi ile meşgul oldukları 

anlaşılmaktadır. 5. ve 6. dönemlerde yabancı yatırımcıların askeri darbe girişiminden önce, konu ile ilgili bir 

bilgi sahibi olmadıkları, normal alım satım işlemlerine devam ettikleri anlaşılmaktadır. Hatta, 6. dönem içinde 

yerli yatırımcıların, alım satım işlemlerini artırdıkları da anlaşılmaktadır.  

Tablo 1.1 : Menkul Kıymet İşlemi Yoğunluğu 

Dönemler Yabancı Yatırımcılar (1) Yerli Yatırımcılar (2) Farklılık   (3) = (1) - (2) 

2013-2018 0.2283*** 

(0.0169) 

[9] 

0.4833*** 

(0.01967) 

[109] 

 - 0.2550*** 

(0.0211) 

1.Dönem 0.1987*** 

(0.0130) 

[9] 

0.5063*** 

(0.02484) 

[109] 

- 0.3076*** 

(0.0269) 

2.Dönem 0.5590*** 

(0.01794) 

[9] 

0.5307*** 

(0.02864) 

[109] 

0.0283*** 

(0.03370) 

3.Dönem 0.2415*** 

(0.02108) 

[9] 

0.5347*** 

(0.0358) 

[109] 

- 0.2932*** 

(0.0416) 

4.Dönem 0.2242*** 

(0.0212) 

[9] 

0.4274*** 

(0.02372) 

[109] 

- 0.2032*** 

(0.0318) 

5.Dönem 0.2172*** 

(0.01392) 

[9] 

0.3849*** 

(0.02662) 

[109] 

- 0.1677*** 

(0.0301) 

6.Dönem 0.2892*** 

(0.0152) 

[9] 

0.5464*** 

(0.03164) 

[109] 

- 0.2572*** 

(0.0352) 

7. Dönem 0.3125*** 

(0.01662) 

[9] 

0.6678*** 

(0.0264) 

[109] 

- 0.3553*** 

(0.0312) 

8.Dönem 0.4442*** 

(0.01675) 

[9] 

0.5889*** 

(0.01004) 

[109] 

-  0.1447*** 

(0.02321) 

9.Dönem 0.6987*** 

(0.03304) 

[9] 

0.5776*** 

(0.02881) 

[109] 

 0.1211*** 

(0.03301) 

10.Dönem 0.6590*** 

(0.03365) 

[9] 

0.4917*** 

(0.02662) 

[109] 

0.1673*** 

(0.03412) 

 

Normal parantez içindekiler, standart hatalardır. 

Köşeli parantez içindekiler, gözlem sayılarıdır.  

***  %1 anlamlılık düzeyini, 

 **  %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 1.2'de elde edilen sonuçlara göre, yabancı yatırımcılar 2., 9. ve 10. dönemlerde olumlu geri bildirim 

işlemi ile diğer  dönemler de ise olumsuz geri bildirim işlemi ile uğraşmaktadırlar. Yerli yatırımcılar ise 2. ve 
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10. dönemlerde olumsuz geri bildirim işlemi ile geri kalan diğer  tüm dönemlerde ise olumlu geri bildirim 

işlemi uğraşmaktadırlar. Yalnızca 9. dönemde, yani, Rahip Brunson Krizi döneminde ise yerli yatırımcılar  da 

yabancı yatırımcılar gibi olumlu geri bildirim işlemi yapmışlardır. Elde edilen sonuçları bir başka bakış açısı 

ile yorumlamak gerekir ise  9. dönem de hem yabancı ve hem de yerli yatırımcıların aynı zamanda alıcı 

oldukları görülmektedir. 2., 9. ve 10. dönemler dışındaki diğer tüm dönemlerde ise yabancı yatırımcılar 

menkul kıymetleri yoğun bir şekilde satarken yerli yatırımcıların da yoğun bir şekilde alıcı olduğu, 

anlaşılmaktadır.  Yabancı yatırımcıların yoğun olarak alım işlemi yaptığı 2. ve 10. dönemlerde ise yerli 

yatırımcıların yoğun bir şekilde menkul kıymetleri sattığı anlaşılmaktadır. 5. dönemde ise askeri darbe 

girişiminden, ne yerli ne de yabancı yatırımcıların önceden bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. Elde 

edilen bu sonuçlar, Somuncu ve Karan (2010:162)'ın çalışmalarının bulguları ile de örtüşmektedir. 

Tablo 1.2 : Olumlu Geri Bildirim (Momentum) İşlemi 

 

Dönemler Yabancı Yatırımcılar  (1) Yerli Yatırımcılar (2) Farklılık   (3) = (1) - (2) 

2013-2018 - 0.0090** 

(0.0046) 

[9] 

0.0015** 

(0.0011) 

[109] 

- 0.0105** 

(0.0052) 

1.Dönem -0.0055** 

(0.0034) 

[9] 

0.0075 

(0.0044) 

[109] 

- 0.0130** 

(0.0089) 

2.Dönem 0.0226** 

(0.0215) 

[9] 

-0.0159** 

(0.0140) 

[109] 

0.0385** 

(0.0272) 

3.Dönem -0.0024** 

(0.0022) 

[9] 

0.0043** 

(0.0031) 

[109] 

- 0.0067** 

(0.0042) 

4.Dönem -0.0033** 

(0.0026) 

[9] 

0.0022** 

(0.0024) 

[109] 

- 0.0055** 

(0.0051) 

5.Dönem - 0.0072** 

(0.0048) 

[9] 

0.0108** 

(0.0085) 

[109] 

- 0.0180** 

(0.0101) 

6.Dönem -0.0052** 

(0.0027) 

[9] 

0.0084** 

(0.0066) 

[109] 

-0.0136** 

(0.0098) 

7. Dönem - 0.0077** 

(0.0054) 

[9] 

0.0012** 

(0.0023) 

[109] 

- 0.0089** 

(0.0050) 

8. Dönem -0.0046** 

(0.0016) 

[9] 

0.0055** 

(0.0024) 

[109] 

- 0.0101** 

(0.0066) 

9. Dönem 0.0255*** 

(0.0178) 

[9] 

0.0221*** 

(0.0196) 

[109] 

0.0034*** 

(0.0227) 

10. Dönem 0.0168*** 

(0.0133)       

[9] 

-0.0147*** 

(0.0136)     

[109] 

0.0021*** 

(0.0148) 

Normal parantez içindekiler, standart hatalardır. 

Köşeli parantez içindekiler, gözlem sayılarıdır. 

 *** %1 anlamlılık düzeyini, 

 **  %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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Tablo 1.3'de elde edilen sonuçlara göre, araştırma dönemlerinin tamamında, yabancı yatırımcılar ve yerli 

yatırımcıların, toplu olarak hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılara 

nazaran daha fazla toplu olarak hareket etme eğilimindedirler. Bu sonuç, Somuncu ve Karan (2010:163)'ın elde 

ettikleri bulgular ile de örtüşmektedir. 2., 9. ve 10. dönemlerde, yabancı ve  yerli yatırımcıların, toplu olarak 

hareket etme davranışları da yoğunlaşmaktadır. Ancak yabancı yatırımcılar olumsuz geri bildirim işlemi ile 

uğraşırken yerli yatırımcıların olumlu geri bildirim işlemi ile uğraşmaları, "yabancı yatırımcılar daha iyi 

bilgilendirilmiş olabilirler" tezini desteklememektedir. Bu durum menkul kıymet işlem yoğunluğu sonuçları 

ile de desteklenmektedir. 

Tablo 1.3 : Toplu Olarak Hareket Etme Eğilimi (Lot Bazında) 

 

7. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma, 2013 ile 2018 yılları arasındaki dönemde özellikle yabancı yatırımcıların daha sıklıkla 

uyguladıkları düşünülen üç farklı yatırım stratejisinin Borsa İstanbul üzerindeki etkilerini test etmek amacı 

ile yapılmıştır. Araştırmanın başında verilen dört farklı hipotezin test edilmesi yolu ile yabancı yatırımcıların, 

olası olumsuz etkilerinin varlığı araştırılmıştır. 

Araştırmanın ilk aşamasında, hisse senetlerinin alım satım yoğunluğu yolu ile yabancı yatırımcıların borsa 

üzerinde aktif bir role sahip olup olmadıkları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre %1 güven aralığında, 

hem yerli yatırımcıların ve hem de yabancı yatırımcıların araştırma döneminin tamamında yoğun olarak hisse 

senedi alım ve satımı ile uğraştıkları tespit edilmiştir. 2., 9. ve 10. dönemler haricindeki tüm dönemlerde, yerli 

yatırımcıların yabancı yatırımcılara nazaran daha yoğun olarak hisse senedi alım satım işlemi yaptıkları 

saptanmıştır. Yalnızca 2. dönem (gezi parkı eylemlerinin yaşandığı), 9. dönem (Rahip Brunson Krizi) ve 10. 

dönem (Rahip Brunson Krizi sonrası) olmak üzere bu üç dönem de yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılara 

nazaran daha yoğun bir şekilde hisse senedi alım ve satım işlemi ile uğraştıkları saptanmıştır. Mevcut 

Dönemler Yabancı Yatırımcılar (1) Yerli Yatırımcılar (2) Farklılık   (3) = (1) - (2) 

2013-2018 0.3566*** 

(0.0098) 

0.1925*** 

(0.0047) 

0.1641*** 

(0.0101) 

1.Dönem 0.3258*** 

(0.0108) 

0.1216*** 

(0.0077) 

0.2042*** 

(0.0132) 

2.Dönem 0.4210*** 

(0.0127) 

0.3218*** 

(0.0089) 

0.0992*** 

(0.0154) 

3.Dönem 0.3880*** 

(0.0112) 

0.1874*** 

(0.0067) 

0,2006*** 

(0.0132) 

4.Dönem 0.3671*** 

(0.0107) 

0.1799*** 

(0.0058) 

0.1872*** 

(0.0145) 

5.Dönem 0.3112*** 

(0.0081) 

0.1562*** 

(0.0055) 

0.1550*** 

(0.0099) 

6.Dönem 0.3842*** 

(0.0136) 

0.1331*** 

(0.0059) 

0.2511*** 

(0.0171) 

7. Dönem 0.3663*** 

(0.0116) 

0.1299*** 

(0.0068) 

0.2364*** 

(0.0139) 

8. Dönem 0.3554*** 

(0.0100) 

0.1068*** 

(0.0047) 

0.2486*** 

(0.0114) 

9. Dönem 0.4517*** 

(0.0198) 

0.3108*** 

(0.0167) 

0.1409*** 

(0.0229) 

10. Dönem 0.4889*** 

(0.0280) 

0.4125*** 

(0.0226) 

0.0764*** 

(0.0261) 

Normal parantez içindekiler, standart hatalardır. 

***  %1 anlamlılık düzeyini, 

 **  %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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araştırma dönemleri içinde en önemli olay 15.Temmuz darbe girişimi öncesi (5. dönem) ve sonrası (6. dönem) 

sürecinde yerli yatırımcıların yabancı yatırımcılara nazaran daha yoğun bir şekilde alım satım işlemi 

yaptıkları anlaşılmaktadır. Dolayısı ile darbe girişimi öncesi yabancı yatırımcıların daha iyi bilgilendirilmiş 

olabilirler tezini destekleyecek bir bulgu tespit edilmemiştir. Yabancı yatırımcıların daha yoğun işlem 

yaptıkları dönemler olan 2., 9. ve 10. dönemlerde de olaylar gerçekleşmeden önce yabancı yatırımcıların daha 

iyi bilgilendirilmiş olabilirler tezi desteklenmemektedir. Çünkü bu dönemlerdeki işlem yoğunlukları tamamı 

ile ortaya çıkan risklerden kaçınmak için yapılmış tepki (refleks) işlemleri olarak kabul edilebilir. Tüm önemli 

olayların öncesindeki dönemlerde, yerli yatırımcıların yabancı yatırımcılara nazaran daha iyi bilgilendirilmiş 

olabilirler tezini destekleyecek sonuçlara ulaşılmıştır. Dolayısı ile araştırma kapsamında irdelenen 1. ve 4. 

hipotezlerin red edilmesi daha uygun olacaktır. 

Kim ve Wei (2002:222)'nin yaptıkları çalışmaya göre araştırma dönemlerinin tamamında  yabancı yatırımcılar 

yerli yatırımcılara nazaran daha yoğun olarak alım satım ile meşgul olmaktadırlar. Çalışmada elde edilen 

sonuçlar, Kim ve Wei'nin çalışmalarının bulguları ile çelişmektedir. Ancak özellikle 1997 ile 1998 yılları 

arasında yaşanmış olan Asya Krizi öncesi dönemde, yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılara nazaran daha 

iyi bilgilendirilmiş olabilirler tezini desteklemeyen sonuçları ile örtüşmektedir. Alım satım işlemi yoğunluğu 

konusunda Kim ve Wei'nin yaptığı çalışma dışında, başka bir çalışma bulunmamaktadır. Yatırımcı grupları 

yerine menkul kıymetlerin internet üzerinde araştırılma yoğunlukları ile getirileri arasında korelasyon 

olduğunu ileri süren bir çalışma bulunmaktadır. Ancak bu konu araştırma kapsamına alınmadığı için bu 

çalışmanın sonuçları ile ilgili bir bilginin verilmesine gerek görülmemiştir. Bu nedenle, bu çalışma bu alanda 

yapılmış literatürdeki ikinci çalışma olması özelliği ile de önemlidir. 

Bu çalışma kapsamında araştırılan ikinci hipotez, yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki momentum ölçüsü 

olarak da görülen olumlu ya da olumsuz geri bildirim işleminin varlığıdır. Elde edilen sonuçlar, %1 güven 

aralığında anlamlı olmamakla birlikte %5 güven aralığında anlamlı bulunmuştur. 2., 9. ve 10. dönemde 

yabancı yatırımcılar, olumlu geri bildirim işlemi ile uğraşırlarken, aynı dönemlerde yerli yatırımcıların 

olumsuz geri bildirim işlemi ile ilgilendikleri tespit edilmiştir. Geri kalan dönemlerin tamamında ise yabancı 

yatırımcılar olumsuz geri bildirim işlemi ile uğraşırlarken yerli yatırımcılar da olumlu geri bildirim işlemi 

yapmışlardır. Ayrıca 9. ve 10. dönemler için elde edilen sonuçlar, %1 güven aralığında da anlamlıdır. Bu 

çalışmanın 2., 9. ve 10. dönem sonuçları ile, Tesar ve Werner (1994:212, 1995:128), Dornbusch ve Park (1995:2), 

Bohn ve Tesar (1996:80), Brennan ve Cao (1997:1875), Choe, Kho ve Stulz (1999:262), Kaminsky, Lyons ve 

Schmukler (2000:130) yabancı yatırımcıların olumlu geri bildirim işlemi ile ilgili elde ettikleri sonuçlar ile 

tutarlı; diğer dönemler için ulaşılmış olan sonuçlar ile tutarsızdır.  Ayrıca Kim ve Wei (2002:223), 1997 Asya 

Krizi öncesinde Kore'de ikamet etmeyen yabancı yatırımcıların olumlu geri bildirim işlemi ile uğraştıklarına 

ilişkin elde ettikleri sonuçlar ile de tutarlıdır. Somuncu ve Karan (2010:165), yabancı yatırımcıların örneklem 

döneminin tamamında, olumsuz geri bildirim işlemi ile uğraşırlarken, yerli yatırımcıların ise 2001 Şubat Krizi 

sonrası dönem hariç olumlu geri bildirim işlemi ile uğraştıklarına yönelik elde ettikleri sonuçlar ile 2., 9. ve 10. 

dönemler haricinde tutarlı; ancak bu dönemler için elde edilmiş sonuçlar ile tutarsızdır. Bu nedenlerden dolayı 

ikinci hipotezinde genel olarak red edilmesi daha doğru olacaktır. 

Çalışma kapsamında araştırılan üçüncü hipotez, yabancı yatırımcıların toplu olarak hareket etme (sürü etkisi) 

oluşturup oluşturmadıklarıdır. Elde edilen sonuçlara göre örneklem döneminin tamamında hem yabancı 

yatırımcılar ve hem de yerli yatırımcılar toplu olarak hareket etmektedir. Ancak yabancı yatırımcılar, yerli 

yatırımcılara nazaran daha fazla sürü etkisine neden olmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar %1 güven aralığında 

anlamlıdır. Ayrıca sürü etkisinin 2., 9. ve 10. dönemlerde güçlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, aynı 

zaman da üçüncü hipotezin doğru olduğunu da göstermektedir. Bikhchandani, Hirshleifer ve Welch, 

(1992:993); ve Banerjee, (1992:802), Lakonishok, ve diğerleri (1992:23), Grinblatt ve diğerleri (1995:1104),  Choe 

ve diğerleri (1999:262), Froot ve diğerleri (2000:192), Froot ve Ramadorai (2001:14), ve Somuncu ve Karan 

(2010:165)'ın elde ettiği sonuçlar ile de tutarlıdır. Ayrıca elde edilen sonuçlar, Kim ve Wei (2002:95), Kore 

Borsasına yatırım yapan bireysel yabancı yatırımcılar ve ülke dışından yatırım yapan yabancı yatırımcıların 

davranış tarzı ile tutarlı iken, kurumsal yabancı yatırımcılar ve Kore'de ikamet eden yabancı yatırımcıların 

yatırım davranışı ile tutarlı değildir. 
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Üç ayrı yatırım stratejisi birlikte  değerlendirildiğinde, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da işlem gören 

hisse senetlerine yatırım yapma davranışlarının, Türkiye'ye kalıcı olmak niyetiyle geldikleri ve  bu nedenle de 

uzun dönemli yatırım yaptıkları şeklinde yorumlanabilir. Çünkü araştırmanın başında verilmiş olan dört 

hipotez içinde yalnızca üçüncü hipotezi destekleyecek sonuçlara ulaşılmıştır. Diğer hipotezlerin ise red 

edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Kriz zamanlarında yabancı yatırımcılar ile yerli yatırımcılar, 

özellikle sürü halinde hareket etme davranışı açısından, benzer yatırım davranışlarına sahiptirler. Ancak 

krizlerde yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılara göre daha fazla toplu olarak hareket etmeleri ve olumlu 

geri bildirim işlemi yapmalarının nedeni, fiyatların düşmesinden faydalanıp hisseleri toplamak ve ekonomide 

her şey yoluna girdiğinde ise yükselen fiyatlardan satıp kar yapmak şeklinde olabilir. Elde edilen sonuçlara 

göre yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasından tamamen ayrıldıklarına ilişkin bir kanıt 

bulunmamaktadır. Bu tez, Borsa İstanbul bünyesinde bulunan Tahvil ve Bono piyasasından ayrılmış 

olabilecekleri şeklinde yorumlanabilir. Ancak kesin bir değerlendirme yapabilmek için, bu alanda da bir 

araştırma yapılması gerekli olacaktır. 

Özellikle kriz dönemlerinde yabancı yatırımcılara yönelik sıklıkla dile getirilen eleştirilerden bir tanesi de sürü 

etkisi yolu ile Borsa Endeksinin sağladığı ortalama getiriden daha fazlasının elde edildiğidir. Tüm dönemler 

ve ayrıntılı olarak araştırılan 10 dönem birlikte değerlendirildiğinde, sürü etkisi (toplu olarak hareket etme 

davranışı) aracılığı ile yerli ve yabancı yatırımcıların BIST-100'den daha fazla getiri elde ettiklerine yönelik bir 

bulguya da rastlanmamıştır. Tüm dönemler boyunca hem yerli ve hem de yabancı yatırımcıların toplu olarak 

hareket ettikleri ve yerli yatırımcıların genel olarak yabancı yatırımcıları taklit ettikleri görülmektedir. Bu 

durumda yabancı yatırımcıların anormal getiri elde etmeleri durumunda yerli yatırımcıların da bundan 

etkilenip anormal getiri elde edecekleri açıktır. Yalnızca tek bir menkul kıymet üzerindeki sürü etkisi incelenir 

ise, o zaman belki, yatırımcıların anormal getiri elde etme durumu üzerinde daha sağlıklı bir karar vermek 

söz konusu olabilecektir. Ancak bu durum, başka bir çalışma konusu içinde değerlendirilebilir. 

 

KAYNAKÇA 

Alp, A. (2002). Uluslararası Mali Piyasalardaki Gelişmeler ve Türkiye, İMKB Yayınları. 

Banerjee, A. (1992). A Simple Model of Herd Behavior. Quarterly Journal of Economics 107, 797-817. 

Bikhchandani, S., Hirshleifer, D. ve Welch, I. (1992). A Theory of Fads, Fashion, Custom and Cultural Change 

as Information Cascades. Journal of Political Economy, 100, 992-1020. 

Bohn, H. ve Tesar., L. L. (1996). US. Equity Investment In Foreign Markets: Portfolio  Rebalancing or 

Return Chasing? American Economic Review, 86, 77-81. 

Brennan, M. J. ve Cao, H. H. (1997). International Portfolio Investment Flows. Journal of Finance, LII, 5. 

Choe, H., Kho, B. C. ve Stulz, R. M. (1999). Do Foreign Investors Destabilize Stock Markets? The Korean 

Experience in 1997. Journal of Financial Economics, Elsevier, LIV, 2, 227-264. 

Direkci, Y. E. ve Ekşi, İ. H. (2019). Türkiye'de Kurulan Serbest Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C.4, S.3, Aralık 2019, 855-876. 

Doğan, A. ve Kabayel, M. (2016). Küresel Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri Üzerine Değerlendirmeler. 

Liberal Düşünce Dergisi, Vol. 81, 75-98. 

Dornbusch, R. ve Park, Y. C. (1995). Financial Opening: Policy Lessons for Korea. Korea Institute of Finance, 

International Center For Economics Growth. 

Frankel, J. A. ve Schmukler, S. L. (1996). Country Fund Discounts, Asymmetric Information and the Mexican 

Crisis of 1994: Did Local Residents Turn Pessimistic Before International Investors? NBER Working 

Paper No. 5714. 

Froot, K. A., O’Connell, P. G. J. ve Seasholes, M. S. (1998). The Portfolio Flows of International Investors. NBER 

Working Paper No. 6687, The Forthcoming, Journal of Financial Economics. 

Froot, K. A., O’Connell, P. G. J. ve Seasholes, M. S. (2000).  The Portfolio Flows of International Investors. 

Journal of Financial Economics. 

http://ideas.repec.org/s/eee/jfinec.html


K. Somuncu 13/4 (2021) 2962-2975 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 2975 

Froot, K. ve Ramadorai, T. (2001). The Information Content of International Portfolio Flows. NBER Working 

Paper, No: 8472. 

Grinblatt, M. S., Titman ve Wermers, R. (1995). Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance and 

Herding: A Study of  Mutual Fund Behavior. American Economic Review, 85, 1088-1105. 

Helm, R. W. (1997). Offshore Investment Funds. Chapter 17 in Clifford E. Kirsch, ed., The Financial Services 

Revolution: Understanding the Changing Role of Banks, Mutual Funds, and Insurance Companies, 

Chicago, London and Singapore: Irwin. 

Kaminsky, G., Lyons, R. ve Schmukler, S. (2000). Managers, Investors, and Crises: Mutual Fund Strategies in 

Emerging Markets. NBER Working Paper, 7855. 

Karacan, R. (2010). Faiz, Döviz Kuru İlişkisinin Makroekonomik Performansa Etkisi Üzerine Bir 

Değerlendirme. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20) 2010 / 2: 72-92. 

Kim, W. ve Wei, S. J. (2002). Foreign Portfolio Investors Before and During a Crisis. Journal of International 

Economics, LVI, 1, 77-96. 

Kim, W. ve Wei, S. J. (2002). Offshore Investment Funds: Monsters in Emerging Markets?  Journal of 

Development Economics, Volume LXVIII:1, 205-224.  

Lakonishok, J., Shleifer, A. ve Vishny, R. W. (1991). Do Institutional Investors Destabilize Stock Prices? 

Evidence on Herding and Feedback Trading. NBER Working Paper, No: 3846. 

Lakonishok, J., Shleifer, A. ve Vishny, R. W. (1992). The Impact of Institutional Trading on Stock Prices. Journal 

of Financial Economics, Vol.32, 23-43.  

Scharfstein, D. S. ve Stein, J. C. (1990). Herd Behavior and Investment. American Economic Review, 80, 465-

479. 

Somuncu, K. (2018). Küresel Portföy Yatırımları (Global Portfolio Investments). 1. Baskı, Sonçağ Yayınları, 

Aralık 2018, Ankara. 

Somuncu, K. ve Karan, M. B. (2010). The Impacts of International Portfolio Investments on Istanbul Stock 

Exchange Market. Sayıştay Dergisi, 149-167. 

Stiglitz, J. E. (1998). Knowledge for Development: Economic Science, Economic Policy, and Economic Advice. 

Annual World Bank Conference on Development Economics. 

Şahin, H. (2002). Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişimi - Bugünkü Durumu. 7. Baskı, Ezgi Kitabevi Yayınları, 

Bursa. 

Tesar, L. L. ve Werner I. M. (1994). International Equity Transactions and US. Portfolio Choice in Jeff Frankel 

(ed.): The Internationalization of Equity Markets. University of Chicago Press, 185-220. 

Tesar, L. L. ve Werner I. M. (1995). US. Equity Investment in Emerging Stock Markets. World Bank Economic 

Review, IX, 1, 109-130. 

Uslu, H. (2018). Türkiye'de Döviz Kuru ve Faiz Oranının Dış Ticaret Üzerine Etkileri: Yapısal Kırılmalı Bir 

Analiz. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 3(3): 311-334. 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation 

Acer, A. (2021). Lojistik Faaliyetlerde Antrepoların Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (4), 

2976-2989. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 

2021, 13(4), 2976-2989 

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1302  

 

Lojistik Faaliyetlerde Antrepoların Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi 

(Determining the Efficiency of Entrepots in Logistics Activities by Data Envelopment 

Analysis) 
 

Aynur ACER  a  
a İstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye. aynuracer@arel.edu.tr 

 

MAKALE BİLGİSİ  ÖZET 

Anahtar Kelimeler:  

Antrepo 

Veri Zarflama Analizi (VZA) 

Etkinlik 

Lojistik Faaliyet 

Çok Kriterli Karar Verme 

(ÇKKV) 

 

 

 

Gönderilme Tarihi 19 Şubat 

2021 

Revizyon Tarihi 9 Ekim 2021 

Kabul Tarihi 15 Ekim 2021 

 

Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç - Lojistik faaliyetlerde uluslararası ticaret, ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesinde 

antrepolar ara noktalar olarak önemli rol üstlenmektedir. Antrepoların performanslarının 

değerlendirilmesinde etkinlik ve verimlilik kavramları önemlidir. Her işletme bir önceki yıldan daha 

farklı ve iyi hedeflere ulaşmak için sahip olduğu kaynakları en optimal bir şekilde kullanmayı talep eder. 

Bu çalışma öncelikle antrepoların etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan nicel kriterlerin neler 

olduğunun belirlenmesini ve bu kriterlere göre antrepoların etkinliğinin değerlendirilmesini 

amaçlamaktadır.  

Yöntem - Çalışmada antrepoların etkinliğinin değerlendirilmesinde literatürde yaygın olarak kullanılan 

ve kullanışlı bir teknik olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Veri zarflama analizinin yöntem 

olarak tercih edilmesinin nedeni ise, bu yöntem diğer çok kriterli karar verme yöntemlerinden gibi sadece 

alternatifleri performansa göre sıralamakla kalmaz, aynı zamanda etkin olmayan alternatifler için 

önerilerde bulunur. Uzman görüşleri ışığında kriter olarak antrepo alanı, çalışan sayısı, forklift sayısı, 

transpalet sayısı, beyanname sayısı, tır/konteyner sayısı, elleçlenen eşya miktarı ve antrepoya kabul 

edilen eşya miktarı ölçütleri değerlendirme kriterleri olarak kullanılmıştır. 2019 yılı verilerinin 

kullanıldığı çalışmada bu veriler 01 Şubat 2020 ve 01 Temmuz 2020 aralığında antrepolardan yüzyüze ve 

mail olarak talep edilmiştir.  

Bulgular - İlk olarak 2019 yılı verilerinin elde edildiği 35 antreponun etkinliği, girdi yönelimli CCR ve 

BCC yöntemleriyle analiz edilmiştir. Sonrasında ise homojen özelliğe sahip antrepoları tespit etmek için 

kümeleme analizi yönteminden hiyerarşik kümeleme tekniği kullanılmış ve 31 antreponun homojen 

olduğu tespit edilmiştir. Son adımda da bu 31 antrepo için girdi yönelimli VZA-CCR ve BCC yöntemleri 

kullanılarak etkinlikleri yeniden değerlendirilmiştir. Her iki analiz sonucunda da antrepo 7, 9, 10, 15, 17, 

18, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34 ve 35’in göreli etkin antrepolar olduğu tespit edilmiştir. VZA analiz 

sonucunda etkin olan ve etkinsiz antrepolar tespit edilerek, etkin olmayan antrepolar için önerilerde 

bulunulmuştur. 

Tartışma – Çalışmada antrepo alanı, çalışan sayısı, forklift sayısı, transpalet sayısı, beyanname sayısı, 

tır/konteyner sayısı, elleçlenen eşya miktarı ve antrepoya kabul edilen eşya miktarı gibi antrepoların 

etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan nicel kriterlerin her biri; operasyonel etkinliğinin 

belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.  
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Purpose – Entrepots play a considerable role as intermediate points in the realization of international 

trade, import and export transactions in logistics activities. The concepts of efficiency and productivity 

come to the fore when evaluating the performance of entrepots. Every business demands to use its 

resources in the most optimal way to achieve different and better goals than the previous year. This study 

primarily aims to determine the quantitative criteria used to evaluate the efficiency of entrepots and to 

evaluation the bonded warehouses according to these criteria. 

Design/methodology/approach – Data Envelopment Analysis (DEA), which is a useful and widely used 

technique in the literature, was used to evaluate the efficiency of entrepots in the study. The reason why 

data envelopment analysis is preferred as a method is that this method, like other multi-criteria decision-

making methods, not only ranks the alternatives according to performance, but also makes suggestions 

for inefficiency alternatives. Determined in the light of expert opinions, the criteria of bonded warehouse 

area, the number of employees, the number of forklifts, the number of pallet trucks, the number of 
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declarations, the number of trucks / containers, the amount of handling freight and the amount of goods 

accepted were used as evaluation criteria in the study. In the study using the data of 2019, these data were 

requested from the entrepots face to face and by mail between 01 February 2020 and 01 July 2020. 

Findings – Firstly, the efficiency of 35 entrepot, from which 2019 data were obtained, was analyzed with 

input-oriented DEA-CCR and BCC methods. Afterwards, hierarchical clustering technique, which is one 

of the clustering analysis method, was used to identify warehouses with homogeneous characteristics 

and it was determined that 31 entrepots were homogeneous. In the last step, their efficiency was re-

evaluated for these 31 entrepots using input-oriented DEA-CCR and BCC methods. As a result of both 

analyzes, entrepot 7, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34 and 35 were found to be relatively 

efficiency. As a result of DEA analysis, efficiency and inefficiency entrepots were determined and 

suggestions were made for inefficiency entrepots. 

Discussion – Each of the quantitative criteria used in the evaluation of the efficiency of entrepots, such 

as the warehouse area, the number of employees, the number of forklifts, the number of pallet trucks, the 

number of declarations, the number of trucks / containers, the amount of handling freight and the amount 

of goods accepted into entrepots plays an important role in determining the operational efficiency of 

entrepots. 

1. GİRİŞ 

Ürünlerini müşterilerine sunmak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüm kuruluşlarda mal veya malzeme 

hareketliliği söz konusudur. Bir organizasyonun merkezinde, ürünleri yaratan ve teslim eden operasyonlar 

yatmaktadır. Üreticiler, tedarikçilerden hammadde toplayan ve bitmiş ürünleri müşterilere teslim eden fabrikalar 

kurarken, perekende mağazaları toptancılardan düzenli teslimatlar alır. Tüm bu hareketlerde ön plana çıkan 

lojistik, söz konusu eşya veya malzemelerin tedarikçiler ve müşteriler arasındaki yolculuğunda taşınmasından ve 

depolanmasından sorumludur. Lojistik, tedarikçilerden üreticilere, organizasyon içindeki operasyonlar yoluyla 

ve daha sonra müşterilere giden malzeme veya materyallerin akışından sorumlu bir işlevdir (Waters, 2003:4-5). 

Lojistiğin en geniş tanımı Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri (CSCMP) tarafından yapılmıştır. Bu tanıma 

göre lojistik “müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürünlerin üretildiği noktadan, tüketim noktasına kadar 

olan tedarik zinciri içindeki servis hizmetlerinin malzemelerin ve bilgi akışının etkin ve verimli bir şekilde çift 

yöne doğru hareketinin depolanması, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreci” olarak ifade 

edilmektedir.  Günümüzde işletmeler hem maliyetlerini düşürmek hem de müşteri memnuniyetini arttırmak için 

lojistik faaliyetlere önem vermektedir. Doğru ürünün, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru şartlarda, doğru 

yerde, doğru maliyette, doğru kişiye ulaştırılmasını sağlayan lojistik (Shapiro & Heskett, 1985: 6) bir dizi faaliyeti 

içermektedir. Bu faaliyetler arasında taşıma, depolama, müşteri hizmetleri, talep tahmini ve planlama, elleçleme 

ve paketleme, envanter yönetimi, bilgi yönetimi ve sipariş süreci, satın alma ve tedarik, tersine lojistik, 

gümrükleme ve sigortalama vb. yer amaktadır.  

Lojistik faaliyetler içinde önemli bir destek faaliyet olan gümrükleme hizmetlerinde antrepolar önemli görev 

üstlenmektedir. Dış ticarette ve lojistik sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak ticari eşyaların muhafaza 

edildiği yerler olan antrepoların fiziksel dağıtım içindeki önemi ve gelişimi günden güne arttırmaktadır. İthalat, 

ihracat ve gümrükleme süreçlerinde görev alan antrepolar, eşyaların depolandığı ve taşımaya hazır hale 

getirildiği açık veya kapalı alanlar olabilir. Sipariş ve bilgi işleme, elleçleme, stok yönetimi, gümrükleme, 

siğortalama, müşteri hizmetleri ve koruyucu ambalajlama gibi hizmetlerin verildiği antrepolar 4458 sayılı 

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nde belirtilen özellikleri taşıyan ve gümrüklü sahalarda kurulan yerleri 

ifade etmektedir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’ne göre eşyaların antrepoda miktar, kalite 

ve özellikleri incelenerek nitelik veya nicelik açısından kıymet tespitleri yapılır ve uygun şartlarda korunmaları 

gerçekleştirilir.  

Antrepolar, Avrupa Birliği kanununda “topluluk üyesi ülkelerde gümrük idarelerinin uygun gördüğü koşullarda 

ve yerlerde açılan, gümrüğün gözetimi ve denetimi altında olan yerler” olarak tanımlanmaktadır (Arlı, 2009:39). 

Bir ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan ancak gümrük sınırları dışında özellikli yerler olan antrepolar bir nevi 

depolama işlevi sunmaktadır. Bu nedenle bir eşyanın antrepoda depolandığı süreç içinde gümrük vergisi 

alınmamakta, malların ithalatı için gümrük idarelerine müracat edildiği taktirde mali yükümlülükler yerine 

getirilmektedir (Koban ve Keser, 2007:153). Tanyaş ve Başkak (2012) antrepoların kullanım amaçlarını şu şekilde 
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sıralamıştır: (1) İşletmelerin vergileri ertelemek amacıyla kullanımı, (2) Ürünün ayniyetini muhafaza ederek 

imalat, ön/son montaj, bakım, onarım, koruyucu ambalajlama, sıralama ve yük bölme gibi basit işlemlere tabi 

tutulması, (3) Transit amaçlı kullanım.  

Gümrük Yönetmeliğinin 328. maddesinde antrepolar herkesin eşyasının konulabildiği “genel antrepolar (A, B ve 

F tipi)” ve sadece antrepo işleticisine ait eşyaların konulabildiği “özel antrepolar (C, D ve E)” olmak üzere iki 

sınıfa ayrılmıştır. Yine 329. madde bu çalışmada uygulama alanı bulan A tipi antrepo da tanımlanmıştır. Bu 

tanıma göre “işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada bir noksanlık olması halinde 

gümrük vergilerini ödemekten yükümlü olduğu genel antrepo türü” dür ve tüm sorumluluk antrepo işleticisine 

verilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren antrepo türleri ve sayıları bölge müdürlüklerine göre sınıflandırılmış ve 

aşağıda Tablo 1.’ de verilmiştir.  

Tablo 1. 2018 Yılı Faaliyet Gösteren Antrepo Türleri ve Sayıları 

Antrepo Türleri 2015 2016 2017 2018 

Genel 

Antrepo 

A TİPİ 600 601 603 580 

B TİPİ 3 2 1 1 

F TİPİ 2 2 2 2 

Genel Antrepo Toplamı 605 605 606 583 

Özel 

Antrepo   

C TİPİ 445 429 375 372 

C TİPİ (Gümrüksüz Satış Mağazaları) 174 175 175 175 

D TİPİ 0 0 0 0 

E TİPİ 7 4 3 4 

Özel Antrepo Toplamı 626 608 553 551 

Genel Toplam 1231 1213 1159 1134 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Verileri, https://www.ticaret.gov.tr/, (12.01.2021) 

Tablo 1. incelendiğinde Türkiye’de hizmet veren antrepo sayılarında 2015 yılından 2018 yılına doğru genel olarak 

bir azalma olduğu gözlenmektedir. Örneğin 2015 yılında toplam sayıları 600 olan A tipi antrepolar 2018 yılında 

580’e düşmüştür. Bu antrepolardan 189’u İstanbul’da farklı bölge müdürlüklerine bağlı olarak hizmet 

vermektedir. Muratbey gümrük müdürlüğü de bunlardan birisidir ve bu müdürlüğe bağlı 60 civarında A tipi 

antrepo olduğu bilgisi elde edinilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada en önemli bölge müdürlüklerinden biri olan 

Muratbey Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı 35 antreponun operasyonel etkinliği 2019 yılı için kriterleri temel alınarak 

Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemiyle değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Bu bölümde doğrusal proglamlamanın özel bir türü olan ve göreceli etkinlik ölçümünde yaygın olarak kullanılan 

yöntemlerden biri olan VZA yöntemiyle ilgili literatürde yapılan çalışmalara yer verilmiştir. VZA ile ilgili ilk 

çalışma Farrel (1957) tarafından yapılmış ve çalışmada aynı amaçlara sahip olan işletmelerin etkinliği ölçülmüştür. 

VZA yöntemi yıllar içinde farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumların göreceli etkinliğinin değerlendirilmesinde 

uygulama alanı bulmuştur. Örneğin hastaneler (Jacobs, 2001: Tetik, 2003: Nayar ve Özcan, 2008: Gülsevin ve 

https://www.ticaret.gov.tr/
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Türkan, 2012: Torabipour vd., 2014: Kohl vd., 2019), bankalar (Thanassoulis, 1999: Seyrek ve Ata, 2010: Behdioğlu 

ve Özcan, 2009: Budak, 2011: Paradi ve Zhu, 2013: Henriques vd., 2018), işletmeler (Ulucan, 2002: Düzakın ve 

Düzakın, 2007. Chen vd., 2008: Zhang vd., 2016), üniversiteler (Sarrico & Hogan, 1997: Abbot & Doucouliagos, 

2003: Özden, 2008: Kutlar ve Kartal, 2004: Baysal vd., 2005: Bal, 2013), mahkemeler (Yeung & Azevedo, 2011: 

Santos &Amado, 2014) gibi kurumların etkinliklerinin değerlendirilmesinde yöntem olarak veri zarflama analizi 

kullanılmıştır. Literatürde lojistik alanında VZA ile ilgili yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:  

19 OECD ülkesinin demiryollarının etkinliğini 1978-89 dönemleri için değerlendirmeye tabi tutan Oum ve Yu 

(1994) çalışmasında girdi değişkenleri olarak çalışan sayısı, tüketilen enerji miktarı, hat uzunluğu, yolcu/yük 

taşıyan vagol sayısı ve lokomotif sayısını, çıktı değişkeni olarak da toplam yolcu-km, toplam ton-km uzunlukları 

ve gelir ölçütünü kullanmıştır.  

Easton vd. (2002) satın alma yöneticilerinin işlemlerinin verimliliğini arttırmalarına yardımcı olmak amacıyla, 

petrol endüstrisindeki firmaların satın alma performanslarını VZA ile değerlendirmiştir. Çalışmada operasyon 

giderleri, profesyonellik, yönetim ve aktif tedarikçi ölçütleri girdi değişkenini oluşturmaktadır.   

Min ve Joo (2006) çalışmasında 3pl olarak faaliyet gösteren lojistik firmalarının etkinliklerini faaliyet geliri, alacak 

hesabı, maaş ve ücretler, faaliyet giderleri ve maddi varlıklar ölçütlerini temel alarak VZA ile değerlendirmeye 

tabi tutmuştur.  

Tonanont vd. (2008) çalışmasında elektronik sektöründe hizmet veren firmaların tersine lojistik performansını 

Balans Skor Kartları, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve VZA ile değerlendirmeye tabi tutmuştur.  

Macaristan lojistik merkezlerinin etkinliğini değerlendirdiği çalışmasında Markovits-Somogyi vd. (2011) VZA 

yöntemini kullanmıştır. Girdi olarak ofislerin alanı, çalışan sayısı, kullanılabilir depolama alanı değişkenlerini; 

çıktı olarak da toplam satış geliri hacmi ve elleçlenen yük miktarı değişkenleri kullanılarak 26 lojistik merkezini 

analiz etmiştir. 

Perçin ve Çakır (2012) çalışmasında TCDD’nin 1975-2010 yılları arasındaki performanslarını VZA ile ölçmüşlerdir. 

Çalışmada girdi değişkenleri olarak yolcu araç kapasitesi, yük taşıma kapasitesi ve çalışan sayısı; çıktı değişkenleri 

olarak da yolcu-km ve net ton-km ölçütleri kullanılmış ve TCDD’nin en etkin döneminin 2010 yılı olduğu sonucu 

elde edilmiştir.    

Önsoy (2013) çalışmasında personel sayısı, şube sayısı ve araç sayısı değişkenlerini girdi değişkeni, müşteri 

sayısını ise çıktı değişkeni olarak kullanmış ve 5 kargo şirketinin performansını VZA yöntemi ile belirlemiştir.  

Demirci ve Tarhan (2017) çalışmasında Mersin ilinde karayolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren 25 firmanın 

etkinliğini VZA yöntemiyle değerlendirmiştir. Marş çalıştırma süresi, destek personel miktarı, bakım onarım 

masrafı ve yakıt sarfiyatı ölçütleri girdi değişkenleri olarak kullanılırken, sefer sayısı ve araç başına aylık katedilen 

mesafe ölçütleri çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır.  

Petekkaya (2018) çalışmasında Türkiye’de faaliyet gösteren 18 serbest bölgenin etkinliğini VZA yöntemiyle tespit 

etmiştir. Girdi olarak istihdam ve yüzölçümü değişkenleri, çıktı olarak da ticaret hacmi değişkeni çalışmada temel 

alınmıştır.  

Yıldırım ve Ayvaz (2019) tarafından yapılan çalışmada 15 ülkenin lojistik performansları 2016 yılı verileri temel 

alınarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Gümrük prosedürleri, altyapı ve enerji kullanım değişkenleri girdi 

değişkenleri olarak, karbondioksit emisyonu, lojistik hizmet kalitesi ve iş gücü oranı ise çıktı değişkenleri olarak 

kullanılarak etkin ve etkinsiz ülkeler belirlenmiştir.  

Bayat ve Özdemir (2019) çalışmasında 2015 yılı için karayolu uzunluğu, demiryolu uzunluğu, limanlara uğrayan 

gemi sayısı, uçak iniş-kalkış sayıları, gayrisafi yurtiçi hâsıla ve taşıt sayısını girdi değişkenleri; lojistik sektöründe 

faaliyet yürüten işletmelerin cirolarını da çıktı değişkeni olarak kullanmış ve istatistik bölge birimleri düzey 2’de 

yer alan bölgeleri değerlendirmeye tabi tutmuştur. Analiz sonucunda TR10, TR33, TR42, TR51 ve TR90 

bölgelerinin etkin olduğu bulgusu elde edilmiştir.  
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Ersoy ve Tehci (2020) çalışmasında Türkiye’de lojistik sektöründe faaliyet gösteren ve Fortune 500 listesinde yer 

alan 9 işletmenin performansını değerlendirmeye tabi tutmuştur. Çalışmada 2016 ve 2017 yılına göre çalışan sayısı 

ve toplam aktifler girdi değişkeni, net satışlar ve ihracat miktarı ise çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır.  

Ustalı ve Tosun (2020) çalışmasında G-20 ülkelerinin 2007-2016 yılı lojistik performanslarını VZA ve Malmquist 

Toplam Faktör Verimliliği ile analize tabi tutmuştur. Çalışma sonucunda en verimli dönemin 2007-2010 dönemi 

olduğu tespit edilmiştir.  

Lojistik alanında VZA ile ilgili yapılan çalışmalar yukarıda da belirtildiği gibi daha çok taşıyıcı firma seçimi ve 

lojistik firmaların performansının değerlendirmesine yöneliktir. Bu nedenle bu çalışma, lojistik faaliyetlerde 

önemli bir destek hizmet sunan antrepoların etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik ölçütlerin belirlenmesine 

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

3. YÖNTEM 

Rekabetin hızla arttığı günümüz dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin başarılarının 

değerlendirilmesinde etkinlik ölçümü önemli bir göstergedir. Belirli bir zaman dilimi içinde çeşitli faliyetleri 

yürütmede kullanılan girdilerin hedeflenen sayı ve kalitede çıktılara dönüştürülmesi (Sarı, 2010.20) olarak 

tanımlanan etkinlik, temelde işletmelerin gerçekleştirmeyi hedefledikleri ile elde ettikleri arasında kıyaslama 

yapmalarına imkan tanımaktadır. Bu nedenle literatürde işletmelerin etkinlik ölçümü ile ilgili parametrik 

(Stokastık Sınır Yaklaşımı, Serbest Dağılım Yaklaşımı ve Kalın Sınır Yaklaşımı) ve parametrik olmayan (VZA, 

Serbest Düzenleme Zarf Analizi) farklı yöntemler kullanılmaktadır. Doğrusal programlamanın özel bir türü olan 

veri zarflama analizi de yaygın kullanılan bu yöntemlerden birisidir.  

Birbirine benzer birimlerin etkinliğini ölçmede kullanılan matematiksel bir programlama tekniği (Ramanathan, 

2003) olan VZA, çok az varsayım gerektirmektedir. VZA, birden fazla girdiyi birden fazla çıktıya dönüştürerek, 

karar verme birimleri (KVB) olarak tanımlanan bir dizi alternatifin performansını değerlendirmede kullanılan bir 

yaklaşımdır (Cooper vd.,2011:2). Veri zarflama analizi aynı zamanda çıktıların ağırlıklı toplamlarını girdilerin 

ağırlıklı toplamlarına bölerek her bir KVB’nin etkinliğini ölçmede kullanılan matematiksel bir yöntemdir 

(Jablonsky, 2016:37). Dolayısıyla herhangi bir KVB’nin etkin olmama miktarı veya kaynakları VZA ile 

belirlenebilir. Ayrıca yöntem etkin olmayan birimlere referans kümeleri sunmakta ve girdilerde meydana gelen 

bir artış veya azalışın çıktı miktarına etkilerini gösterebilmektedir (Behdioğlu ve Özcan, 2009:3).  

VZA ile ilgili farklı modeler mevcuttur. Farrel (1957)’in etkin sınır çalışmasını referans alarak 1978 yılında 

Charnes, Cooper ve Rhodes, VZA-CCR modelini geliştirmiştir.  Bu model ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında 

analiz yapmaktadır. 1984 yılında Banker, Charnes ve Cooper tarafından ölçege göre değişken getiri varsayımı 

altında çalışan, teknik etkinlik ve ölçek etkinliğini dikkate alan VZA-BCC modeli öne sürülmüştür (Cooper vd., 

2011:4). Bir diğer model de Charnes, Cooper, Golany, Seiford ve Stutz tarafından geliştirilen toplamsal modeldir. 

Bu modelde girdi veya çıktı ayrımı yapılmadan her iki durum da bir arada dikkate alınmakta ve girdi fazlalığı ve 

çıktı eksikliği aynı anda değerlendirilmektedir (Savaş, 2015:2016).  

Yukarıda da belirtildiği gibi VZA ile ilgili geçmişten günümüze farklı modeller geliştirilmiştir. Bu geliştirilen 

modeler arasında yaygın olarak kullanılanları ise ölçeğe göre sabit veya değişken getiri varsayımı altında girdi ve 

çıktıya yönelik analiz eden CCR ve BCC modelleridir. Hangi modeller tercih edilirse edilsin VZA ile etkinlik 

analizinin uygulama aşamaları şu şekilde sıralanmaktadır: (1) KVB’lerin belirlenmesi, (2) Girdi ve çıktıların 

belirlenmesi, (3) VZA modelinin uygulanması, (4) Etkinlik değerlerinin elde edilmesi, (5) Referans kümelerin 

oluşturulması, (6) Etkin olmayan karar birimleri için hedef belirleme, (7) Sonuçların değerlendirilmesi ve 

yorumlanması.  

Veri zarflama analizinde model seçimi yapılırken karar vericinin girdi üzerinde denetimi varsa girdiye yönelik 

modeler, çıktı üzerinde denetimi varsa çıktıya yönelik modeler seçilir (Çağlar, 2012:155). Girdiye yönelik modeller 

operasyonel ve yönetimsel durumların analizinde kullanılırken, planlama ve strateji analizlerinde daha çok çıktı 

yönelimli modeller tercih edilmektedir (Wang vd., 2003).  Bu nedenle bu çalışmada antrepoların operasyonel 
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etkinliğinin değerlendirilmesinde girdi yönelimli VZA modelleri kullanılmıştır ve kullanılan modeller aşağıda 

belirtilmiştir. 

Girdi Yönelimli CCR Modeli  

Her biri m girdi ve s çıktıya sahip n adet karar verme birimlerinin (KVB) olduğu varsayıldığında, karar verme 

birimlerinin göreceli etkinlikleri Charnes vd. (1978) tarafından önerilen aşağıdaki model yardımıyla elde 

edilmektedir (Cooper vd. 2011: 11). 
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Doğrusal olmayan kesikli matematiksel modelin basit bir dönüşüm kullanılarak dogrusal programlama modeline 

dönüştürülmesiyle elde edilen bu modelin çarpım formu aşağıda gösterilmiştir (Cook ve Zhu, 2006: 6). 
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Girdi Yönelimli BCC Modeli 

BCC modeli ölçeğe göre değişken getiri altında her bir karar verme için teknik etkinliği ölçen girdi ve çıktı 

yönelimli modellerden oluşmaktadır (Göktolga ve Artut, 2014:58). Bu çalışma operasyonel etkinliğin ölçülmesini 

amaçladığı için aşağıda girdi odaklı BCC modelinin matematiksel gösterimi belirtilmiştir (Banker vd., 2011): 
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BCC modelinin çarpan formu aşağıda yer almaktadır (Banker ve diğerleri, 1984: 1088): 
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Çalışmada yukarıda belirtilen VZA yöntemlerinin uygulanması aşamasında 2019 yılı verileri antrepo alanı, 

çalışan sayısı, forklift sayısı, transpalet sayısı, beyanname sayısı, tır/konteyner sayısı, elleçlenen eşya miktarı ve 

antrepoya kabul edilen eşya miktarı değişkenleri için antrepo işleticilerinden talep edilmiştir. Elde edilen bu 

veriler girdi yönelimli vza modelleri ile analize tabi tutularak sonuçları yorumlanmıştır.  

4. BULGULAR 

Ticaret Bakanlığı’nın 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de faaliyet gösteren toplamda 1134 antrepo yer almaktadır. 

Bu antrepolardan 583 tanesi işletici ve kullanıcılarının farklı olduğu ve antrepoya alınan eşyalardan antrepo 

işleticisinin sorumlu tutulduğu A tipi antrepolardır. Bu antrepolardan 189’unun İstanbul’da farklı bölge 

müdürlüklerine bağlı olarak hizmet verdiği ve anakütleyi oluşturan 60 civarında A tipi antreponun Muratbey 

gümrük müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerine devam ettiği bilinmektedir. İlk önce Halkalı Giriş Gümrük 

Müdürlüğü olarak faaliyete başlayan Muratbey Gümrük Müdürlüğü günümüzde İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne 

bağlı olarak faaliyet gösteren en büyük bölge gümrük müdürlüklerinden biridir. Bu müdürlüğe bağlı hizmet 

veren A tipi antrepo işleticileriyle mail yoluyla iletişime geçilmiş ve 35 antrepo işleticisinden istenilen kriterlerin 

2019 yılı verileriyle ilgili geri dönüş sağlanmıştır. VZA yönteminde ilk yapılması gereken, karşılaştırmalı etkinlik 

ölçümü yapılacak olan karar verme birimlerinin seçimidir. Veri zarflama analizinde örneklemi oluşturan 

KVB’lerin sayısının belirlenmesiyle ilgili literatürde farklı yaklaşımlar söz konusudur. Motroi (2018) ve 

Boussofiane vd. (1991) çalışmalarında m girdi, n çıktı sayısı olmak üzere KVB’lerin sayısının en az (m+n+1) olması 

gerektiğini vurgulamıştır. Dyson vd. (2001) ise etkinliği karşılaştırılacak olan KVB’lerin 2(m+n)’den fazla olması 

gerektiğini öne sürmüştür. Bu durumda çalışmada kullanılacak KVB’lerin sayısının her iki yaklaşıma göre en az 

(4+4+1) = 9 veya 2(4+4) = 16 olması gerekmektedir. Bu iki görüş temel alındığında 35 KVB’nin analiz ve 

değerlendirme için yeterli sayıda olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın uygulama kısmında gümrüklü alanlar olan ve uluslararası ticarette önemli bir transfer merkezi olarak 

hizmet veren antrepolardan A tipi antrepoların 2019 yılı göreli etkinlikleri girdi yönelimli VZA-CCR ve BCC 

modeliyle pyDEA programı kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Yöntemde ilk yapılması gereken, 

karşılaştırmalı etkinlik ölçümü yapılacak karar verme birimlerinin seçimidir. Karar verme birimlerinin sayısının 

belirlenmesiyle alakalı farklı yaklaşımlar söz konusudur. Motroi (2018) ve Boussofiane vd. (1991) çalışmalarında 

m girdi, n çıktı sayısı olmak üzere KVB’lerin sayısının en az (m+n+1) olması gerektiğini vurgulamıştır. Dyson vd. 

(2001) ise etkinliği karşılaştırılacak olan KVB’lerin 2(m+n)’den fazla olması gerektiğini öne sürmüştür.  

Ikinci adım ise analizde kullanılacak girdi ve çıktı değişkenlerinin belirlenmesidir. Sonuçların anlamlı olması için 

uygulamada seçilecek girdi ve çıktıların dikkatli tespit edilmesi gerekir. Bu aşamada antrepo işleticileri, muayene 

memurları ve uzman görüşlerine başvurularak literatür taraması yapılmıştır. Çalışmada, Acer ve Kalender 

(2020)’in antrepoların performansının değerlendirilmesiyle ilgili yapmış olduğu çalışma ve uzman görüşleri temel 

alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda antrepo alanı (I1), çalışan sayısı (I2), forklift sayısı (I3) ve transpalet 
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sayısı (I4) girdi değişkenleri olarak kullanılmıştır. Beyanname sayısı (O1), tır/konteyner sayısı (O2), elleçlenen eşya 

miktarı (O3) ve antrepoya kabul edilen eşya miktarı (O4) ise çıktı değişkenleri olarak ele alınmıştır.  

Çalışmada girdi değişkeni olarak kullanılan alan, 𝑚2 cinsinden antrepoların sahip olduğu kapalı alanı ifade 

etmektedir. Çalışan sayısı, antrepo işlemlerini gerçekleştirmede en önemli girdi değişkenlerinden birisidir. Tam 

zamanlı çalışan, yeterli ve uzman insan kaynakları mevcudiyetidir. Operasyonel etkinliğin değerlendirilmesinde 

ekipmanların önemi büyüktür. Bu nedenle çalışmada hemen hemen her depo ve antrepoda bulunabilecek 

ekipmanlardan biri olan forklift ve transpalet sayısı diğer girdi değişkenleri olarak belirlenmiştir.  

Çıktı değişkeni olarak kullanılan beyanname sayısı, eşyanın antrepoya konulması için açılması gereken antrepo 

beyannamesinin yıllık sayısını ifade etmektedir. Antrepoya boşaltılacak eşyalar tır ve konteynerlarla 

getirilmektedir. Bu nedenle bir diğer çıktı değişkeni antrepoya boşaltımı yapılan yıllık tır ve konteyner sayısıdır.  

Yıllık antrepoya kabul edilen eşya değişkeni verileri çalışmada kilogram (kg) cinsinden değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Son olarak yıllık elleçlenen eşya miktarı değişkeni, antrepolarda eşyanın ayniyetini muhafaza etmek 

amacıyla yapılan kap değiştirme, havalandırma gibi ek işlemleri ifade etmektedir ve kap cinsinden bu bilgiler 

elde edilmiştir.  

Tüm bu girdi ve çıktı değişkenleri 2019 yılı için antrepo işleticilerinden yıllık olarak talep edilmiştir. 45 antrepo 

işleticisi ile iletişime geçilmiş ve bu işleticilerden 10’u bazı değişkenlere cevap vermedikleri için çalışma dışı 

bırakılmıştır. Bu nedenle bu çalışmada 35 KVB verileri temel alınmıştır. Değişkenler ve KVB’ler belirlendikten 

sonra üçüncü adım yöntemin hangi modelinin uygulanacağının belirlenmesidir. Çalışmada operasyonel etkinlik 

ölçülmeye çalışıldığı için girdi yönelimli CCR ve BCC modeli kullanılmıştır. KVB’lerin homojen olup 

olmadıklarına bakılmaksızın yapılan ilk analizde her iki modelin sonucu ve 35 KVB’nin etkinlik skoru aşağıda 

Tablo 2.’de verilmiştir. 

Tablo 2. 35 KVB için VZA CCR ve BCC Etkinlik Sonuçları 

KVB 

CCR Etkinlik 

Skoru 

BCC Etkinlik 

Skoru KVB 

CCR Etkinlik 

Skoru 

BCC Etkinlik 

Skoru 

Antrepo 1 0.8528 0.8655 Antrepo 19 0.5974 0.6420 

Antrepo 2 0.149 1.0000 Antrepo 20 1.0000 1.0000 

Antrepo 3 0.3643 0.5464 Antrepo 21 0.1139 0.7739 

Antrepo 4 0.8812 0.9041 Antrepo 22 0.2302 0.6647 

Antrepo 5 0.8539 1.0000 Antrepo 23 1.0000 1.0000 

Antrepo 6 0.8435 0.8514 Antrepo 24 1.0000 1.0000 

Antrepo 7 1.0000 1.0000 Antrepo 25 1.0000 1.0000 

Antrepo 8 0.4744 0.4766 Antrepo 26 1.0000 1.0000 

Antrepo 9 0.8556 0.8605 Antrepo 27 1.0000 1.0000 

Antrepo 10 1.0000 1.0000 Antrepo 28 1.0000 1.0000 

Antrepo 11 0.4887 0.6131 Antrepo 29 0.3360 0.3567 

Antrepo 12 1.0000 1.0000 Antrepo 30 0.0561 0.2863 

Antrepo 13 0.3954 0.6976 Antrepo 31 1.0000 1.0000 

Antrepo 14 0.5164 0.5164 Antrepo 32 1.0000 1.0000 

Antrepo 15 1.0000 1.0000 Antrepo 33 1.0000 1.0000 

Antrepo 16 0.1076 0.5042 Antrepo 34 1.0000 1.0000 

Antrepo 17 0.9516 1.0000 Antrepo 35 1.0000 1.0000 

Antrepo 18 0.7906 0.8155       

Tablo 2.’de BCC modelinde elde edilen etkinlik skorları, CCR modeli sonuçlarından daha olumlu çıkmıştır. Hem 

CCR modelinde hem de BCC modelinde etkinlik skoru 1 olan KVB’ler göreli olarak etkin antrepolardır. 

Dolayısıyla 7, 10, 12, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 ve 35 numaralı antrepolar göreli olarak etkindir. 

Diğerleri ise etkin olmayan antrepolardır.   
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Cullinane ve Wang (2007:521), VZA’nın temelinde yatan varsayımın hem girdi hem de çıktılardaki homojenlikten 

kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu nedenle analize tabi tutulacak KVB’lerin homojen olması VZA’nın en önemli 

özelliklerinden biridir. KVB’ler Tablo 2.’de homojen olup olmadıklarına bakılmaksızın analize tabi tutulmuştur. 

Bu aşamada çalışmada KVB’yi oluşturan antrepoların homojenliği “Kümeleme Analizi” ile elde edilmeye 

çalışılmış ve elde edilen yeni homojen kümeyi oluşturan KVB’ler yeniden VZA analizine tabi tutulmuştur.  

Kümeleme analizi, gruplanmış verileri aralarındaki benzerlikler itibariyle bir araya getiren ve benzerliklerine göre 

sınıflandırmada sıklıkla kullanılan çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biridir. Analiz sonucunda oluşan 

kümeler kendi içinde homojen ve kümeler arasında heterojendir.  Kümeleme analizinde gözlem sayısının 

değişken sayısının 3-4 katı kadar olması gerektigi genel bir kanıdır (Kalaycı, 2010:349). Kümeleme analizinde 

kümeler arasındaki yakınlıklar ve uzaklıkların hesaplanışında farklı yöntemler söz konusudur. Bu çalışmada SPSS 

21 programı yardımıyla küme sayısının araştırmacı tarafından belirlenmediği “hiyerarşik kümeleme yöntemi” ve 

küme içinde homojenliği, kümeler arasında heterojenliği maksimum kılan kümelerin oluşturulmasını sağlayan 

bir yöntem olan “Ward’s Bağlantılı Kümeleme Yöntemi” ile veriler analize tabi tutulmuş ve analiz sonuçları 

aşağıdaki dendrogramda gösterilmiştir.   

Şekil 1. Kümeleme Analizi Sonuçları 
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Homojen birimlerin karşılaştırılmasında VZA’nın anlamlı sonuçlar vermesi için öncelikli olarak aynı grupta olan 

antrepoların tespit edilmesi açısından hiyerarşik kümeleme analizi uygulanmıştır. Şekil 1.’de verilen dendrogram 

incelendiğinde 35 KVB’den Antrepo 5, 12, 26 ve 27 farklı kümelerde yer almakta ve bu antrepoların diğerleriyle 

homojen bir grup oluşturmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu dört antrepo analiz dışı bırakılarak aynı kümede 

yer alan 31 KVB yeniden girdi yönelikli VZA yöntemi ile analize tabi tutulmuş ve analiz sonuçları tekrardan 

değerlendirilmiştir.    

Tablo 3. 31 KVB için VZA CCR ve BCC Etkinlik Sonuçları 

KVB 

CCR Etkinlik 

Skoru 

BCC Etkinlik 

Skoru KVB 

CCR Etkinlik 

Skoru 

BCC Etkinlik 

Skoru 

Antrepo 1 0.852841 1 Antrepo 19 0.601399 0.650979 

Antrepo 2 0.263003 1 Antrepo 20 1 1 

Antrepo 3 0.432706 0.555011 Antrepo 21 0.117835 0.773932 

Antrepo 4 0.906397 0.910272 Antrepo 22 0.249064 0.664767 

Antrepo 6 0.969859 1 Antrepo 23 1 1 

Antrepo 7 1 1 Antrepo 24 1 1 

Antrepo 8 0.474436 0.47658 Antrepo 25 1 1 

Antrepo 9 1 1 Antrepo 28 1 1 

Antrepo 10 1 1 Antrepo 29 0.385085 0.406624 

Antrepo 11 0.540953 0.694122 Antrepo 30 0.077347 0.286348 

Antrepo 13 0.452354 0.698796 Antrepo 31 1 1 

Antrepo 14 0.516414 0.519142 Antrepo 32 1 1 

Antrepo 15 1 1 Antrepo 33 1 1 

Antrepo 16 0.107737 0.564026 Antrepo 34 1 1 

Antrepo 17 1 1 Antrepo 35 1 1 

Antrepo 18 1 1       

Her iki modelin sonuçları incelendiğinde antrepo 7, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34 ve 35 göreli 

olarak etkin antrepolardır. 1, 2 ve 6 numaralı antrepolar CCR modelinde etkin olmayan antrepolar olarak 

değerlendirilirken, BCC modeline göre etkin antrepolar olarak ölçülmüştür. Bu da CCR modelinin daha anlamlı 

sonuçlar verdiğini göstermektedir.    

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Uluslararası ticarette malların serbest dolaşımına aracılık eden antrepolar, lojistik faaliyetlerden özellikle 

depolama ve stoklama hizmetlerinde önemli görevler üstlenmektedir. Bu alanlarda muhafaza edilen eşyalar, 

eşyanın ülke sınırına girdiği andan serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanıncaya kadar belirli bir süre uygun 

şartlarda depolanmaktadır. Örneğin bir eşya ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar bu gümrüklü alanlarda 

depolanmakta, elleçleme gibi lojistik faaliyetlere tabi tutulmakta veya gelen eşyanın uygun olmaması durumunda 

mahrece iade işlemleri bitene kadar depolanmaktadır. Faaliyetleri ve işleyişleri gümrük idarelerinin denetimi ve 

kontrolüne tabi olan bu işletmeler her yıl belirledikleri hedeflere ulaşmak ve belirtilen bu hizmetleri etkin 

sunabilmek için elindeki mevcut kaynakları optimal kullanmak zorundadır. Bu işletmelerin sahip olduğu 

kaynakların etkinliğinin özellikle çok kriterli karar verme yöntemleri gibi farklı yöntemler kullanarak 

ölçülebilmesi mümkündür. Bu ölçüm tekniklerinden birisi de veri zarflama analizidir. VZA, çoklu girdi ve çıktı 

değişkenlerine göre alternatifleri oluşturan karar verme birimlerinin kıyaslanmasına olanak tanıyan kullanışlı bir 

tekniktir.  

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da uygulama kısmında belirli kısıtlar söz konusudur. Çalışmada kısıt 

olarak İstanbul’da Muratbey gümrük müdürlüğüne bağlı hizmet veren A tipi antrepolar değerlendirmeye 

alınmıştır. 2019 yılı verilerinin elde edildiği 35 A tipi antreponun etkinliği girdi yönelimli VZA ile analize tabi 

tutularak değerlendirilmiştir. Uygulamada uzman görüşleri temel alınarak belirlenen ve girdi olarak kullanılan 

dört değişken antrepo alanı, çalışan sayısı, forklift sayısı ve transpalet sayısı’dır.  Çıktı değişkenleri ise beyanname 
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sayısı, tır/konteyner sayısı, elleçlenen eşya miktarı ve antrepoya kabul edilen eşya miktarı’dır. Çalışmada öncelikle 

2019 yılı verilerinin elde edildiği 35 antreponun etkinliği girdi yönelimli CCR ve BCC yöntemleriyle analiz 

edilmiştir. Bir sonraki adımda homojen özelliğe sahip antrepoları tespit etmek için, KVB’lerini oluşturan 

Muratbey Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı 35 A tipi antreponun homojenliğinin tespitinde, kümeleme analizi 

yönteminden hiyerarşik kümeleme tekniği kullanılmıştır. 31 antreponun homojen olduğu tespit edilmiş ve son 

adımda ise bu 31 antrepo için girdi yönelimli CCR ve BCC yöntemleri kullanılarak etkinlikleri yeniden 

değerlendirilmiştir. Her iki analiz sonucunda da antrepo 7, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34 ve 35’in 

göreli olarak etkin antrepolar olduğu tespit edilmiştir. Göreli olarak etkin olmayan antrepolarla birlikte sıralama 

şu şekilde devam etmektedir: Antrepo 6, 4, 1, 19, 11, 14, 8, 13, 3, 29, 2, 22, 21, 16 ve antrepo 30.  

Literatürde daha önceki çalışmalar incelendiğinde Acer ve Kalender (2020) tarafından çok kriterli karar verme 

yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmada antrepoların performansı değerlendirilmiş ve sıralama yapılmıştır. 

Değerlendirme kriterleri olarak yıllık eşya miktarı, rampa sayısı, çalışan sayısı, ekipman sayısı, ardiye ücreti ve 

tasfiyelik eşya miktarı ölçütleri temel alınmıştır. Bu ölçütler ışığında kriterlerin ağırlıkları çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden biri olarak Entropi yöntemi ile değerlendirmeye tabi tutulmuş ve en önemli kriterin tasfiyelik 

eşya olduğu bulgusu elde edilmiştir. Daha sonra bu ağırlıklar temel alınarak 40 antreponun performansı TOPSIS 

yöntemiyle sıralanmıştır. Yıllık antrepoya kabul edilen eşya miktarı, çalışan sayısı ve antrepoda kullanılan temel 

ekipmanlar kriterlerinin antrepoların operasyonel etkinliğini ve performansını etkilediği bulgusu bu çalışma ile 

örtüşmektedir.   

Yapılan bu çalışmada Acer ve Kalender (2020)’in daha önce yapmış olduğu çalışmadan farklı olarak uzmanlar 

tarafından etkinlik ölçütleri belirlenmiştir. Antrepoların etkinlik değerlendirmesinde temel alınacak kriterler 

olduğu tespit edilen bu kriterler şunlardır: antrepo alanı, çalışan sayısı, forklift sayısı ve transpalet sayısı, 

beyanname sayısı, tır/konteyner sayısı, elleçlenen eşya miktarı ve antrepoya kabul edilen eşya miktarı. Bu 

çalışmanın bir diğer farklı tarafı ise sadece performanslara göre antrepoların sıralanmamış olmasıdır. 

Antrepoların operasyonel etkinliği çalışmada tartışılarak etkin olmayan antrepolar için de önerilerde 

bulunulmuştur.  

VZA’nın diğer çok kriterli karar verme yöntemlerinden farkı, sadece sıralama yapılmasına imkan tanımaması 

aynı zamanda referans kümeleri de vermesidir. VZA-CCR yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonuçlarına göre 

etkin olmayan fakat 0.9699’luk etkinlik skoru ile sıralamada en yüksek puanı alan antrepo 6’nın 
* =0,3520 değeri 

ile antrepo 32’yi, 
* =0,2877 değeri ile antrepo 28’i  

* = 0,1959 değeri ile antrepo 23’ü, * =0,1711 değeri ile 

antrepo 7’yi  * = 0,1150 değeri ile antrepo 10’u, * =0,0906 değeri ile antrepo 24’ü ve 
* =0,0835 değeri ile antrepo 

25’i referans küme alması tavsiye edilmektedir.  Sıralamada bir diğer yüksek etkinlik skoruna sahip olan fakat 

etkin olmayan antrepolardan biri olan antrepo 4, 31 antrepo içinde 18. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda 

antrepo 7 
* =0,3271 yoğunluk değeri, antrepo 23 

* =0,3213 yoğunluk değeri, antrepo 33 
* =0,0958 yoğunluk 

değeri, antrepo 28 
* =0,0842 yoğunluk değeri ve antrepo 24 

* =0,0837 yoğunluk değeri ile antrepo 4’ün referans 

kümesini oluşturmaktadır. Sıralamada 19. sırada yer alan antrepo 1’in referans kümeleri ise 
* =0,4511 yoğunluk 

değeri ile antrepo 32, 
* =0,3450 yoğunluk değeri ile antrepo 10, 

* =0,2378 yoğunluk değeri ile antrepo 23, 
*

=0,0841 yoğunluk değeri ile antrepo 35 ve son olarak 
* =0,0805 yoğunluk değeri ile antrepo 25’tir.  

VZA yöntemi kullanılarak antrepoların etkinliğinin değerlendirilmesiyle ilgili literatürde yer alan bir çalışma 

olmadığından bu çalışmanın gelecekte yapılacak çalışmalar için literature katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada tespit edilen bu kriterler sadece antrepoların değil, aynı zamanda depolarında performans ve 

etkinliğini değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken kriterlerdir. Bundan sonraki çalışmalarda diğer 

bölge müdürlüklerine bağlı antrepolar çok kriterli karar verme yöntemleri ile analize tabi tutulabilir, belirli bir 

bölgede faaliyet gösteren depoların da performansı ve etkinliği bu kriterlere göre değerlendirilebilir veya 

depoların/antrepoların performansını ve etkinliğini etkileyen kalitatif değişkenler tespit edilerek uygun 

parametrik olmayan yöntemlerle analiz edilebilir.  
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Purpose –  The subject of this study is the corporate social responsibilities of airline companies. The 

study, it is aimed to reveal the reasons why airline companies carry out philanthropy corporate social 

responsibility behaviors. In the research, institutional logic and new institutional theory literature are 

used to achieve this goal. 

Design/methodology/approach – Qualitative research method is used in this research. The case study 

method was used as a qualitative research design. The research area is formed by 8 airline companies 

in Turkey. Semi-structured interviews and document analysis were used as a data collection method, 

and all data were analyzed by the inductive method. 

Findings – As a result of the analysis, two basic logic, community, and market, were found behind the 

philanthropy responsibilities of airline companies. Although community logic has an impact on these 

behaviors, market logic plays a dominant role. 

Discussion – Airline companies use philanthropy responsibilities for corporate and marketing 

communications. These behaviors, which are seen as advertising and promotional activities, are carried 

out with the pursuit of pragmatic legitimacy and to be preferred more by customers. According to the 

results of the research, the concept of "philanthropy" functions as a myth that does not reflect the truth 

and has a ceremonial meaning.   

1. INTRODUCTION 

Corporate social responsibility (CSR) has been emphasized by Bowen (1953) for the first time and has become 

the center of attention of different segments of society until today. Over time, this practice, which has been 

valued by academics, political authorities, non-governmental organizations (NGOs), and consumers, has also 

spread rapidly among commercial organizations (Campbell, 2007, p. 946). In the 1970s and 1980s, a paradigm 

shift occurred in the new world order with the effect of various changes such as globalization, liberalization, 

and technological developments, and a new approach towards businesses should behave responsibly (Green 

Paper, 2001, p. 4; Justice, 2002, p. 3). Liberalization efforts in air transportation in the 1970s have also developed 

air transportation, making it a transportation system used by the whole world. For this reason, aviation 

companies have also realized corporate social responsibility activities, which are a very popular practice today. 

There are many studies in the literature that CSR activities have a positive impact on the financial performance 

of the organization in the long term. In addition to these advantages, CSR brings additional costs to the 

implementation process (McGuire et al., 1988, p. 854). Therefore, why airline organizations tend to implement 

CSR; The relationship between CSR practices and the effectiveness and efficiency of the organization emerges 

as an important research topic both academically and sectorally. The new institutional theory has dynamics 

and assumptions that can respond to these issues, which are useful for examining the reasons for the spread, 

adaption, and adoption of practices triggered by different actors in the organizational field. Most of the 

mailto:aynuracer@arel.edu.tr
mailto:sbesler@anadolu.edu.tr
http://orcid.org/0000-0002-9827-2471
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research that tries to make sense of CRS applications in the literature is based on new institutional theory and 

legitimacy assumptions (Aharonson and Bort, 2015; Khan et al., 2015; Beddewela and Fairbrass, 2016; Lynes 

and Andrachuk, 2008; Kuo et al., 2016; Killian,  and O'Regan, 2016). 

The subject of this study is the philanthropic responsibilities of airline companies. The purpose of the research 

is to explain the reasons why airline companies carry out philanthropic responsibility activities. To achieve 

this goal, the research uses new institutional theory and institutional logic. In this research, "What are the 

institutional logics behind the philanthropic corporate social responsibility of the airline companies in Turkey? an answer 

to the main research question is sought.  

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

2.1.  Corporate Social Responsibility 

Bowen (1953) defines CSR as the improvement of society by making policies, making decisions, and 

implementing them following both the aims of the organizations and the expectations of the society. For this 

reason, social responsibilities are the obligation of organizations to take action on environmental and social 

problems (Orlitzky et. al., 2011, p. 3). Organizations continue their activities by considering not only their 

interests but also the interests of the society (Theaker, 2004, p. 183). Carroll sizes organizations' CSR practices 

from the bottom to the top, economic, legal, ethical, and philanthropic at four levels (Carroll, 1979, p. 499-500; 

1991, p. 40-41). Accordingly, the primary responsibility of the organizations is the economic responsibilities 

associated with making a profit by meeting the needs and expectations of customers. The secondary 

responsibility of the organizations is related to the state acting following legal regulations. It is about third-

level ethical responsibilities in all activities and relationships of organizations concerning ethical norms that 

are valued by the society, even if they are not specified in the law, and adopting morally correct principles. 

Philanthropy is the top responsibility. According to Carroll, this dimension is about the behaviors that do not 

expect from organizations, they are not obliged to do, and if they do not, they will not face negative 

consequences such as any sanction or criticism by society. This dimension consists of all philanthropic 

activities initiated by the organization to contribute to society and the world it is in. 

2.2. The Paradox between Philanthropic and Obligation  

Although CSR is defined as a philanthropic concept that starts at the end of the law by many actors, it is 

emphasized that some are “must”. It was not entirely voluntary for organizations to place more emphasis on 

corporate social responsibility. Many organizations have addressed these issues after encountering 

unexpected social reactions in matters that they did not see as part of their job responsibilities in the past 

(Güçdemir, 2006, p. 6). One of the important goals of organizations in carrying out CSR activities is the struggle 

to survive by organizing their relations with the environment of the organization (HetHof, 2009, p. 7). Social 

responsibility; It is imperative to make decisions under the values of the society by the owners and managers 

of the organizations, to evaluate the impact of their activities on the entire system, and to maintain a 

management policy accordingly (Davis, 1973, p. 312; Luthans and Hodgetts, 1972). 

Globalization puts pressure on organizations to act more responsibly, making things faster, broader, and more 

visible than before (Blowfield and Murray 2014). Organizations' search for solutions to environmental issues, 

protests initiated by non-governmental organizations and carried in the media emerged due to environmental 

damages revealed by academic research. According to some researchers, organizations are concerned with 

environmental problems due to the pressures on them (Kramer and Porter, 2006, p. 5; Perez-Sanchez et al., 

2003, p. 67). 

CSR is seen as imperative to balance the organization's relations with its stakeholders. The demands of 

stakeholders to transfer resources from organizations to CSR applications are increasing (McWilliams and 

Siegel, 2001: 117; Sen and Bhattacharya 2001, p. 226). Today, consumers' expectations are not only to offer them 

the products and services they want at the price they want but also the organizations where they buy these 

products are useful corporate citizens of the society (Koçoğlu and Aksoy, 2017, p. 2). 

For this reason, it is an important topic of discussion that the behaviors involving philanthropic in CSR 

practices are actually "for what reasons" and "how voluntarily". According to Pava and Krausz (1996, p. 322), 

even philanthropic activities are carried out to increase the value of the organization. The interest of these 
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activities from the media and society is considered indirectly as advertising and serves the profit purposes of 

organizations (Brammer and Millington, 2005, p. 517). 

2.3.  New Institutional Theory 

The new institutionalists argue that organizations do not only exist in the technical environment and 

emphasize the existence of the institutional environment. According to them, many organizational structures 

emerge as reflections of the institutional rules in this environment, in other words, institutionalized structures 

(Meyer and Rowan, 1977, p. 340). According to the theory, the official structures of the organization appear 

not as a result of the technical and administrative needs of production, but as reflections of rationalizing 

pressures or "myths" in the external environment (Bromley and Powell, 2012, p. 487). In other words, the 

theory suggests that organizations can gain legitimacy by following the practices in their institutional 

environment and by adopting the practices there (Suchman, 1995; Bromley and Powell, 2012, p. 487).  

According to this theory, whether an organization is legitimate or not is determined by actors in the same 

organizational field that assesses its suitability to its environment (Ruef and Scott, 1998, p. 880). Organizations' 

compliance with the expectations of the actors in their institutional environment enables them to survive by 

facilitating their access to other resources, as well as being considered legitimate. Therefore, institutional rules 

in institutional environments function as “myths” that provide organizations with such advantages (Meyer 

and Rowan, 1977, p. 340; Zucker, 1987, p. 451).  

There are various institutional pressures that direct organizations to such practices. Institutions consist of 

regulative, normative, and cultural-cognitive dimensions (Scott, 1995, p. 33; 2008, p. 222; Ruef and Scott, 1998, 

p. 878-879; Khan et al., 2015, 469-470). Adaptation to the pressures emerging in these dimensions legitimizes 

businesses. Legitimacy is seen as an organizational "imperative". According to the theory, there are three types 

of institutional legitimacy related to the actors' evaluations. These are pragmatic, moral, and cognitive 

legitimacy (Suchman, 1995, p. 572). 

2.4.  Institutional Logics 

Institutional logics are concepts that have found themselves in the new institutional theory (Scales, 2014, p. 

94), and have become a popular tool to explain the behavior of organizations by gaining clearer visibility in 

recent years (Cobb, et al., 2016, p. 2104; Scott, 1995). Institutional logic; offers a lens to examine the cause of 

different norms, goals, and practices and draws attention to the tensions and compromises on this issue 

(Vickers et al., 2017, p. 1757). 

Institutional logics are used to explain how the behavior of actors reflects broader belief systems that construct 

ways of regulating reality (Friedland and Alford, 1991, p. 243; Nicolini et al., 2016, p. 229). These are associated 

with symbolic structures that provide frameworks of reference for the choice of individuals and organizations 

that make up society (Friedland and Alford, 1991, p. 248). Actors are exposed to a lot of logic due to 

institutionalized structures (e.g., family, religion, state). These logics enable actors to make decisions and take 

action by providing alternative information and schemes (Corbett et al., 2018, p. 263). In other words, 

institutional logic explains the organizational realities and explains how individuals or organizations make 

their decisions and what they use to protect their interests. For this reason, institutional logic is associated with 

powerful behavioral patterns that make sense and legitimate the behavior of organizations (Suchman 1995; 

Thornton 2002). They help organizations in their activities by creating organizational principles (Friedland 

and Alford, 1991). 

Organizations must meet the demands of different stakeholders or actors. The new institutional theory 

proposes that these demands be conceptualized as institutional logic (Carlsson, et al., 2016, p. 47). The 

institutional logic mentioned here may cooperate and harmonize with each other, as well as compete or 

conflict (Friedland and Alford, 1991; Joseph et al., 2014, p. 1837). In other words, individuals or actors can be 

influenced by different institutional logic. Since the existence of multiple institutional logic causes different 

demands that need to be satisfied, it may create conflict or strengthen each other by dividing into departments 

and maybe in a facilitating relationship (Egels et al., 2015, p. 349; Xu et al., 2018). Organizational fields are 

organized by dominant institutional logics, although two or more institutional logics exist at the same time 

(Reay and Hinings, 2009, p. 629).  
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Institutional logic is classified by various researchers from different fields. But its origin is based on the work 

of Friedland and Alford (1991). The basic logic put forward by Friedland and Alford (1991, p. 232), who have 

a voice in the emergence of logic, is the capitalist market, family, bureaucratic state, democracy, and religion. 

Freidson (2001) mentions three types of logic: market, bureaucracy, and professionalism. Nicolini et al. (2016) 

carried out their studies on pharmacy based on the classification of professional logic, market, corporate, and 

state logic. Jamali et al. (2017, p. 349) reveal the effects of state, market, corporation, family, profession, and 

religion, logic in their researches where they examine the dominant institutional logic behind CSR. Arena et 

al. (2018) reveal the effects of four logics, market, state, community, and profession, in their studies, where 

they investigate institutional logics that are effective on CSR activities. According to Glynn and Raffaelli (2013), 

organizations build their CSR activities on two logics: market and community. As a result of all these 

classifications, four basic logics emerge. The general characteristics of these logics are described in Table 1. 

below. The table was adapted from the work of various researchers in the literature to draw a clear framework 

for logic (Friedland and Alford, 1993; Miller, et al., 2017, p. 676; Wall, 2017, p. 393; Hesse et al., 2018; Arena et 

al., 2018; Freidson, 2001; Jamali et al., 2017; Reddy and Hamann, 2018; Brown et al., 2018). 

Table 1. General Features of Institutional Logics 

State It relates to the state's ownership, influence, and control over the activities. In other words, 

it is about the processes of monitoring, organizing, and transforming the state's institutional 

order. Words such as policy, law, regulation, minister, government, authority, executive, rule 

are frequently emphasized and activities are carried out within this framework. In other 

words, it is particularly concerned with regulatory institutional pressures. According to this 

logic, CSR activities are carried out for compliance with national and international 

regulations. In other words, state logic assumes, first of all, compliance with laws and 

regulations from regulatory agencies at different levels. For example, it is about this logic 

that an organization carries out environmental pollution measures due to compliance with 

regulations and therefore the preparation of sustainability reports. In another example, it 

relates to this logic that the organization carries out CSR activities on the subjects primarily 

promoted by the state. Collaborations or alliances are not necessary, even if they are carried 

out, joint work is carried out by government agencies. 

 

Market It is about competition, the variety and quality of products or services. The market has power 

and is shaped by the preferences of the consumers who make up it. The most important thing 

is customer satisfaction and economic efficiency. It includes the organization's interests, 

profit maximization, competitive advantage, and performance-based behavior. Resources 

are used for this purpose and all activities are carried out for this purpose. In this logic, the 

choices are determined according to the expectations of the market. Collaborations and 

alliances during the activities are carried out for legitimacy and reputation. Transparency, 

corporate social reporting is seen as a tool for reputation management. According to this 

logic, CSR activities of the organizations are carried out primarily to meet customer 

expectations, to influence them, and to achieve economic results, than to fight against social 

or environmental difficulties. 

Community It is about showing social sacrifice, thinking about the well-being of society, and monitoring 

and improving social problems. It emphasizes the contribution of an organization to the 

communities with which it interacts. The organization's desire to provide social benefit is 

more important than its economic gains. No distinction is made between social 

responsibilities for different stakeholders. The important thing is to support in pure good 

faith. Cooperation and alliances are carried out by actors that are part of the community, 

such as local communities, associations, non-governmental organizations, and reporting is 

also done for the satisfaction of the community. 

 

Profession It is related to an order in which people with expert knowledge control the activities. 

Colleagues oversee each other's activities. Accreditation standards are determined and 

implemented through professional organizations or associations. Individuals or 
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organizations use their professionalism to make decisions on behalf of others and are 

dedicated to helping others. It concerns ethical behavior and activities are shaped by the 

desire to provide high-quality professional services for the benefit of others. Cooperation 

and alliances are carried out by actors connected to the professional network. Special 

training, career advances are important with activities aimed at developing expertise. It 

concerns professional specialties based on peer surveillance. He argues that there is no 

priority among environmental, social, and economic objectives. Whatever is done, the 

important thing is to do it as recommended by the experts. It concerns normative 

institutional pressures related to CSR activities. For example, GRI or AA1000 standards serve 

the professional logic in CSR activities and form the basis of reporting. 

3. METHOD 

This research was carried out by the qualitative research method. The case study method was used as a 

qualitative research design. The data collection method used in the research, the research area and 

participants, and information on data analysis are explained below. 

3.1. Data Collection Method 

Semi-structured interviews and document analysis were used as a data collection method. Before the semi-

structured interviews, a pilot study was planned to review the research method and interview questions 

(Glesne, 2013, p. 74). Details about this study are shown in Table 2. 

Table 2. Pilot Study 

Code Name Title Date Hour DURATİON 

P1 Corporate communications manager 26.05.2018 14:00 50 min. 

Also in the research, all documents related to corporate social responsibility from the airline organizations' 

websites are the secondary data source (Glesne, 2013, p. 118; Creswell, 2013, p. 190). NVivo12 program was 

obtained through NCapture and included in the analysis process. 

In qualitative research, it is trying to explain the events or cases by interviewing the expert participants who 

are chosen by purposeful sampling and who can represent the scope of the research in the best way (Berg, 

2001 p. 32; Patton, 2002, p. 243).  For this reason, by selecting the purposeful sampling method in this research, 

experts were interviewed about decision-making and implementing corporate social responsibility practices 

in the airline organizations that make up the research area. Since one of the 8 airline companies in the research 

area did not respond to the interview, a total of 8 managers from 7 other airlines were interviewed. Details of 

the relevant interviews are shown in Table 3).  

Table 3. Semi-Structured Interview Data Collecting Table 

Code Name Date Time Duration Data Collecting Mode 

P1 01.08.2018 14:00 52:33 min. Interview and voice recording 

P2 06.08.2018 16:00 29:16 min. Interview and voice recording 

P3 07.08.2018 14:00 1:00:35 min. Interview and voice recording 

P4 09:08.2018 10:00 47:45 min Interview and voice recording 

P5 10.08.2018 10:00 47:50 min. Interview and voice recording 

P6 13.11.2018 16:00 31:44 min Interview and voice recording 

P7 14.11.2018 15:00 33:46 min Interview and voice recording 

P8 08.01.2019 10:30 41:54 min Interview and voice recording 

3.2. Research Area and Participants 

The area of this research is the airline organizations engaged in passenger transport in Turkey. These 

organizations are listed below: 

 Turkish Airlines 

 Pegasus Airlines 
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 Onur Air 

 Atlasjet Airlines 

 SunExpress 

 Freebird Airlines 

 Corendon Airlines 

 Tailwind Airlines 

The details of the experts who participated in the semi-structured interviews from the relevant airlines by 

purposive sampling method are shown in Table 4: 

Table 4. Participants' Work Experience 

Number The Titles of the Participants Duration of 

Experience 

1 Corporate communication manager 5 years 

2 Corporate communication and public relations manager 9 years 

3 Senior corporate communication and sponsor relations specialist 6 years 

4 Head of corporate communications 2 years 

5 Brand communication manager 2,5 years 

6 Corporate communication manager 9 years 

7 Agreements and marketing manager 10 years 

8 Corporate communication and marketing chief 15 years 

3.3. Data Analysis Method 

During the analysis, the methods of preparing and editing the data for analysis, reading the whole data, coding 

the data, and reaching the themes and descriptions were followed. In other words, the data were analyzed by 

the inductive method (Creswell, 2008, p. 185). 

4. FINDINGS AND INTERPRETATION 

As a result of the analysis of documents and interview data, it was determined that 6 of the 8 airline companies 

that make up the research area performed philanthropic CSR practices. These philanthropic activities have 

emerged in different categories. These are to support health; giving support to children; commemorations and 

celebration of religious and national holidays; supporting education and training; providing dressing, feeding, 

and sheltering assistance to those in need; supporting civil society organizations; support for transportation 

and environmental responsibilities. The following expressions encountered in the documents of airline 

companies are examples of these: 

“As Turkish Airlines, we organized a health camp where approximately 1,000 patients underwent cataract surgery 

in cooperation with a local hospital affiliated to the Ethiopian Ministry of Health. We aim to realize this project in 

other African countries. ” 

“As an extension of environmental policy, Corendon Airline's plant seedlings on behalf of its guests who have a 

holiday with Corendon in cooperation with Tema Foundation. Corendon Airlines is conducting a social responsibility 

project by establishing forest monuments in various cities in Turkey. " 

When the discourses of organizations about the institutional logic behind these activities are analyzed, two 

basic logics, one of which is the dominant institutional logic, are encountered. The first is the community, and 

the second is the dominant institutional logic, the market. Even if there are two or more institutional logics at 

the same time in organizational fields, it is expected that these fields will be managed by a dominant 

institutional logic (Reay and Hinings, 2009, p. 629). 

4.1. Community Logic 

The primary logic of organizations in the research field to carry out these activities is the market logic, which 

will be discussed in the next category. Also, it is seen that activities aimed at improving society and the world 

are inspired by the logic of society. P2 says this logic, "If there is a contribution we can make based on such a social 

need, we will take an attitude about it anyway." This supports the words. 
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P4 made the following explanation that nurtures this logic of its airline organization;  

“Soma, you know, was an accident. After one year and two years, we took these children and took them to Frankfurt, 

and we had 3 days they could not forget. Did those children go abroad before, did not go ... We took those children 

there, they had a wonderful three days. After that, when we see the change in the behavior of their eyes on that face, 

we say that we have done this job well. " 

4.2. Market Logic 

The main reason behind CSR implementations explains the market logic emerging as the dominant 

institutional logic. It has been determined that the vast majority of CSR activities related to the philanthropic 

aspect of airlines are carried out more intensely than the logic of the community, with the market logic. Under 

this theme, two categories have emerged, the use of CSR in corporate communication and marketing 

communication.  

4.2.1. The category of using CSR in corporate communication 

It consists of the sub-categories of airline organizations to carry out CSR activities in areas that will strengthen 

the brand and gain a corporate reputation as a priority. 

According to the sub-category of performing CSR activities in areas that will strengthen the brand, airline organizations 

make choices that are suitable for their brands while conducting CSR activities and perform CSR to further 

strengthen their brands. This is stated in the case P2 as follows: 

 “The company's business and communication goals are very important. Social responsibility may be done voluntarily 

when it is done individually, but when done by the institution, it should be working consistently with the company's 

communication goals. Therefore, we prefer to do social responsibility studies in areas where we want us to be strong 

in our brand perception, in some places we want to be strong in our brand perception, rather than just having a social 

responsibility work in one place.” 

According to the participants, as brand awareness increases due to CSR activities, customers' ticket preferences 

are also positively affected. The benefits of creating a “brand that performs corporate social responsibility activities” 

perception are explained by various participants in the research as follows: 

P3: “Once you show that you are a sensitive brand. Therefore, this increases your preferability…... The more you 

support, the more you contribute to society, the easier it is to be preferred as a brand. Now, social responsibility projects 

of brands and their contribution to society are of great importance in the brand choices of many consumers. If a brand 

in one sector supports one area and the other does not, you choose the product of the brand that gives support as a 

consumer... I think everyone is doing it for the same reasons. To increase the corporate reputation and demonstrate 

its reliability in that field.” 

According to the sub-category of the importance of gaining reputation, organizations in the field of research believe 

that carrying out CSR activities contributes to making their names known in the media and thereby managing 

their reputation and using CSRs for these purposes. P5 and P7 clarify this situation as follows: 

P5: “Commercial organizations always want to take part in the media in their work... That's why all companies use 

social responsibility projects in the media, frankly. I do not see anything wrong with this, it is both satisfied, their 

names are mentioned, reputation management is done and social responsibility projects are realized. ” 

P7: “My opinion is that when they do something good, they also do something good for themselves. In other words, if 

I contribute to society, I contribute to the environment, I contribute in any way, and I get the opportunity to announce 

it in myself. I announce my name beautifully in this way, I am doing a good project. Therefore, one of the most 

important effects is reputation. ” 

In the research, the findings indicating that CSR strengthens the image of the organization, in other words, the 

codes that feed this sub-category were also reached. The impact of CSR on the image of the organization is P3, 

"The contribution to your business is already an image ... the more the companies support the society, the more they can 

accommodate and their images increase." While summarizing the words, P8 makes the following explanations: 

“So, after all, the biggest promotion thing today is to touch the emotions of people. In other words, when we look at 

the activities and advertisements that have succeeded, if there is something that appeals to the emotion of the people 
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in the sectoral sense, it has been successful. So, in this sense, if social responsibility achieves such a thing, it is 

necessarily recycling. In other words, there is a commercial return, and a return in the sense of the brand image. ” 

4.2.2. The category of using CSR in marketing communication 

The second category that reveals market logic is that airline organizations use CSR activities in marketing 

communication. It is the codes that refer to this category as CSR activities are carried out according to the 

expectations of the target audience or the market rather than the whole society, that CSR is considered as an 

indirect marketing tool, that CSR activities are carried out to expand their markets, and that CSR is evaluated 

as an advertisement and promotional activity. The following participant views explain this category: 

P4: “Social responsibility is an issue that can be addressed in many ways. But the popular part of the real business is 

the environment, forest, investment in children. Why do I say these are popular because they are really what touches 

everyone on the street. All institutions also subtract the PR value from them. In other words, by turning this into 

news, creating a positive perception of the people that that institution fulfills its duty by undertaking certain 

responsibilities in terms of social responsibility in this sense. Now, we try to make PR for our responsibilities as an 

institution. Ultimately, a return must be provided. The emotional satisfaction of the work is spiritual satisfaction, but 

we have another truth, it must have a return. That's why we try to do this in cooperation with the media. ” 

P6: “Now, recognition is very important here. . When people return an ad, they can say that this ad is. But social 

responsibility projects that directly address the emotion that appeals to the heart can be kept in mind more in people. 

Unfortunately, my overall observation is part of the advertisement for social responsibility. When we look at all the 

companies that do this, this is a share of their advertising budget. So it's not a socially responsible budget. In other 

words, there is no budget-related to social responsibility budget in its balance sheet.” 

P8: “In a social responsibility project, you do not have much chance to show yourself as you are. You have to show 

yourself very well… I think it's not ethical because people's marketing and sales strategies must go over people's 

minds. I think that any marketing technique that tries to pass through the hearts of people is not ethical.” 

One of the important proofs that CSR is realized with the logic of the market is the explanations of the 

participants from 2 out of 8 organizations in the research area. These two organizations carry out charter 

flights. In other words, it applies with a strategy that does not directly sell to the customer, therefore does not 

need advertising and promotional activities. These airline organizations state that, due to their strategies, they 

do not need positive effects on the market that will be brought by corporate social responsibility, therefore 

they do not perform social responsibility. Two participants clarify this situation as follows: 

“You know social responsibility, this country is seen as a branch of marketing and advertising activities. In this sense, 

we are a charter airline company since we do not have a goal to reach a direct passenger or sell tickets. In this sense, 

we have not participated in such a project so far.” 

“When we look at something we consider social responsibility projects as part of public relations activities. Especially 

since our airline is a charter airline, it is not a company that includes customer-oriented direct advertising and 

promotional activities. Why this is. We don't have a direct ticket sale, so we don't need advertising.” 

4.3. The Relationship between Institutional Logic, Actors, Pressures, Legitimacy, and Isomorphism 

Although the activities carried out by organizations to improve society seem to be related to philanthropy, the 

participants made the opposite statements. According to them, CSR is carried out to increase the brand value 

and image of their organizations, to manage their reputation, to use CSR as an advertisement and promotional 

activity, and in this way to reach more customers and to sell more tickets. According to the participants, there 

is pressure coming from society and the customers, although there is no legal sanction against philanthropic 

CSR. Organizations carrying out such activities are preferred more by being seen as more legitimate in society 

and the eyes of customers and contribute to their sustainability as they are preferred. Therefore, an invisible 

dependency emerges between CSR and the sustainability of the organization. Organizations have to carry out 

philanthropic CSR activities to manage these dependencies. Activities that are not mandatory by law, which 

will not be carried out under normal conditions, but carried out by feeling dependent and compulsory, 

indicate regulatory institution (Scott, 1995, p. 33). These pressures play a role as a carrier mechanism, leading 

to the spread of CSR activities among organizations. The following statement of P8 supports this situation, 
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which from the outside looks like corporate social responsibility, but expresses other understandings for the 

organization: 

“Not everyone sees the big picture all the time. Let me know that you are trying to fly to X city and you want to 

establish good relations with the X mayor. For the mayor of X to support your flights there, you have to make a small 

monument to the river there. You make this monument, I think this is not a social responsibility project. The public 

can see it that way, but you are trying to regulate the relations with the mayor… I mean, I can fly to X or if I have a 

problem with the Mayor of X, I may be doing it to organize relations with him. I have no problem with the mayor of 

X, but if there is a reaction by the people of X, I can do it to influence the people of X. ” 

P5 summarizes the pressure they feel as follows: 

“People are very conscious. People are asking for an account. So now they are back and asking what you are doing for 

the environment. In this regard, we are trying to renew our fleet with environmentally friendly planes... We also try 

to give our new orders from environmentally friendly planes as much as possible… European passengers are very 

conscious. So they consider this in their elections. They ask companies for an account.” 

Regarding market logic, there is a search for pragmatic legitimacy in the direction of airline companies towards 

these practices. Because businesses carry out such activities by looking to be legitimate in the eyes of actors 

such as society, customers, media, and non-governmental organizations and considering their rational 

interests (Suchman, 1995). P4 and P5 express this situation with the following words: 

P4: “Media is one of the most important parts of this business. Your work needs to be explained to people. We are 

talking about doing the PR of the work done. This is not just a matter of helping children. We are also working in an 

institution, this institution is a commercial company, you have to explain that this commercial company has every 

return of money spent. The media also plays a very important role here. Now, if the media is not more encouraging 

and supportive of these issues, then which institution will do this? Yes, we live a spiritual pleasure by helping, and 

we are happy when we see this joy. It is an indisputable fact, but it is worth repeating. We are a commercial business. 

Any action that a commercial business makes should ultimately benefit from it. We have to say that this company 

bought something like this, recycling has achieved a benefit. If we do not say, ‘I am not a non-governmental 

organization’ will say the top man. " 

P5: “Commercial organizations always want to be in the media in their works...Be a sponsor, your logo is not 

displayed, your name is not read, it is getting harder even in the newspaper. But whenever it comes out with a social 

responsibility project, a company gets much more, it gets a place in the press. Therefore, all companies use social 

responsibility projects in the media to take part, frankly… It is now seen within the scope of their marketing efforts. 

This is inherent in the work. Commercial firms have to take care of this. ” 

Also, according to the findings of the research, it has been determined that there is no isomorphism among 

the philanthropic social responsibility activities carried out by the organizations in search of pragmatic 

legitimacy. The main reason for this can be associated with market logic. These organizations, acting with their 

rational interests, use these practices to manage their reputation, image, brand perception, as explained in the 

section where the market logic is discussed. Accordingly, organizations think that it will be beneficial to 

perform applications that will make a difference, not to perform similar applications to others, and prefer to 

stay away from emulation. The signs of this finding reveal the following words: 

P1: “As a brand, I have to say this. Usually, we try not to do duplicate works, which I would not want our brand to 

be perceived as follows: "The same Turkish Airlines did, the X company did too." That's why we always try to do 

something different from our competitors. That's the important thing." 

When all these findings are evaluated together, the concept of philanthropic functions as a myth that does not 

reflect the truth serves rational interests and is used with the pragmatic legitimacy tool. P8 makes the following 

explanation that performing CSR is to manage customer preferences and that the concept of philanthropy is a 

myth. Pure community logic is ignored with this explanation: 

“So you are a commercial enterprise… commercial enterprise is profit-oriented. Why would a commercial enterprise 

help somewhere else? Does it make any sense? All commercial enterprises do their social responsibility projects to 

earn money. They do it to manage perception. They do it to look good. They do it for better perception. One day, when 
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that person needs to buy a product, they stay in mind to prepare the sub-floor and psychological basis of choosing their 

products. There is no other reason. ” 

5. CONCLUSION AND DISCUSSION 

In this study, philanthropic responsibility activities perpetrated by the Airline business in Turkey have tried 

to explain the new institutional theory and institutional logic. The results of the research are summarized in 

Table 5: 

Table 5. Institutional Lens of Corporate Social Responsibilities 

Institutional Logics Market (dominant)+ Community  

Institutional dimension Regulatory. Feeling compulsory to be preferred by the customer and society. 

Institutional actor Society, customers, media, non-governmental organizations. 

Institutional legitimacy Pragmatic. 

Institutional isomorphism None. Reasons for adoption are common, adaptation methods are different. 

In the research, it was determined that two different institutional logics were effective in philanthropic 

responsibilities. One of them is the community and the other is market logic. According to the results of the 

research, the main reason behind the philanthropic CSR activities of airline companies is the dominant market 

logic and pragmatic legitimacy concerns are at the forefront. This result shows the results in parallel with the 

study conducted in a different sector in the literature (Glynn and Raffaelli, 2013).  Besides, organizations' use 

of these practices as a competitive tool and acting with market logic caused the CSR activities to be different 

from others. Therefore, no uniformity has been observed between these applications. 

Accordingly, “philanthropic” in the CSR activities of the airlines that make up the field of research emerges as 

a myth that does not reflect the truth in terms of meaning and is not done with pure goodwill such as 

improving the society. The reasons for organizations to focus on these activities are related to cost-benefit 

analysis and rational interests, and organizations carry out CSR activities to achieve these interests. For this 

reason, while the concept of “philanthropic” as a discourse visibly makes sense and is adopted ceremonially; 

the practice itself refers to a rational choice for organizations and is rationally adopted. This result overlaps 

with some studies that question how philanthropic CSR practices are performed. The results of the research 

support some studies in the literature, which state that voluntary activities occur as a result of necessity. In 

related studies, it is stated that due to the conflicting nature of the organization, social responsibility activities 

are not carried out with pure kindness and philanthropy, these activities are put forward to avoid sanctions 

from the society and the concept of socially responsible organization is an impossibility (Brammer et al., 2012; 

Kuo et al., 2016). 

This research highlights the paradox between philanthropy and obligation is limited to the airline 

organizations in Turkey. Conducting similar research on different types of aviation organizations and in 

different sectors, both nationally and internationally, will contribute to a better understanding of corporate 

social responsibility and the concept of philanthropy. 
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Çalışan Hesap Verebilirliği ölçeğinin Türkçede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. Kamu 

çalışanlarında çalışan hesap verebilirliğine yönelik yapılan çalışmalara kaynak teşkil edeceğini 

değerlendirdiğimiz çalışmanın, Türk yazınına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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Purpose – In the study, it was aimed to adapt the "Employee Accountability" scale developed by Han and 

Perry (2020) into Turkish and to introduce it to Turkish literature by conducting a validity and reliability 

study. 

Design/methodology/approach – In line with the research purposes, a questionnaire was applied to public 

employees working in Kocaeli province (N = 283). The data were analyzed using AMOS-18 and SPSS-24 

software. The linguistic and construct validity were tested to determine the validity of the scale in which 

the adaptation study was conducted. To determine its reliability, Cronbach alpha internal consistency 

coefficient, test-retest, and item-total correlation analyzes were performed. 

Findings – The findings obtained as a result of the analysis show that The five-factor structure of the 

"Employee Accountability" scale, which was adapted and translated, in accordance with its original form, 

has structural validity and is a reliable measurement tool. 

Discussion – In the study, it was determined that the Employee Accountability Scale developed by Han 

and Perry (2020) for public employees is valid and reliable in Turkish. It is evaluated that the study, which 

we consider to be a source for the studies on employee accountability in public employees, will contribute 

to the Turkish literature. 
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1. GİRİŞ 

Küresel ölçekte siyasal, ekonomik ve sosyal alanda hızlı bir değişimin yaşandığı günümüz dünyasında, kamu 

yönetimi rolüne yeni tanımlamalar getirilmiş (Güzelsarı, 2004) ve başlangıçta “yeni kamu yönetimi”, 

sonrasında ise “yönetişim” olarak tanımlanan yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır (Yazıcı, 2018). Yönetişim,  

yöneten ve yönetilenin karşıklı olarak etkileşim içerisinde olduğu, bireysel sorumlulukların, hesap vermenin 

ve şeffaflığın ön planda tutulduğu bir yönetim pratiğidir (Hughes, 2014). Yönetişim, kurumlararası iletişimin 

desteklendiği, aktörler arası (iç ve dış paydaşlar) işbirliği ve katılımının teşvik edildiği bir yaklaşımdır (Kljin, 

2012). Literatür, iyi bir yönetişim için gerekli unsurların şeffaf, etkin, tarafsız ve hesap verebilir bir yönetim 

anlayışının olması gerektiğini vurgulamaktadır (Ali, 2015:69). Bu unsurlar arasında hesap verebilirlik, diğer 

unsurlarla olan yakın ilişkisi ve yordayıcısı olması açısından önemlidir. Hesap verebilirlik; yönetimsel süreç 

içerisinde alınan kararların arka planında yatan gerekçeleri ve hukuki çerçevesini şeffaflık içerisinde 

paydaşların bilgisine sunma imkanı sağlamaktır. Kaynakların doğru bir şekilde kullanılması, yolsuzluğun 

azalması, etkinlik ve verimliliğinin artması açısından örgütlerde hesap verebilirliğin varlığı önemli bir 

unsurdur (Tesev, 2008). 

Hesap verebilirlik, kurumsal, örgütsel ve bireysel olmak üzere üç boyutta anlam bulan kapsamlı bir 

kavramdır. Kavrama ilişkin  çok sayıda çalışma yürütülmesine  karşın, genelde örgüt ve kurumsal seviyede 

kaldığı, mikro düzeyde bireyin hesap verebilirliğine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın bulunmadığı 

vurgulanmaktadır (Han ve Perry, 2020). Özellikle davranışsal kamu yönetimi, incelemenin merkezine mikro 

düzeyde çalışan davranışlarını ve tutumlarını almaktadır (Grimmelikhuijsen vd., 2017). Alana özel yönetimsel 

durumların incelenmesinde nadiren ölçeklerin geliştirildiği, önemli konuların çoğunun genellenebilir analitik 

çalışmalar açısından yöntem eksikliklerine sahip olduğu ve bu kavramların ölçümünde ciddi ölçüm araçlarına 

ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir (Aydin, Durgun ve Durgun, 2019). Özellikle mikro düzeyde problem 

veya yönetimsel sürecin incelenmesi, makro düzeyde elde edilen sonucun neden ve niçin oluştuğuna yönelik 

somut çözüm ve sonuçlar ortaya koyabilir. Bu kapsamda çalışanların birey düzeyinde hesap verebilirliğinin 

ölçülmesi, yönetimsel etkinliğin genellenebilir sonuçlar yardımı ile arttırılması ve incelenmesi adına 

önemlidir. 

Çalışan hesap verebilirliği, “değerlendirmeye dayalı bir sonucun beklentisiyle önemli ve üst mevkide yer alan kitleye / 

kitlelere bir eylemi veya eylemsizliği açıklamaya çağrılabilme beklentisidir” (Han ve Perry, 2020). Kamusal alanda 

görevli bir çalışanın yöneticisine, hizmet alan vatandaşa veya örgüte ilişkin her türlü paydaşa gerektiğinde 

eylemlerine ilişkin cevap verme yükümlülüğünü ve buna ilişkin algısını ifade eder. Çalışanın makro düzey 

(örgüt veya grup) yerine bireysel düzeyde sorumlu olma deneyimi ve kendisinden beklenenleri bireysel 

düzeyde ne kadar içselleştirdiğine  işaret eder. Bireysel düzeyde deneyimlenen çalışan hesap verebilirliği, o 

örgüt içerisinde çalışanın tutum ve davranışlarında olumlu yönde değişim sağlayarak  performansını ve 

dolaylı olarak örgütün performansını olumlu yönde etkiler (Han ve Perry, 2019; Hall, Frink ve Buckley, 2017; 

Velotti ve Justice, 2016). Doğuracağı sonuçlar açısından hesap verebilirlik, kamu yönetiminde kaynakların 

etkin kullanımına ve ölçülebilir bir şekilde etkinliğine katkıda bulunduğu görülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, kamu yönetimi alanında yönetişimin önemli bir unsuru olan hesap verebilirliği makro 

düzeyde çıktılar yerine, makroyu biçimlendiren bireysel çalışan hesap verebiliğinin ölçülebilir şekilde 

incelenebilmesi adına geliştirilmiş olan “Çalışan Hesap Verebilirliği” ölçeğinin Türk yönetim bilimi alanına 

kazandırılmasıdır.  

Yapılan çalışmalar kullanılan ölçüm araçlarının farklı kültür, evren ve anlayışa göre farklı sonuçlar 

verebileceğini göstermektedir (Sürücü ve Maslakçı, 2020: 2717). Bu farklı sonuçlar çalışmanın hedeflenen 

sonuçları ortaya koymasına ve araştırmanın geçerliliğine bir tehdit olarak belirmektedir (Gürbüz ve Şahin, 

2016: 152). Bu kapsamda başka kültürlerde  geliştirilmiş olan ölçeğin hedef ülke kültür ve gerçeklerine 

uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi, yürütülen çalışmaların sağlıklı sonuç vermesi adına 

büyük önem taşımaktadır. Bu maksatla çalışmada geliştirilmiş olan “Çalışan Hesap Verebilirliği” ölçeğinin 

Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenerek Türkçe yazına kazandırılması hedeflenmiştir. 

Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. İlk bölümde çalışan hesap verebilirliğine yönelik literatüre yer verilmiş, 

ikinci bölümde ölçeğin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik analizleri paylaşılmıştır. Çalışmanın son 

bölümünde ise elde edilen bulgular sunulmuştur. Yapılan çalışmanın kamu yönetimi alanında yapılacak 
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çalışmalara somut ölçüm aracı sunması yönüyle literatüre ve ileride yapılacak çalışmalara önemli katkıları 

olacağı değerlendirilmektedir. 

2. ÇALIŞAN HESAP VEREBİLİRLİĞİ 

Kamu yönetimi anlayışında deneyimlenen gelişmeler, kamu kaynaklarının ve hizmet sunumunun etkin ve 

etkili kullanımını zorunlu kılmış, yönetişim kavramı kapsamında tüm paydaşların katıldığı ve birbirine karşı 

sorumlu olduğu etkileşimli bir yönetim pratiği halini almıştır. Yönetişim kapsamında yönetim ilkelerine bazı 

esaslar getirilmiştir. Bu esaslar etkili, tarafsız, şeffaf, hukuku ön planan alan, duyarlı ve hesap verebilir 

nitelikte bir yönetim anlayışıdır (Ali, 2015:69). Bu esaslardan özellikle hesap verebilirlik, kamu hizmeti 

sunumu sürecinde önemli bir yere sahiptir (Martirosyan, 2020). Hesapverebilirlik, çalışanın  eylemlerinden 

sorumlu olması anlamına gelir ve yönetimsel işleyişin temel taşı olarak görülmektedir (Frink vd., 2008:179). 

Kamu yönetiminde yeni yönetişim anlayışı içerisinde hizmet kalitesi, süresi ve işleyişe yönelik hizmet alanın 

kamu yöneticileri ve çalışanlarının karar ve eylemlerine yönelik değerlendirmesinde en kolay yol hesap 

verebilirliktir (Munyon vd., 2010). Bu kapsamda çalışan hesap verebilirliği; “değerlendirmeye dayalı bir sonucun 

beklentisiyle önemli ve üst mertebede yer alan  hedef kitleye / kitlelere bir eylemi veya eylemsizliği açıklamaya çağrılabilme 

beklentisidir“ (Han ve Perry, 2020). Daha bireysel ve mikro seviyede bir sorumluluk bilinci ve hesap 

verebilirliği algılama şeklidir.  

Çalışan hesap verebilirliği kavramı çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Çeşitli çalışmalarda dört (Romzek ve 

Dubnick, 1987; Lerner ve Tetlock, 1999) veya beş boyutlu olarak (Koppell, 2005) incelense de, özellikle kamu 

yönetimi kapsamında çalışan hesap verebilirliği daha açıklayıcı olma adına beş boyutlu olarak 

tanımlanmaktadır (Han ve Perry, 2020). Bu boyutlar şekilde 1'de ifade edildiği haliyle; atfedilebilirlik 

(attributability), gözlemlenebilirlik (observability), değerlendirilebilirlik (evaluability), yanıtlanabilirlik 

(answerability) ve sonuçsallık (consequentiality) şeklindedir.  

 

 

Şekil 1: Çalışan hesap verebilirliği ve ilişkili boyutları 

Bu boyutlardan ilki olan atfedilebilirlik; görevi icraa edenin kendisi ile ilişkilendirildiği ve onu yansıtan 

eylem ve tutumlarla ilişkilidir (Shoemaker, 2011). Genel olarak yönetimsel süreçlerde olduğu gibi kamu 

yönetiminde de kimin kime karşı, hangi koşulda ve de ne ölçüde sorumlu olduğu bellidir. İşte bu 

sorumlulukta kimin cevap vereceği hususu, atfedilebilrlik kavramını tanımlar. Bu boyut eylem ve kararlarla 

ilgili akla gelen ve sorumlu kişiyi işaret eder. Örneğin; bir departmana yönetici olarak çalışan atanmışsa 

oradaki informal ve formal tüm süreçlerden sorumlu olarak atfedilen kişi olur. Olumsuz veya olumlu bir 

durum geliştiğinde, bu sorumlu atfedilen yönetici diğer çalışanlarından sorumludur. Bu durum kamu 

ÇALIŞAN HESAP 
VEREBİLİRLİĞİ

ATFEDİLEBİLİRLİK 
(ATTRIBUTABILITY)    

Eylem ve birey 
arasındaki ilişki

GÖZLEMLENEBİLİRLİK 

(OBSERVABILITY) 

Gözlemci bir başkasının 
varlığı

DEĞERLENDİRİLEBİLİRLİK
(EVALUABILITY)                              

Belli kural ve düzenlemeler 
ölçüsünde değerlendirme                                        

YANITLAYABİLİRLİK 
(ANSWERABILITY) 

Eylemlere yönelik neden 
sunabilme

SONUÇSALLIK 
(CONSEQUENTIALITY)                     

Eylemlerin 
sonucunun    ödül 
veya ceza şeklinde 
ilişkilendirilmesi
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kuruluşlarında mekanik ve hiyerarşik  örgüt yapısı içerisinde açık bir durumdur. Her bir kadroya gereken kişi 

atanır, sorumluluk sahaları ve görev tanımları açık bir şekilde sunulur. Bu pozisyonu işgal eden kişide 

atfedilen sorumlu olarak değerlendirilir. İkinci boyut olan gözlemlenebilirlik; iş sürecine ilişkin eylemlerin, 

diğerlerince gözlemlenmesi ile alakalıdır. Çalışan yöneticisi veya hizmet sunduğu kişilerin gözetimi altında 

eylemlerini gerçekleştirir. Burada hizmet sunulan yada yönetişim sürecinde paydaşlardan birinin bilgi veya 

belge beklentiside bir çeşit gözlemlemedir. Şeffaflık açısından önemli bir boyuttur. Üçüncü boyut olan 

değerlendirilebilirlik; hesapverebilirlik açısından anahtar bir özelliktir ve hesap verebilirliğin artışına destek 

olur. Çünkü sergilenen eylemlerin başkaları tarafından gözlemlendiğini ve değerlendirileceğini bilen 

çalışanın, eylem ve kararlarında daha hesap verebilir bir yaklaşım sergilemesi doğaldır. Nitekim bu durum 

bilimsel çalışmalarda da gözlemlenen bir sonuçtur (Harkins ve Jackson, 1985; Frink ve Ferris, 1998). Ayrıca 

çeşitli değerlendiricilerin olduğu bir ortamda yani sadece yöneticinin değil, müşteri veya çeşitli paydaşların 

dahil olduğu daha karmaşık süreçlerde çalışanın daha değerlendirilebilir hissettiği ve bu durumun daha 

hesap verebilir davranışlar içerisine girmesine neden olduğunu destekleyen çalışmalarda yer almaktadır 

(Bagley 2010; Frink ve Klimoski 1998). Dördüncü boyut olan yanıtlayabilirlik; çalışanlardan işle ilgili 

kararlarını ve eylemlerini uygun gerekçelerle açıklamalarının beklenmesi ile alakalıdır (Hwang ve Han 2019). 

Bir çalışanın hizmet sunduğu bir vatandaşın beklentisine karşı, kendi karar, eylem ve işine ilişkin durumu 

yanıtlayabilmesidir. Yapılan bir çalışmada kamu yönetiminin etkinliğinde ve hesap verebilirlikte, artan 

raporlama, farklı forumlarda karar ve eylemlerin nedenlerinin yanıtlanmasının bürokratik meşruiyeti ve 

kamu hizmetini iyileştirdiği ifade edilmektedir (Schillemans 2011). Son boyut olan sonuçsallık ise çalışanların 

olumlu veya olumsuz eylemlerinin karşılığında ulaştıkları sunucu ifade eder. Çalışanlar terfi veya maaş artışı 

gibi olumlu sonuçlar bekler ve bu tür durumlar onların eylem ve kararlarında hesap verebilirliklerin de artışa 

neden olur (Frink ve  Klimoski 1998). Bu şekilde çalışanın kuruma zarar veren eylemleri üzerinde bir kontrol 

sağlanırken (Beu ve Buckley 2004), eğer Eşitlik Teorisi (Adams 1965) kapsamında doğru ve adil bir uygulama 

olmaz ise tersi bir durum yani daha az hesap verebilir bir davranış  gözlemlenebilir. 

Çalışan hesap verebilirliğinin sağlanabilmesi adına; örgütsel düzeyde hesap verebilirliğin varlığı, artan 

gözlem, kurulların varlığı, açık standartlar,  performans ve ödül ceza arasında adaletli bir sistemin varlığının 

çalışanların bireysel hesap verebilirliğini etkilediği ifade edilmektedir (Koppel, 2005; Hall vd., 2003; Mero vd., 

2014; Han ve Robertson, 2020). Ayrıca kişilik gibi bireysel özellikler, yönetimsel uygulamalar, çalışan denetim 

sistemleri ve liderlik stilinin çalışan hesap verebilirliğinin oluşumuna önemli etkilerinin olduğu ifade 

edilmektedir (Hall vd., 2003; Mero vd., 2014; Chen vd., 2016). Yönetimsel etkinliğe olan önemli katkıları ise iş 

performansı, motivasyon ve iş tatmini gibi önemli işyeri tutumlarında artışa neden olduğu ifade edilmektedir 

(Breaux vd., 2009; Bakker vd., 2005;  Lanivich vd., 2010; Han ve Robertson, 2020). Ayrıca bazı çalışmalarda iş 

stresini arttırdığı belirtilmektedir (Hochwarter vd., 2005). 

3. METOT 

3.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Kocaeli’nde görev yapan kamu kurum çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma 

yapılmadan önce ölçeği geliştiren yazarlardan biri olan Yousueng Han ile irtibata geçilmiş ve geliştirilen 

“Çalışan Hesap Verebilirliği” ölçeğinin Türkçeye uyarlama ve çeviri çalışmasının yapılabilmesi için gerekli 

izin alınmıştır. Alınan iznin ardından araştırma için Kocaeli Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik 

Kurulu’ndan etik kurul izni alınmıştır (Etik kurul Karar No: 7). Anket uygulaması aşamasında Kocaeli’ndeki 

kamu kuruluşlarının amirleri ile görüşülmüş ve araştırma hakkında bilgilendirilmiştir. Araştırmanın 

yapılmasına müsaade eden kurum amirlerinin çalışanlarına anket uygulaması yapılmıştır. Anket uygulaması 

bizzat araştırmacılar tarafından kolayda örneklem metotuduyla seçilen katılımcılara yüz yüze ve yerinde 

yapılmıştır. Anketin uygulama aşamasında katılımcılara anket hakkında bilgi verilmiş, verilerin üçüncü 

şahıslar ile paylaşılmayacağı ve isimlerinin gizli tutulacağı konusunda taahhütte bulunulmuştur. Araştırmaya 

katılım göstermek isteyen çalışanlara anket uygulaması yapılmıştır. 

Hazırlanan anketler araştırmacılar tarafından katılımcılara uygulanmış ve 307 anket verisi elde edilmiştir. 

Araştırma altı hafta sürdürülmüştür. Elde edilen anketler aykırı değerlere göre incelenmiş ve 24 anket verisi 

araştırmadan çıkarılmıştır. Araştırma 283 geçerli anket verisi ile tamamlanmıştır. Ampirik araştırmalarda 

örneklem büyüklüğünün belirlenmesine yönelik bir fikir birliği bulunmamaktadır. Gürbüz (2019) 250 kişilik 

bir örneklemin yeterli olacağını düşünürken, Kline (2016) ölçekteki ifade sayısının 10 katı büyüklüğünde 



İ. Yıkılmaz – L. Sürücü 13/4 (2021) 3003-3015 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3007 

örneklemin yeterli olduğunu belirtmektedir. Örneklem büyüklüğüne yönelik çeşitli ölçütler öne sürülsede, en 

önemli faktörün doğru bir örneklem seçimi olduğu vurgulanmaktadır (Şahin & Öztürk, 2018; Erkuş, 2016; Gül 

& Sözbilir, 2015). Tüm bu hususlar gözetildiğinde; araştırmanın örneklem sayısı tüm evreni kapsamamakla 

birlikte araştırma yapılabilmesi için yeterli büyüklüktedir.  

Katılımcıların 164’ü erkek, 119’ü kadındır. Bu katılımcıların 189’u evli, 94’ü bekârdır. 4 katılımcı doktora, 32 

katılımcı yüksek lisans, 226 katılımcı lisans ve 21 katılımcı ön lisans ve altı eğitime sahiptir. Katılımcıların 32’si 

yönetici, 251’i çalışan konumundadır. 

3.2. Veri Toplama Aracı  

Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeği: Çalışan hesap verebilirliği ölçeği Han ve Perry (2020) tarafından 

“Employee Accountability: Development of a Multidimensional Scale” isimli makalelerinde geliştirilmiştir. 

Ölçek beş boyutlu olarak 15 ifadeden oluşmakta ve alt boyutları ise atfedilebilirlik (1., 2. ve 3. ifade) 

gözlemlenebilirlik (4., 5. ve 6. ifade), değerlendirilebilirlik (7., 8. ve 9. ifade), yanıtlanabilirlik (10., 11. ve 12. 

ifade) ve sonuçsallık (13., 14. ve 15. ifade)  şeklindedir. 7’li likert tipinde (“1: Kesinlikle Katılmıyorum - 7: 

Kesinlikle Katılıyorum”) hazırlanan ölçekte ters kodlu bir ifade yer almamaktadır. Ölçekten elde edilebilecek 

puan 15- 105 arasında değer alabilir. Boyuttun her birinden alınan puanların yüksekliği, ilgili boyuta ilişkin 

çalışan hesap verebilirlik düzeyinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Han ve Perry (2020) tarafından 

geliştirilen ölçeğin ölçüm aracı olarak güçlü bir iç tutarlılık (α= 0.879) ve geçerlilik göstermiştir. 

Çeviri ve Ön Test:  Çalışan hesap verebilirliği ölçeğinde yer alan 15 ifadenin çevirisi ve Türkçeye uyarlanması 

aşamasında Brislin vd. (1973) tarafından önerilen yöntem kullanılmıştır. Beş aşamada gerçekleştirilen çeviri 

ve uyarlama işleminde öncelikle İngilizce dil eğitimi almış iki akademisyen tarafından ölçekteki ifadeler 

Türkçeye çevrilmiştir. Çevirisi yapılan ölçek üçüncü bir akademisyen tarafından değerlendirilmiş ve farklı iki 

akademisyen tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Orijinal formu olan İngilizce çeviri tekrar üçüncü bir 

akademisyen tarafından değerlendirilmiş ve ölçeğin İngilizce ve Türkçe formaları arasındaki tutarsızlıklar 

giderilinceye kadar bu işlem devam ettirilmiştir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bir uzman görüşü 

alınarak çeviri işlemi tamamlanmıştır. Ölçeğin Türkçe formu 35 kişilik bir örneklem grubuna pilot uygulama 

yapılmış ve ölçekte yer alan ifadelerin anlaşılırlığı kontrol edilmiştir. Katılımcılar tarafından tereddüt yaşanan 

ya da anlaşılırlığında sorun olan ifadelerin bulunmadığının tespit edilmesiyle birlikte çeviri işlemi 

sonlanmıştır.  

3.3. Verilerin Analizi 

İstatiksel analizler AMOS 18 ve SPSS 24 programları yardımıyla yapılmıştır. Ölçeğin geçerliliğinin tespit 

edilmesine yönelik olarak dilsel geçerlilik ve yapı geçerliği test edilmiştir. Güvenirliğinin tespit edilmesine 

yönelik olarak ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı, madde toplam korelasyonu ve test- tekrar test 

uygulanmıştır. 

Geçerlik Çalışmaları:  Geçerlik, ölçüm aracının amaçlanan kullanımına yönelik, uygun verilerin elde edilmesi 

olarak tanımlar ve ölçüm aracının ölçmeyi istediği davranışı ya da niteliği gerçekten ölçüp ölçmediği ile 

ilgilidir (Sürücü & Maslakçı, 2020). Çalışan hesap verebilirliği ölçeğinin geçerliğini kontrol etmek için dilsel 

geçerlik ve yapı geçerliliği test edilmiştir.  

Dilsel geçerlik; Daha önceden geliştirilen, geçerliği ve güvenirliği test edilmiş olan bir ölçeğin, araştırma 

yapılacak kültüre ve dile uygun olarak uyarlamasının doğru olarak yapılıp yapılmadığı ile ilgilidir. Bu 

nedenle çalışan hesap verebilirliği ölçeğinin dilsel geçerliğinin kontrol edilmesi maksadıyla Hambleton ve 

Bollwark (1991) tarafından önerilen yöntem kullanılmıştır. Buna göre ölçeğin orijinal formu ile Türkçe formu 

aynı örneklem grubuna iki hafta ara ile uygulanmış ve iki form arasındaki korelasyon belirlenmiştir. 

Hambleton ve Bollwark (1991) bu korelasyon katsayısının 0,800’den yüksek olması gerektiğini belirtmektedir. 

İngilizce diline hâkim 37 çalışana iki hafta ara ile anketin önce İngilizce formu daha sonra Türkçe formu 

uygulanmıştır. İki form arasındaki korelasyon katsayısı 0,899 olarak belirlenmiştir. İki form arasındaki 

korelasyon katsayısı Hambleton ve Bollwark (1991) tarafından önerilen alt eşik değeri olan 0,800’den 

yüksektir. İki form arasındaki yüksek korelasyon katsayısı çeviri ve uyarlama çalışması yapılan ölçeğin dilsel 

geçerliğinin olduğunu göstermektedir.  

Yapı Geçerliği; Yapı geçerliği, ölçüm aracının ölçmesi gereken; kavram, davranış, fikir veya niteliği – yani 

kuramsal bir yapıyı-  ölçme derecesi ile ilgilidir (Sürücü & Maslakçı, 2020). Diğer bir ifade ile, ölçülmek istenen 
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davranış ya da niteliğe sahip olan ve olmayan katılımcıları ayırt edebilme yeteneğidir (Sürücü & Maslakçı, 

2020). Çalışan hesap verebilirliği ölçeğinin geçerliğini test etmek için öncelikle keşfedici faktör analizi (KFA) 

ve daha sonrasında doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. 

Keşfedici faktör analizi: Varimax döndürme ekseninde temel bileşenler analizi kullanılarak yapılan 

birinci KFA analizinde 1., 9. ve 15. ifadeler çapraz yüklenmiştir. Bu nedenle sırasıyla her bir bir ifade 

çıkarılarak yeniden KFA analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bu 3 ifadenin araştırmadan 

çıkarılmasına karar verilmiştir. Son yapılan KFA analiz sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1. Faktör Analizi Sonuçları 

KFA analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 0,912 olması araştırmanın faktör analizi için yeterli 

örneklem büyüklüğüne sahip olduğuna işaret etmektedir.  Bartlett küresellik testinin anlamlı olması ise 

(χ2(10)=769,378, p<0,05); değişkenler arasındaki kolerasyon ilişkilerinin faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir. Çalışan hesap verebilirliği ölçeğine ait ifadelerin faktör yükleri 0,584 ile 0,872 arasında 

değişmektedir. Faktörler toplam varyansın % 61,812’sini açıklamaktadır. Ayrıca ölçeğe ait AVE 

(gözlemlenebilirlik= 0,550, atfedilebilirlik= 0,598, değerlendirilebilirlik= 0,690, yanıtlayabilirlik=0,347, 

sonuçsallık=0,758) ve CR değerleri kabul edilebilir seviyelerdedir (gözlemlenebilirlik= 0,786, atfedilebilirlik= 

0,748, değerlendirilebilirlik= 0,817, yanıtlayabilirlik=0,614, sonuçsallık=0,862).  

Alt Boyutlar ve Ölçekte Yer Alan İfadeler 
Faktör Yükleri 

1 2 3 4 5 

Atfedilebilirlik 

 

     

Eğer bir hata yaparsam yakalanırım. .736     

Örgütün politikalarına ve prosedürlerine uyup 

uymadığım hususunda sürekli izlenirim. 
. 809 

    

Gözlemlenebilirlik      

Örgüt dışındaki herhangi bir kişi işimde iyi olup 

olmadığımı söyleyebilir. 

 
.733    

Hatalarım örgüt dışında kolayca tespit edilebilir.  .727    

Örgütün dışındaki insanlar iş performansımla 

ilgilenir. 

 
.764    

Değerlendirilebilirlik      

Çalışmamın sonuçları titizlikle değerlendirilir.   .811   

İşe yönelik çabalarım titizlikle değerlendirilir.   .850   

Yanıtlayabilirlik      

Performansımı haklı çıkarmak için yalan beyanda 

bulunmam yanıma kar kalmaz. 

 
  .584  

Her zaman katı organizasyon politikalarına veya 

prosedürlerine uymam gerekir. 

 
  .569  

Örgütüm de bir suç veya başarısızlığın 

sorumluluğundan kaçınmak adına mazeret 

göstermeme izin verilmez. 

 

  .613  

Sonuçsallık      

İyi performans gösterirsem ödüllendirilirim.     .869 

Benim tarafımdan gösterilen iyi bir çaba eninde 

sonunda ödüllendirilir. 

 
   .872 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  0.912 
    

Ki-Kare (χ2) 1215.604     

Serbestlik Derecesi (df) 66     

Anlamlılık Derecesi (p) 0.000     
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Doğrulayıcı faktör analizi: AMOS-18 programı yardımıyla maksimum olasılık tahmin prosedürleri 

kullanılarak  DFA  yapılmıştır. Yapılan DFA sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.   

Tablo 2. Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeğinin Beş Modeli İçin Uyum İyiliği Endeksleri 

Model χ2 Df χ2/df GFI NFI TLI CFI RMSEA 

Kabul edilebilir Uyum - - ≤3 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≤0.08 

Model 1 (Tek Faktör) 

(A+G+D+Y+S) 
449,285 54 8,320 0,773 0,637 0,587 0,662 0,161 

Model 2 (İki Faktör) 

(A+G, D+Y+S) 
374,934 53 7,074 0,814 0,697 0,658 0,725 0,147 

Model 3 (Üç Faktör) 

(A+G, D+Y, S) 
230,468 51 4,516 0,866 0,814 0,802 0,847 0,112 

Model 4 (Dört Faktör) 

(A+G, D, Y, S) 
150,657 48 3,198 0,915 0,878 0,879 0,912 0,087 

Model 5 (Beş Faktör) 

(A, G, D, Y, S) 
84,404 44 1,918 0,953 0,932 0,945 0,965 0,057 

    A; Atfedilebilirlik, G; Gözlemlenebilirlik D; Değerlendirilebilirlik, Y; Yanıtlayabilirlik, S; Sonuçsallık) 

Tablo 2’ deki değerler birinci düzey beş faktörlü yapının (Model 5) daha iyi uyum indekslerine sahip 

olduğunu göstermektedir (χ2= 84,404, df= 44, χ2/df= 1,918, GFI= 0,953, NFI= 0,932, TLI= 0,945, CFI= 0,965, 

RMSEA= 0,057). Yapılan analizler çalışan hesap verebilirliği ölçeğinin beş faktörlü yapısının yapısal 

geçerliğinin olduğunu göstermektedir.  

 

Şekil 1. Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeği DFA Sonuçları 

Güvenirlik Çalışmaları: Güvenilirlik, kullanılan ölçüm aracının kararlılığını ve zaman içerisindeki 

tutarlılığını, diğer bir ifadeyle, ölçüm aracının farklı zamanlarda uygulandığında, benzer sonuçlar verme 

yeteneğini ifade eder (Sürücü & Maslakçı, 2020). Dolayısı ile ölçüm araçlarının güvenilir olması, araştırma 

sonuçlarının sağlıklı sonuçlar vermesi için önemlidir. Çalışan hesap verebilirliği ölçeğinin güvenirliliğinin 

belirmeye yönelik bir dizi analizler yapılmıştır. Öncelikle beş boyutlu yapının iç tutarlılığının tespit 
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edilmesine yönelik olarak Cronbach alpha değerleri ölçülmüştür. Cronbach alpha değerleri atfedilebilirlik 

alt boyutu için 0,705, gözlemlenebilirlik alt boyutu için 0,726 değerlendirilebilirlik alt boyutu için 0,927, 

yanıtlayabilirlik alt boyutu için 0,793 ve sonuçsallık alt boyutu için 0,881 olarak ölçülmüştür. Çalışan hesap 

verebilirliği ölçeğinin genel Cronbach alpha değerleri ise 0,795, olarak ölçülmüştür. Ayrıca yapılan DFA 

sonucunda Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeği’nin geneli için birleşik güvenirlik değeri 0,912 olarak 

ölçülmüştür.  Elde edilen değerler literatürde önerilen ve alt eşik değeri olan 0,700’den yüksektir (Hair vd., 

2010). Yüksek Cronbach alpha değerleri ölçeğin alt boyutlarının ve genel ölçeğin güvenilir olduğunu 

göstermektedir.  

Madde toplam korelasyonu, bir ölçüm aracındaki her bir maddenin puanının, ölçüm aracındaki tüm 

öğelerin toplam puanı ile ne derece ilişkili olduğunu ifade eder ve ölçeklerin güvenirliklerini tespit etmekte 

de kullanılır (Sürücü & Maslakçı, 2020). Büyüköztürk (2017) madde-toplam korelasyon katsayılarının 0.30 - 

0.80 arasında olması gerektiği ve bu değerler arasındaki ifadelerin ayırt edici özelliğe sahip ifadeler olduğu 

belirtmektedir. Madde-toplam korelasyonuna yönelik analiz sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 3. Madde Toplam Korelasyon Sonuçları 

İfade DMTK MSCA 

Eğer bir hata yaparsam yakalanırım. 0,383 0,761 

Örgütün politikalarına ve prosedürlerine uyup uymadığım hususunda 

sürekli izlenirim. 
0,478 0,752 

Örgüt dışındaki herhangi bir kişi işimde iyi olup olmadığımı söyleyebilir. 0,457 0,774 

Hatalarım örgüt dışında kolayca tespit edilebilir. 0,324 0,767 

Örgütün dışındaki insanlar iş performansımla ilgilenir. 0,351 0,765 

Çalışmamın sonuçları titizlikle değerlendirilir. 0,675 0,726 

İşe yönelik çabalarım titizlikle değerlendirilir. 0,651 0,729 

Performansımı haklı çıkarmak için yalan beyanda bulunmam yanıma kar 

kalmaz. 
0,599 0,768 

Her zaman katı organizasyon politikalarına veya prosedürlerine uymam 

gerekir. 
0,524 0,777 

Örgütüm de bir suç veya başarısızlığın sorumluluğundan kaçınmak 

adına mazeret göstermeme izin verilmez. 
0,440 0,774 

İyi performans gösterirsem ödüllendirilirim. 0,516 0,745 

Benim tarafımdan gösterilen iyi bir çaba eninde sonunda ödüllendirilir. 0,515 0,745 

DMTK, Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyonu, MSCA; Madde Silindiğinde Cronbach Alpha 

Tablo 3’deki sonuçlar, madde toplam korelasyon değerlerinin r= 0.611 ile r= 0.668 arasında olduğunu ve 

ölçekte yer alan ifadelerin iyi ayırt edici özelliğinin bulunduğunu göstermektedir.  

Son olarak güvenirliğinin tespit edilmesine yönelik olarak test tekrar test yapılmıştır. Böylelikle çeviri 

yapılan ölçeğinin zaman karşı tutarlılığı tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsama 52 kişilik örneklem 

grubuna üç hafta ara ile aynı anket uygulanmıştır. Whiston (2012) uygulanan iki anket arasında yüksek 
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korelasyonunun (r= 0,8) olması durumunda ölçeğin zamana karşı tutarlı sonuçlar vereceğini belirtmektedir. 

İki anket verisi arasında 0,901 korelasyon değeri, çeviri ve uyarlaması yapılan çalışan hesap verebilirliği 

ölçeğinin zamana karşı tutarlı sonuçlar verdiğini ve test-tekrar test güvenirliğinin olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışamaya ilave olarak iki anket verisi arasında farklılığın olup olmadığının tespit edilmesine yönelik 

olarak t testi yapılmış ve iki anket verisi arasında anlamalı bir farklılığının bulunmadığı tespit edilmiştir.  

Tüm analizler birlikte değerlendirildiğinde çeviri ve uyarlama çalışması yapılan çalışan hesap verebilirliği 

ölçeğinin Türkçede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir. Han ve Perry (2020) 

tarafından geliştirilen ve Türkçeye çeviri ve uyarlama çalışaması yapılan “çalışan hesap verebilirliği” 

ölçeğine ait ifadeler aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 4. Ölçekte Yer Alan İfadeler 

İfade 

Nu. 
Ölçekte Yer Alan İfadeler Boyut 

CHV 1 Eğer bir hata yaparsam yakalanırım. Atfedilebilirlik 

CHV 2 
Örgütün politikalarına ve prosedürlerine uyup uymadığım 

hususunda sürekli izlenirim. 
Atfedilebilirlik 

CHV 3 
Örgüt dışındaki herhangi bir kişi işimde iyi olup olmadığımı 

söyleyebilir. 
Gözlemlenebilirlik 

CHV 4 Hatalarım örgüt dışında kolayca tespit edilebilir. Gözlemlenebilirlik 

CHV 5 Örgütün dışındaki insanlar iş performansımla ilgilenir. Gözlemlenebilirlik 

CHV 6 Çalışmamın sonuçları titizlikle değerlendirilir. Değerlendirilebilirlik 

CHV 7 İşe yönelik çabalarım titizlikle değerlendirilir. Değerlendirilebilirlik 

CHV 8 
Performansımı haklı çıkarmak için yalan beyanda bulunmam 

yanıma kar kalmaz. 
Yanıtlayabilirlik 

CHV 9 
Her zaman katı organizasyon politikalarına veya prosedürlerine 

uymam gerekir. 
Yanıtlayabilirlik 

CHV 10 
Örgütüm de bir suç veya başarısızlığın sorumluluğundan 

kaçınmak adına mazeret göstermeme izin verilmez. 
Yanıtlayabilirlik 

CHV 11 İyi performans gösterirsem ödüllendirilirim. Sonuçsallık 

CHV 12 
Benim tarafımdan gösterilen iyi bir çaba eninde sonunda 

ödüllendirilir. 
Sonuçsallık 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Değişimin her alanda hissedildiği günümüz yönetim pratiği içerisinde, yöneten, yönetilen ve hizmet alanlar 

arasındaki ilişkiler ve anlayışta önemli değişiklikler deneyimlenmektedir. Özellikle kamu kaynaklarının 

kullanımının etkinliği, yönetişim ve çeşitli paydaşların yönetim süreci içerisine girmesi, eyleyen yani çalışanın 

üzerindeki gözlerin sayısını arttırırken, yönetimdeki şeffaflık ve hesap verebilirliğin artışına da neden 

olmuştur. Makro düzeyde hesap verebilir örgütlerin yönetim pratiği içerisinde Davranışsal Kamu 

Yönetimi’nin mercek altına aldığı mikro unsur olan çalışanın davranış ve tutumları da, makro düzeyde hesap 

verebilirliğin etkileri ve sorunlarının çözümü açısından ön plana çıkmaktadır. Yeni gelişen bu disiplinde 

olduğu gibi, kavramların daha iyi anlaşılması ve yönetimsel pratiğin geliştirilebilmesi adına somut bir şekilde 

ölçülmesi önemlidir. Bu kapsamda yönetişim ve sonrası süreçte her türlü işletme ve özellikle kamu yönetimi 

alanında ön plana çıkan, şeffaflığı besleyen ve mikro unsur olarak makronun bir belirleyicisi olan çalışan hesap 

verebilirliği konusu çalışma kapsamında ele alınmıştır. Çalışan hesap verebilirliği, çalışanın işlerini yaparken 

neden ve nasılını açıklamaya yönelik bir değerlendirmeye tabi tutulma durumunu içselleştirme seviyedir. 

Çalışan hesap verebilirliği yüksek olan bir çalışanın, örgütte yönetimsel sürece, performansa, kendi iş 

tatminine ve azalan iş stresine  önemli katkıları bulunmaktadır. Bu yönleri ile günümüz çoğu örgütün temel 

sorunlarında kilit bir pozisyon yüklenmektedir. Gerek yeni gelişen Davranışsal Kamu Yönetimi alanında 

çalışan hesap verebilirliği’nin ölçülebilir şekilde kavrsamsallaştırılması gerekse örgütlerin makro düzeyde 
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hesap verebilirliği ve şeffaflığı ön plana çıkarmaya çalıştığı dönemde, Han ve Perry (2020) tarafından 

geliştirilen “Çalışan Hesap Verebilirliği” ölçeğinin Türkçe alanyazınına kazandırılması amaçlanmıştır. 

Buradan hareketle Han ve Perry (2020)’nin “Çalışan Hesap Verebililiği” ölçeğinin Türkçeye çevirisi ve 

uyarlaması yapılarak, geçerlik ve güvenirliği test edilmiştir. Böylelikle yapılan bu çalışma ile Türkçe yazınında 

çalışan hesap verebilirliğine yönelik nicel araştırma yapılabilmesine ve daha genellebilir sonuçların elde 

edilebilmesine imkan sağlanmıştır. 

Çalışmanın ana amacı kapsamında, öncelikle Çalışan Hesap Verebilirliği (“Employee Accountability”) 

ölçeğini geliştiren Yousueng Han (admister77@gmail.com) ile irtibata geçilmiş ve ölçeğin Türkçeye çeviri ve 

uyarlanması konusunda müsaade alınmıştır. Çeviri ve uyarlama işlemleri Brislin vd.’nin (1973) önerileri 

doğrultusunda beş aşamalı gerçekleştirilmiştir. Dilsel geçerliliğin tespit edilmesine yönelik Hambleton ve 

Bollwark (1991) tarafından önerilen yöntem kullanılmıştır. İngilizce ve Türkçe formaları arasındaki yüksek 

korelasyon (r= 0,899, p <0,05), çeviri ve uyarlama çalışması yapılan ölçeğin dilsel geçerliğinin olduğunu 

göstermiştir. Yapı geçerliğinin tespit edilmesine yönelik yapılan analizler, ölçeğin beş faktörlü yapısının iyi 

uyum değerlerine sahip olduğunu göstermiştir (χ2= 84,404, df= 44, χ2/df= 1,918, GFI= 0,953, NFI= 0,932, TLI= 

0,945, CFI= 0,965, RMSEA= 0,057).  

Geçerlik çalışmalarının tamamlanmasından sonra ölçeğin güvenirliğinin tespit edilmesine yönelik 

olarak; Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı, madde toplam korelasyonu ve test tekrar test analizleri 

yapılmıştır.  Cronbach alpha değerleri atfedilebilirlik alt boyutu için 0,705, gözlemlenebilirlik alt boyutu için 

0,726 değerlendirilebilirlik alt boyutu için 0,927, yanıtlayabilirlik alt boyutu için 0,793 ve sonuçsallık alt boyutu 

için 0,881 olarak ölçülmüştür. Çalışan hesap verebilirliği ölçeğinin genel Cronbach alpha değerleri ise 0,795, 

olarak ölçülmüştür. Yüksek Cronbach alpha değerleri, ölçeğin alt boyutlarının ve genel ölçeğin güvenilir 

olduğunu göstermiştir. Madde toplam korelasyon değerlerinin r= 0.611 ile r= 0.668 arasında olduğu tespit 

edilmiş ve elde edilen değerler ve ölçekte yer alan ifadelerin iyi ayırt edici özelliğinin bulunduğunu 

göstermiştir. Son olarak güvenirliğinin tespit edilmesine yönelik olarak test-tekrar test yapılmıştır. Böylelikle 

çeviri yapılan ölçeğin zamana karşı tutarlılığının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlar ölçeğin 

zamana karşı tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir.  

Çalışan hesap verilebiliğine yönelik yapılan çalışmalar detaylı olarak incelendiğinde araştırmacıların 

genellikle yapılandırılmış mülakat soruları kullanıldığı, amprik araştırmalarda ise Hochwarter, Kacmar, ve 

Ferris’in (2003) tarafından özel sektöre yönelik olarak geliştirilen çalışan hesap verilebilirliği ölçeği 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Han ve Perry (2020) tarafından geliştirilen Çalışan Hesap Verilebilirliği 

ölçeğinin geliştirilmesiyle birlikte kamu çalışanlarına yönelik olarakta nicel araştırma yapılması mümkün 

olmuştur.  

Sonuç olarak araştırmamız kamu çalışanlarına yönelik olarak geliştirilen “Çalışan Hesap Verebilirliği” 

ölçeğinin Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Kamu 

çalışanlarında çalışan hesap verebilirliğine yönelik yapılacak çalışmalara kaynak teşkil edeceğini 

değerlendirdiğimiz çalışmanın Türk yazınına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

  

mailto:admister77@gmail.com
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Amaç –  Çalışmada konut fiyatlarında meydana gelen pozitif ve negatif şokların, tüketici güveni 

üzerindeki kısa ve uzun dönem asimetrik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem –  Çalışmada, konut fiyat endeksi ile tüketici güven endeksi verileri ele alınmıştır. Analiz 

dönemi 2010:01-2021:01 olarak belirlenmiştir. Analiz yöntemi olarak Doğrusal Olmayan Gecikmesi 

Dağıtılmış Otoregresif  (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag- NARDL) model kullanılmıştır.  

Bulgular –  Sonuç olarak, uzun dönemde konut fiyat endeksinde meydana gelen pozitif şokların 

tüketici güven endeksi üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu 

belirlenmiştir. Negatif şokların ise tüketici güven endeksi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre uzun vadede konut fiyat endeksindeki artışların tüketici 

güvenini olumsuz etkilediği, azalışlarında yine tüketici güveni üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu 

görülmektedir. Konut fiyat endeksi ile tüketici güven endeksi arasındaki kısa dönem katsayılarının ise 

pozitif ve anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma –  Bulgulara göre, tüketici güven endeksinin konut fiyatlarındaki değişimlere duyarlı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla politika yapıcıların tüketicilerin güvenini sağlama konusunda 

makroekonomik değişkenlerin yanı sıra konut fiyatlarını da dikkate almaları gerektiği söylenebilir.   
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Purpose –  The aim of the study is to determine the short and long term asymmetric effects of positive 

and  

negative shocks in house prices on consumer confidence. 

Design/methodology/approach –  In the study, housing price index and consumer confidence index 

data were taken into consideration. The analysis period has been determined as 2010:01-2021:01. 

Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) model is used as the analysis method. 

Findings –  As a result, it was determined that positive shocks occurring in the housing price index in 

the long run have a negative and statistically significant effect on the consumer confidence index. 
Negative shocks, on the other hand, have been found to have a positive and significant effect on the 

consumer confidence index. According to these results, it is seen that the increases in the housing price 

index have a negative effect on consumer confidence in the long run, and that their decrease has a 

negative effect on consumer confidence. It is concluded that the short-term coefficients between the 

housing price index and the consumer confidence index are positive and significant. 

Discussion –  According to the findings, it was concluded that the consumer confidence index is 

sensitive to changes in house prices. Therefore, it can be said that policy makers should take into 

account housing prices as well as macroeconomic variables in ensuring consumer confidence. 
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1. Giriş 

Ekonomik, politik ve sosyal olaylar tüketici güvenini ve dolayısıyla tüketici davranışını etkiler. Belirli olaylara 

verilen tepkiler genel ekonomiyi veya belirli bir piyasayı etkileyebilir. Yatırımcıların bir piyasaya yönelik 

genel bir inancı olan ve spekülasyon yapma eğilimlerini yansıtan yatırımcı duyarlılığı, piyasa getirilerini 

etkileyebilir ve piyasa katılımcılarının davranışlarını değiştirebilir (Dong, 2021: 30). Bu noktada ülkeler, 

tüketicilerin ekonominin mevcut durumu ve geleceğine dair beklentilerini ölçmek amacıyla anketler 

hazırlamaya başlamışlardır. Ülkemizde de bu amaçla oluşturulan tüketici güven endeksi, ekonomik 

faaliyetlere ilişkin tüketicilerin güven düzeyini göstermektedir. Tüketici Güven Endeksi ile ölçülen tüketici 

güveni, tüketicilerin tasarruf ve harcama faaliyetleriyle ifade ettikleri ekonominin durumuna ilişkin iyimserlik 

derecesi olarak tanımlanmaktadır (www.investopedia.com). Tüketiciler geleceklerine güvendiklerinde, para 

harcama ve ekonomik büyümeyi daha yükseğe çıkarma eğilimindedirler. Tüketiciler kendilerinden emin 

olmadıklarında, harcama yapmak yerine tasarruf etme eğilimindedirler ve belki de ekonomik büyümeyi 

sınırlarlar (www.thebalance.com). Endeks, tüketicilerin satın alma gücü ve istekliliği konusunda, tüketici 

tutumlarını yansıtması açısından büyük önem arz etmektedir. Grafik 1’de yıllar içerisinde tüketici güveninde 

meydana gelen değişimler sunulmuştur. 

 

Grafik 1. 2013-2021 Yılları arası Tüketici Güven Endeksi 
Kaynak: https://tradingeconomics.com/turkey/consumer-confidence 

Ülkemizde Tüketici Eğilim Anketleri baz alınarak hesaplanan, Tüketici Güven Endeksi 0 ile 200 arasında 

değerler alır. Değerin 100’ün üzerinde olması tüketicilerin piyasaya olan tutumlarının iyimser olduğunu, 

100’ün altında bir değer alması ise tüketicilerin piyasaya olan tutumlarının karamsar olduğunu yansıtır 

(data.tuik.gov.tr). Grafik 1’e göre Türkiye’de 2015 yılı (askeri darbe teşebbüsü), 2019 yılı ve sonrasında (Covid 

19 süreci)  diğer yıllara göre tüketici güveninde daha kötümser bir havanın oluştuğu görülmektedir. Bu 

dönemlerde yaşanan ekonomik, sosyal ve politik olayların tüketicini güvenini olumsuz etkilediği söylenebilir.   

Bilinçli bir tüketici bir ülkede ekonomik başarı için kritik öneme sahiptir. Ekonominin gücünü değerlendirmek söz 

konusu olduğunda, birçok faktör arasında konut fiyatları ve tüketici güveni bunlardan sadece ikisidir ve aralarındaki 

etkileşim önemlidir. Hane halkı servetinde kayda değer bir paya sahip olan konut, hem konaklama hem de 

yatırım aracı olarak ikili değeri temsil eder ve refahın önemli bir bileşeni olması nedeniyle diğer yatırım 

türlerine uygun bir alternatif sunar. Ev fiyatları zaman içinde önemli ölçüde dalgalandığından, bu 

dalgalanmaların tüketici harcamalarını dolayısıyla tüketici güvenini nasıl etkilediğini anlamak önemlidir 

(Campbell ve Cocco, 2007: 1). Bu nedenle, önemli makroekonomik etkileri olan konut fiyatlarındaki 

değişiklikler, hanehalkları, konut piyasası, politika yapıcılar ve ekonomistler gibi çeşitli paydaşları 

ilgilendirmektedir. Türkiye’deki konut piyasası ile ilgili fikir vermesi açısından Grafik 2’ de 2013-2021 yılları arası konut 

satışları ile ilgili bilgi verilmiştir. 

https://www.investopedia.com/terms/c/cci.asp
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Grafik 2. 2013-2021 Yılları arası Türkiye’de Mevcut Konut Satışları 

Kaynak: https://tradingeconomics.com/turkey/existing-home-sales 

Grafik 2’de Türkiye’deki mevcut konutların 2013-2019 yılları arası satışlarının aynı düzeyde seyrettiği 

görülmektedir. Bu, konut piyasasının sağlam bir zemine oturduğunun ve düşüşte veya aşırı alım durumunda 

görünmediğinin iyi bir göstergesidir. Grafikte 2019 yılından sonra ani yükselme ve düşmelerin olduğu 

görülmektedir. Bu durum 2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını sonrası, tüketicilerin 

algılarında oluşan konut tercihi konusundaki değişimin konut sektörüne yansıması olarak düşünülebilir. 

Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak, yaygın olarak güvenli bir finansal yatırım olarak algılanmaktadır 

(www.cbfo.gov.tr). Sonuç olarak, birçok insan, ev sahibi olmayı hayatlarının bir noktasında finansal 

portföylerine önemli bir katkı olarak görmekte ve birden fazla eve sahip olmayı arzu etmektedir 

(www.klearpicture.com.au). Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 

'nin “Konut Piyasası Görünümü” 2021 Mayıs ayı raporuna göre, Covid 19 sonrasında konut piyasasında 

önemli fiyat artışları görülmüştür.  Konut fiyatlarındaki bu hareketlilik tüketici harcamalarında değişikliklere 

neden olabilmektedir. Tüketicilerin bir bütün olarak kararsız ve dağınık doğası göz önüne alındığında 

gelecekteki eğilimlerini tahmin etmek için, konut fiyatlarının iyi bir gösterge olabileceği söylenebilir.  

Tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi arasındaki ilişkinin analiz edildiği çalışmalara bakıldığında, 

genellikle tüketici güven endeksinin konut fiyatlarını etkilediği yönünde hipotezler araştırılmıştır. 

Çalışmalarda konut fiyatlarını etkileyen faktörler üzerine nedensellik analizleri yapılmıştır. Bazı çalışmalar 

konut fiyatları ile yatırımcı duyarlılığı, geleneksek faktörler ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

incelerken (Farese, 2011; Katrakilidis ve Trachanas, 2012; Xu ve Tang, 2014; Karamelikli, 2016; Yalçın vd., 2017; 

Tan vd., 2018; Karaağaç ve Altınırmak, 2018; Gebeşoğlu, (2019); İşleyen, 2020; Hong ve Li, 2020), bazı 

çalışmalarda tüketici güven endeksi ile finansal ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi   

incelemişlerdir (İbicioğlu vd.,  2013; Gürgür ve Kılınç, 2015; Baştürk, 2019; Kaya, 2020; Kaya, 2020). Literatürde, 

konut fiyatlarının tüketici güven endeksi üzerindeki etkisini analiz eden çalışmalara rastlanmamıştır. Bu 

amaçla çalışmada, piyasa dalgalanmaları sırasında konut fiyatlarında meydana gelen pozitif ve negatif 

şokların tüketici güveni üzerinde asimetrik bir etkisi olup olmadığı analiz edilmiştir. Dolayısıyla, çalışmanın 

bu noktada literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. Literatür 

Literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında hem tüketici güvenini hem de konut fiyatlarını etkileyen 

faktörler üzerine çok fazla sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bazı çalışmalar tüketici güveni ile konut 

fiyatları arasındaki ilişkiyi doğrudan ele alırken, bazıları ise ya sadece tüketici güvenini ya da sadece konut 

fiyatlarını etkileyen faktörleri analiz etmişlerdir.   

Farese (2011), konut fiyatları üzerinde yatırımcı duyarlılığının ve geleneksel faktörlerin etkisini araştırdığı 

çalışmasında, konut fiyatları ile yatırımcı duyarlılığı arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır.  

Katrakilidis ve Trachanas (2012), Yunanistan’da konut fiyatları ve makroekonomik değişkenler arasındaki 

ilişkiyi 1999-2011 dönemi aylık verileriyle NARDL yöntemiyle analiz etmişlerdir. Sonuç olarak kısa ve uzun 

vadede konut fiyatları ile ilgili değişkenler arasında asimetrik ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.    
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İbicioğlu vd. (2013), 2003-2011 yılları arası aylık verileriyle döviz kuru ve tüketici güven endeksi arasındaki 

ilişkiyi analiz etmişler ve değişkenler arasında kısa ve uzun vadeli ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca 

nedensellik testi sonucunda döviz kuru ve tüketici güven endeksi arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Xu ve Tang (2014), eş bütünleşme yaklaşımıyla Birleşik Krallık konut fiyatlarının belirleyicilerini 1971Q1 ile 

2012Q4 arasındaki üç aylık verilerle incelemişlerdir. Çalışmada inşaat maliyeti, kredi, GSYİH, faiz oranı ve 

işsizlik oranının konut fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu, harcanabilir gelir ve para arzının ise 

konut fiyatları ile negatif yönde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Gürgür ve Kılınç (2015), finansal ve makroekonomik değişkenlerin tüketici güveni üzerindeki etkisini ARDL 

sınır testi ile analiz etmişlerdir.  Çalışma sonucunda hem kısa vadede hem de uzun vadede tüketici güven 

endeksinin finansal ve makroekonomik değişkenlerden etkilendiğini tespit etmişlerdir.   

Karamelikli (2016), konut fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki NARDL yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Çalışma sonucunda, konut fiyat endeksi ile faiz oranının negatif yönlü,  işsizlik oranı ile pozitif 

yönlü bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Yalçın vd. (2017), Dağıtılmış Gecikmeli Otoregresif Sınır Testi (Autoregressive Distributed Lag Bound Test -

ARDL) yaklaşımını kullanarak, bölgesel bazlı konut fiyat endeksi ile ekonomik güven endeksi arasındaki kısa 

ve uzun dönem ilişkisinin yanı sıra değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini de 2010-2017 dönemi için 

analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda,  Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde değişkenler arasında 

karşılıklı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.  

Tan vd. (2018), Malezya'da faiz oranının konut fiyatları üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkisini ortaya 

çıkarmak için 1980Q1-1998Q1 ve 1998Q2-2017Q1 dönemleri için NARDL modelini uygulamışlardır. 1980Q1-

1998Q1 döneminde, faiz oranı artışlarının konut fiyat endeksi ile uzun vadede pozitif ve anlamlı ilişkisi 

olduğu, faiz oranı düşüşlerinin ise konut fiyat endeksi ile negatif ve anlamsız ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

1998Q2-2017Q1 döneminde ise faiz oranlarındaki artışların ve azalışların, konut fiyat endeksi ile ilişkisinin 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir. 

Karaağaç ve Altınırmak (2018) Türkiye konut fiyat endeksi ve düzey bölgelerinin konut fiyat endeksleri ile 

sanayi üretim endeksi, tüketici fiyat endeksi, tüketici güven endeksi, döviz kuru, istihdam ve işsizlik 

arasındaki nedensellik ilişkisini Ocak 2010-Aralık 2017 dönemine ait aylık veriler ile araştırmışlardır. Sonuç 

olarak, Türkiye konut fiyat endeksi ile tüketici güven endeksi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi, 

Türkiye konut fiyat endeksinden istihdam ve sanayi üretim endeksine tek yönlü bir nedensellik ilişkisi, 

tüketici fiyat endeksinden Türkiye konut fiyat endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. Düzey bölgelerinin konut fiyat endeksleri ve değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün ise, 

bölgelere göre farklılıklar gösterdiği ortaya konulmuştur. 

Baştürk (2019), Johansen eşbütünleşme testi ile tüketici güveni ile borsa arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 

2004:01-2019:03 dönemi için analiz etmiştir. Uzun dönemde değişenler arasında ilişki olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Yapılan nedensellik testi sonuçları borsadan tüketici güvenine doğru tek yönlü bir nedensellik 

olduğunu göstermiştir.   

Gebeşoğlu (2019), konut fiyat endeksi ile GSYİH, döviz kuru, faiz oranı, BIST 100 Endeksi getirisi arasındaki 

ilişki ARDL modelini kullanarak, 2010-2018 yılları arası aylık verileriyle analiz etmiştir. Analiz sonuçları uzun 

dönemde seçili değişkenler ile konut fiyat endeksi arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğunu göstermiştir.  

Kılcı (2019), konut kredisi faiz oranları ve ipotekli konut satışları arasındaki ilişkiyi 2013-2018 yılları arası 

eşbütünleşme ve nedensellik analizi ile incelemiştir. Sonuç olarak, konut kredisi faizlerinin ipotekli konut 

satışları üzerinde kısa ve uzun dönemde etkisi olduğunu belirlemiştir. 

 İşleyen (2020), konut fiyatları ile sanayi üretim endeksi, tüketici fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi 

arasındaki ilişkiyi 2010-2018 yılları arası Doğu Anadolu bölgesi için analiz etmiştir. Çalışma sonucunda konut 

fiyatları ile ilgili değişkenler arasında uzun dönemde pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 

Hong ve Li (2020), DCC-GARCH modelini kullanarak Çin’deki konut fiyatları ve yatırımcı duyarlılığı 

arasındaki ilişkiyi incelemişler ve tüm değişkenler arasında pozitif korelasyon olduğunu belirlemişlerdir. 
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Ayrıca, konut fiyatları ile yatırımcı duyarlılığı arasındaki korelasyonun, ekonomik kalkınmanın daha yüksek 

olduğu bölgelerde daha belirgin olduğunu belirlemişlerdir. 

Kaya (2020), 2002:1-2019:4 dönemi aylık verileriyle borsa ile tüketici güveni arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Nedensellik analiz sonuçları borsadan, tüketici güven endeksine doğru tek yönlü bir ilişkisi olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca hisse senetlerinde meydana gelen % 1 oranındaki pozitif bir şokun tüketici güveni 

üzerinde kısa süreli bir etkisi olduğu belirlenmiştir.  

Kaya (2020), tüketici güveni ile döviz kuru ilişkisini Fourier yaklaşımıyla 2004: 01 ile 2020: 05 yılları arası aylık 

verilerle analiz etmiştir. Çalışma sonucunda, değişkenler arasında uzun dönemde negatif ve anlamlı bir ilişki 

belirlenmiştir. 

Dong vd. (2021), hane halkı finans anketlerine dayanarak, konut piyasası duyarlılığının hanelerin konut satın 

alma kararlarını nasıl etkilediğini belirlemeye çalışmışlardır. Sonuç olarak, konut fiyatlarının yüksekliğinin 

satın alma olasılığını düşürdüğünü tespit etmişlerdir.  

3. UYGULAMA 

3. 1. NARDL Modeli  

Çalışmada değişkenler arasındaki ilişki, Shin vd. (2014)’de geliştirdiği NARDL modeli ile analiz edilmiştir. 

Model,  Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran vd. (2001)’nin geliştirdiği doğrusal ARDL modelinin asimetrik bir 

genişlemesidir. Shin vd. (2014), kısa ve uzun vadede asimetrik etkilerin tespitine izin veren, pozitif ve negatif 

kısmi toplam ayrışımlarını kullanan asimetrik bir ARDL eşbütünleşme metodolojisi geliştirmişlerdir. 

Asimetrik ARDL modeli, ekonomik değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem asimetrilere odaklanan 

doğrusal olmayan durumları tespit etmek için yeni bir tekniktir. Bu yaklaşımın temel avantajı, değişkenlerin 

durağanlık seviyelerinin I (2) olması hariç uygulanabilir olmasıdır. Yani değişkenlerin seviye değerlerinde ve 

birinci farklarında durağan olmaları halinde uygulanabilmektedir. Bu göre bu iki değişken arasındaki 

NARDL modeli aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir: 

yt = 𝛽+ 𝑥𝑡
+ + β− 𝑥𝑡

− + 𝜀𝑖           (1) 

Burada, β+ ve β− katsayıları uzun dönem parametreleridir ve xt, denklem (2)’deki gibi ayrıştırılmış 

regresörlerin k × 1 vektörüdür: 

xt = x0 +  𝑥𝑡
+  + 𝑥𝑡

−           (2) 

Burada, xt+ ve xt
-
, xt’de ki pozitif ve negatif değişikliklerin kısmi toplamlarıdır. 

𝑥𝑡
+= Σ𝑗=1 

𝑡 Δ𝑥𝑗
+ =  Σ𝑖=1   

𝑡 max( Δxj, 0)         (3) 

𝑥𝑡
−= Σ𝑗=1 

𝑡 Δ𝑥𝑗
− =  Σ𝑖=1   

𝑡 min( Δxj, 0)          (4) 

Denklem (1) ile ilişkilendirilerek, asimetrik hata düzeltme modeli aşağıdaki gibi ifade edilir: 

Δyt =  𝑎0+ρyt-1+ θ+ x𝑡−1 
+  + θ− x𝑡−1 

− + Σ𝐽=1
𝑝−1φj Δyt-j + Σ𝑗=0

𝑞 ( πj+ Δ𝑥𝑡−𝑗
+  + πj- Δ𝑥𝑡−𝑗

− ) + 𝜀𝑖    (5) 

Burada, πj+ ve πj-, xt' deki pozitif ve negatif değişikliklerin kısa vadeli katsayılarıdır. yt, 𝑥𝑡
+ ve 𝑥𝑡

− değişkenleri 

arasında eşbütünleşme ilişkisini test etmek için, 𝜌 = θ+ = θ− =  0 sıfır hipotezi Wald testine tabi tutulur. Elde 

edilen sonuçlar, Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ilgili tablo değerleri ile karşılaştırılır. Böylece 

değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığına karar verilir. Wald testi, denklem (5) 'de uzun ve 

kısa dönem asimetrileri test etmek için kullanılır. Wald testi kullanılarak, uzun vadeli asimetri 𝛽+ = β− boş 

hipotezi ile test edilmektedir. Boş hipotezin reddedilmesi değişkenler arasında asimetrik ilişkinin olduğunu 

gösterir ve sırasıyla uzun dönem pozitif ve negatif katsayılar 𝛽+ = − 
θ+

ρ
 ve β− =− 

θ−

ρ
  şeklinde hesaplanır. Kısa 

dönem asimetri ise, Σ𝑗=0
𝑞  πj+ = Σ𝑗=0

𝑞  πj- şeklinde oluşturulan boş hipotez ile test edilir ve boş hipotezin 

reddedilmesiyle değişkenler arası asimetrik ilişkinin varlığı kabul edilir (Aksu ve Başar, 2016:279). 

3. 2. Araştırma Modeli  

Shin vd. (2014) tarafından geliştirilen modelin çalışmaya uyarlanmış biçimi aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

TGE = 𝛽+ 𝐾𝐹𝐸𝑡
+ + β− 𝐾𝐹𝐸𝑡

− + 𝜀𝑖          (6) 
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Burada, β+ ve β− katsayıları uzun dönem parametreleridir ve KFEt, denklem (7)’deki gibi ayrıştırılmış 

regresörlerin k × 1 vektörüdür: 

KFEt = KFE0 +  𝐾𝐹𝐸𝑡
+  + 𝐾𝐹𝐸𝑡

−          (7) 

Burada, KFEt+ ve KFEt
-
, KFEt’de ki pozitif ve negatif değişikliklerin kısmi toplamlarıdır. 

𝐾𝐹𝐸𝑡
+= Σ𝑗=1 

𝑡 Δ𝐾𝐹𝐸𝑗
+ =  Σ𝑖=1   

𝑡 max( ΔKFEj, 0)        (8) 

𝐾𝐹𝐸𝑡
−= Σ𝑗=1 

𝑡 Δ𝐾𝐹𝐸𝑗
− =  Σ𝑖=1   

𝑡 min( ΔKFEj, 0)        (9) 

Denklem (1) ile ilişkilendirilerek, asimetrik hata düzeltme modeli aşağıdaki gibi ifade edilir: 

ΔTGE =  𝑎0+ρTGEt-1+ θ+ KFE𝑡−1 
+  + θ− KFE𝑡−1 

− + Σ𝐽=1
𝑝−1φj ΔTGE t-j + Σ𝑗=0

𝑞 ( πj+ ΔKFE𝑡−𝑗
+  + πj- Δ𝐾𝐹𝐸𝑡−𝑗

− ) + 𝜀𝑖 (10) 

Eşitlikte yer alan TGE tüketici güven endeksini, KFE konut fiyat endeksini, Δ fark operatörünü, 𝑎 sabit terimi, 

𝜀𝑖 ise hata terimini ifade etmektedir. 

3.3. Veri Seti  

Çalışmada konut fiyatlarının tüketici güveni üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla, konut fiyat endeksi ve 

tüketici güven endeksi verileri kullanılmıştır. Analizde kullanılan veriler aylık olup, 2010:01-2021:01 dönemini 

kapsar. Konut fiyat endeksi verileri 2010 yılından itibaren hesaplanmaya başlandığı için, analizin başlangıç 

yılı 2010 yılı olarak belirlenmiştir. Konut fiyat endeksi verileri Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nin (EVDS),  

tüketici güven endeksi verileri ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi web sitesinden alınmıştır. 

Değişkenler doğal logaritmaları alınarak analize dahil edilmiştir. 

3.4. Ampirik Bulgular 

Çalışmada değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi test edilmeden önce, durağanlığın belirlenmesi için 

Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılmıştır. Testlerden elde edilen 

sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. ADF ve PP Birim Kök Testleri 

  ADF   PP 

Seviye 

Değişkenler Sabit Sabit ve Trend Sabit Sabit ve Trend 

  t-Stat t-Stat  t-Stat t-Stat 

LNTGE -1,32863 -2,98775  -2,22453 -4,23657*** 

LNKFE 1,05632 -2,09371  1,60470 -1,43807 

Birinci Fark 

LNTGE -9,44593*** -9,46026***  -13,53148*** -13,90227*** 

LNKFE -6,21352*** -6,54200***  -6,57535*** -6,93586*** 

Kritik Değerler Sabit Sabit ve Trend   

1% -3,4804 -4,02960     

5% -2,8834 -3,44449     

10% -2,5785 -3,14706       
***, **, * sırasıyla %1, %5 ve % 10 önem düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir. 
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Tablo 1’e bakıldığında her iki birim kök testi sonuçlarına göre, lnTGE ve lnKFE değişkenlerinin %1 önem 

seviyesinde birinci farklarında durağan olduğu, sadece lnTGE değişkeninin PP testinde sabit ve trend 

modelde düzeyde durağan olduğu görülmektedir. Durağanlık düzeyleri belirlendikten sonra, denklem (5)’te 

ifade edilen değişkenler arasındaki asimetrik NARDL yaklaşımına dayalı hata düzeltme modeli sonuçları 

Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. NARDL Sonuçları 

Bağımlı Değişken: ΔlnTGE       

Değişkenler Katsayı t-İstatistik Olasılık 

C 1,7447 4,8200 0.0000 

lnTGE(-1)* -0,3863*** -4,8506 0.0000 

lnKFE+(-1) -0,0155 -1,6371 0.1045 

lnKFE-(-1) 1,6504*** 3,9005 0.0002 

ΔlnTGE(-1) 0,1334 1,4578 0.1477 

ΔlnKFE+  0,8769** 2,3531 0.0204 

ΔlnKFE- 6,3206*** 2,9947 0.0034 

ΔlnKFE- (-1) 1,5311 0,6549 0.5139 

ΔlnKFE- (-2) 
-0,4457 -0,1845 0.8540 

ΔlnKFE- (-3) 
0,3383 0,1230 0.9023 

ΔlnKFE- (-4) 
-7,8686*** -2,8494 0.0052 

ΔlnKFE- (-5) 
7,2358*** 2,9256 0.0042 

ΔlnKFE- (-6) 
-6,5181*** -2,7833 0.0063 

ΔlnKFE- (-7) 
4,2882** 2,0026 0.0477 

ECM 
-0,3863 -5,6374 0.0000 

Uzun Dönem Asimetrik Katsayılar     

  Katsayı t-İstatistik Olasılık 

𝐿𝐾𝐹𝐸
+  

 

-0,0400 -1,7406 0,0846 

𝐿𝐾𝐹𝐸
−  

 

4,2727 5,1624 0.0000 

Uzun ve Kısa Dönem Asimetri Testleri     

 Wald Testi F-İstatistiği Olasılık Sonuç 

Wald LR, KFE 9,6139  0.0024 Asimetri 

Wald SR, KFE 16,5849  0.0001 Asimetri 

Eşbütünleşme Testi Kritik Değerler I(1) 

F_istatistik %1  %5 %10 

7,7341*** 5,393 4,053 3,453 

Diagnostik testler ve Model İstatistikleri     

Breusch-Godfrey LM  0,3106(0,7336) R2 0,88 

White Değişen Varyans  1,2283(0,2244) Düzeltilmiş R2 0,87 

Jarquera-Bera  0,9787 (0,6130) F_istatistiği 63,828(0,000) 

Ramsey Reset  3,9699(0,4880)     

Notlar: "+" ve "-" üst simgeleri, sırasıyla pozitif ve negatif kümülatif toplamları gösterir. ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve % 

10 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Tanısal testlere ait olasılık değerleri parantez içerisinde verilmiştir. 
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Tablo 2’ye göre, eşbütünleşme testi sonucunda elde edilen F istatistik değerinin (7,7341) üst kritik 

değerlerinden daha büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda % 1 önem seviyesinde H0 hipotezi 

reddedilerek, değişenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını savunan H1 alternatif hipotezi kabul edilir. 

Sonuç olarak, sınır testi bulguları bu iki değişken arasında asimetrik bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını 

ortaya koymaktadır.  

 Tablo 2’de Wald LR, KFE uzun dönem ve Wald SR, KFE kısa dönem simetriye ilişkin test istatistiklerini temsil 

etmektedir. Wald testi sonuçlarını göre, kısa ve uzun dönem simetrik bir ilişkinin varlığını ifade eden H0 

hipotezi reddedilir. Elde edilen bu sonuçlara göre, kısa ve uzun dönemde değişkenler arasında asimetrik bir 

ilişkinin varlığı ortaya konulmuştur. 

𝐿𝐾𝐹𝐸
+  konut fiyat endeksindeki uzun dönem pozitif değişmeye ilişkin test istatistiğidir.  Tablo 2 incelendiğinde 

konut fiyat endeksinde meydana gelen pozitif değişmelerin, tüketici güven endeksi üzerindeki etkisi negatif 

ve anlamlıdır. 𝐿𝐾𝐹𝐸
−  ise konut fiyat endeksindeki negatif değişmelere ilişin test istatistiğidir ve sonuçlara 

bakıldığında konut fiyat endeksinde meydana gelen negatif değişmeler, tüketici güven endeksi üzerinde 

pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu sonuçlara göre konut fiyat endeksindeki artışların tüketici güven 

endeksini olumsuz etkilediği, yine konut fiyat endeksindeki azalışlarında tüketici güven endeksini olumsuz 

etkilediği görülmektedir. Konut fiyat endeksi ile tüketici güven endeksi arasındaki kısa dönem katsayılarının 

ise  (ΔlnKFE+ , ΔlnKFE-  ) pozitif ve anlamlı olduğu görülmektedir.  

Tablo 2’deki tanısal test sonuçlarına göre, modelin otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olmadığı, %1 

önem seviyesinde normal dağılım gösterdiği ve model kurma hatasının bulunmadığı görülmektedir. Son 

olarak, kurulan NARDL modelinde CUSUM ve CUSUMQ (yapısal kırılma testleri) testleri yapılmış ve 

sonuçlar Şekil 1’de sunulmuştur. Sonuçlara göre, modelin istikrarlı olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1. CUSUM ve CUSUMQ Testleri 

5. Sonuç ve Tartışma 

Konut, çoğu hane halkının servetinin en büyük bileşenidir. Bu nedenle ekonomi üzerinde büyük etkisi 

vardır. Küresel ölçekte bir finansal kriz olan, Lehman Brothers’ın Eylül 2008’de çöküşü bunu kanıtlayan en 

önemli örneklerden biridir. Konut fiyatlarındaki bir değişiklik hanehalkı servetinin değerini etkileyerek, 

pozitif veya negatif bir refah etkisi yaratır. Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi ve Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla gibi birkaç önemli ekonomik endeks ve gösterge, yatırımcıların ve ekonomistlerin ekonominin nereye 

gittiğini tahmin etmelerine yardımcı olur. Tüketici Güven Endeksi ise, ortalama bir tüketicinin güven 

seviyesini belirlemek için tasarlanmış bir başka önemli göstergedir. Bu gösterge perakendeciler, ekonomistler 

ve yatırımcılar için önemlidir ve yükselişi ve düşüşü tarihsel olarak ekonomik genişlemeleri ve daralmaları 

tahmin etmeye yardımcı olmuştur.  

Ülkelerin ekonomik istikrarı için tüketici harcamaları çok önemlidir. Tüketicinin ekonomik ve finansal durum 

hakkındaki görüşlerini belirlemek, tüketicinin mevcut ve gelecekteki görünümünü değerlendirmek üzere 

tasarlanmış olan Tüketici Güven Endeksi, en doğru ve yakından izlenen ekonomik göstergelerden biridir. 

Üreticiler, perakendeciler, bankalar ve hükümetler karar alma süreçlerinde Tüketici Güven Endeksi’ndeki 

https://www.investopedia.com/terms/l/lehman-brothers.asp
https://www.economicsonline.co.uk/Managing_the_economy/Liquidity_and_wealth.html
https://www.thebalance.com/top-economic-indicators-for-global-investors-1979208
https://www.investopedia.com/terms/e/economic_indicator.asp
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değişiklikleri izler. Endeksin etkilediği bu karar alma süreci kadar, endeksi etkileyen faktörlerde önem arz 

etmektedir. Bu noktada çalışma, “Konut piyasasındaki fiyat değişikliklerinin bir sonucu olarak, tüketici 

güveni değişiyor mu?”, “Tüketici güven endeksi geciken bir gösterge midir? Yani olaydan sonra ne olduğunu 

mu gösterir?” soruları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu amaçla çalışmada konut fiyat endeksinde meydana gelen 

şokların tüketici güveni üzerindeki etkisi 2010:01-2021:01 tarihleri arası NARDL modeliyle analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre, konut fiyatları ile tüketici güveni arasında asimetrik bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Yani, konut fiyatlarında uzun dönemde meydana gelen pozitif şokların tüketici güveni üzerinde negatif bir 

değişime neden olduğu, negatif şokların da pozitif bir değişime neden olduğu tespit edilmiştir. Kısa dönem 

şoklarının ise pozitif ve anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, konut fiyatlarının tüketici güvenini 

etkilediğini göstermektedir. Bu durumda, tüketici güvenindeki olumlu veya olumsuz değişikliklerin, 

ülkelerin ekonomik genişleme ve daralmasına neden olduğu bilindiğine göre, konut piyasasının ekonomiye 

yön vermeye devam edeceği söylenebilir. Politika yapıcıların, konut piyasasını geliştirmeye yönelik alacağı 

kararlar, tüketici güvenini olumlu etkileyerek ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır. 

Literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında, sadece bu iki değişkene odaklanan çalışmalara rastlanmamıştır. 

Yapılan bazı çalışmalarda konut fiyatları ile yatırımcı duyarlılığı, geleneksek faktörler ve makroekonomik 

değişkenler arasındaki ilişki analiz edilirken, bazı çalışmalarda ise tüketici güven endeksi ile finansal ve 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışmalarda konut fiyat endeksini etkileyen 

faktörler arasında, tüketici güven endeksini de içeren değişkenleri analiz eden Farese (2011) iki değişken 

arasında ilişki olmadığını, Karaağaç ve Altınırmak (2018) değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik 

ilişkisi olduğunu, İşleyen (2020) ise değişkenler arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki olduğunu 

belirlemişlerdir. Çalışmada literatürden farklı olarak, konut fiyatlarında meydana gelen pozitif ve negatif 

şokların yatırımcı üzerindeki asimetrik etkisi üzerine odaklanılmış ve konut fiyatlarının tüketici güvenini 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre, tüketici güven endeksinin geciken bir gösterge yani olaydan 

sonra ne olduğunu gösteren bir endeks olduğu söylenebilir. 

Çalışmanın, tüketici güven endeksini etkileyen tek bir değişkene odaklanması araştırmanın kısıtını 

oluşturmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalarda değişenlerle ilgili olarak, nedensellik ve eşbütünleşme 

analizleri yapıldığı görülmektedir. Buna karşın bundan sonra yapılacak araştırmalarda, bölgesel bazlı 

hesaplanan konut fiyat endekslerinde ve tüketici güven endeksini etkileyebilecek finansal ve makroekonomik 

değişkenlerde meydana gelen pozitif ve negatif şokların tüketici güven endeksi üzerindeki asimetrik etkileri 

değerlendirilerek, endeksin “neden değil bir sonuç” göstergesi olduğunu destekleyecek kanıtlara ulaşılarak 

literatüre katkı sağlanabilir. 
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Amaç - Bu araştırmanın amacı, işyerlerindeki yetiştirme ve kariyer algılarının, çalışan adanmışlığı 

üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, araştırmanının temel denenceleri, 

işyerlerindeki yetiştirme ve kariyer uygulamalarının çalışan tutkunluğunu olumlu yönde etkilediği 

şeklinde belirlenmiştir.  

Yöntem - Araştırma verileri, İstanbul’da faaliyet gösteren özel ve kamu bankaları çalışanlarından 

İnternet üzerinden Google.forms yazılımını kullanarak kolayda anket yöntemi ile toplanmıştır. 

Analizler 362 katılıcının verileri ile gerçekleştirilmiştir. Yetiştirme algısını ölçmek için Bartlett (1999), 

kariyer uygulamaları algısını ölçmek için Yıldız (2017), çalışan tutkunluğu algısını ölçmek için 

Schaufeli, Bakker ve Salanova (2006) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Elde edilen verilere 

güvenilirlik analizi, frekans analizi, normallik, faktör analizi ve çoklu regresyon analizi testleri 

uygulanmıştır. 

Bulgular – Regresyon analizleri sonucunda yetiştirme ve kariyer uygulamaları bağımsız 

değişkenlerinin çalışan tutkunluğunun dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma alt boyutlarını istatiksel 

olarak anlamlı (p<0,05) ve pozitif yönde etkilediği saptanmış; test edilen 18 denencenin tamamı 

doğrulanmıştır.  

Tartışma - Araştırma, Türkiye’de bankacılık sektöründe gerçekleştirilmesi nedeniyle orijinaldir. 

Yapılan analiz ile yetiştirme ve kariyer algılarının çalışan tutkunluğu üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca demografik değişkenlerden yaş, kıdem ve statüye göre çalışan 

tutkunluğu algısı değişmekte iken eğitim seviyesi bu algıyı değiştirmediği anlaşılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar incelendiğinde örneklem sayısı itibariyle bankacılık sektörü için genellenebilir büyüklüktedir. 

Araştırma sonuçları uygulayıcılar için de yol gösterici niteliktedir.  
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Purpose - The purpose of this research is to investigate the effect of training and career on employee 

engagement. For this purpose, the main hypotheses of the research were determined that training and 

career practices at workplaces positively affect employee engagement.  

Design/methodology/approach - The research data were collected from private and public banking 

employees operating in Istanbul using an easy-to-use survey method over the Internet. The analyzes 

were realized with the data of 362 participants. Scales developed by Bartlett (1999) for training practices, 

Yıldız (2017) for career practices, and Schaufeli, Bakker, and Salanova (2006) were used to measure 

employee engagement. Reliability, frequency, normality test, factor analysis and multiple regression 

analyses were performed with the data obtained. 

Findings - The goodness of fit values of the models created as a result of the analyzes were excellent, 

and all 18 hypotheses tested together with the sub-dimensions of the variables were accepted.  

Discussion - Research is original because it was realized on the banking sector in Turkey. With the 

analysis made, it was determined that the perceptions of training and career had a significant effect on 

employee engagement. In addition, while the perception of employee engagement changes according 

to age, seniority and status, which are demographic variables, it is understood that education level does 

not change this perception. The results obtained can be generalized for the banking sector in terms of 

sample size, and are guiding for practitioners. 
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1. GİRİŞ 

Tutkunluk, akademik açıdan çalışanların bütün enerjileri, dinçlikleri ve yoğunlaşmayla kendilerini tam olarak 

işe verme durumunu ifade eder (Schaufeli vd., 2006:702). Örgütler açısından bakıldığında ise tutkunluk, 

çalışanlar tarafından ortaya konulan somut bir çıktı olarak görülür. Tutkun çalışanların örgütsel bağlılığı 

yüksektir, bu özelliğe sahip çalışanlar daha fazla değer yaratmanın ve yeteneklerini tam olarak kullanmanın 

bir yolunu bulurlar (Robertson-Smith ve Markwick, 2017:11).  

Çalışan tutkunluğu ile iş performansı arasında bağlantı birçok araştırmada kanıtlanmıştır (Ogruk ve 

Anderson, 2018; Kapil ve Rastogi, 2017; Yongxing vd., 2017; Bhatti vd., 2018; Cartera vd., 2018; Obuobisa-

Darko, 2020; Ayub ve Islam, 2018). Bu nedenle yöneticiler açısından çalışan tutkunluğu etkileyen faktörlerin 

bilinmesi ve bu faktörlerin çalışan tutkunluğunu artıracak biçimde yönetilmesi önemlidir. Araştırmalar, 

işyerlerindeki yetiştirme ve kariyer faaliyetlerinin, çalışan tutkunluğunu etkileyen iki faktör olarak 

belirtmektedir (Semwal ve Dhyani, 2017; Johnson vd., 2018; Sawasdee vd., 2020; Chadha, 2018; Nadeem vd., 

2017). 

Alanyazında çokça araştırılmasına rağmen, iş sonuçlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, insan kaynakları 

yönetimi açısından çalışan tutkunluğunun bağımlı değişken olarak araştırılması önemini korumaktadır. 

(Tladinyane & Merwe, 2016).  

Diğer sektörlerle kıyaslandığında bankacılık sektörünün insan kaynakları uygulamaları açısından 

kurumsallaşma düzeyi daha yüksektir. İnsan kaynakları birimi daha iyi örgütlenmiştir. Birçok bankada 

düzenli olarak çalışan memnuniyeti araştırmaları yapılmakta ve elde edilen veriler insan kaynakları 

süreçlerinin iyileştirilmesinde girdi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle yetiştirme ve kariyer 

uygulamalarının çalışan tutkunluğuna etkisi konusunda bankacılık sektöründe yapılacak bir araştırmanın 

araştırma modelini daha iyi destekleyeceği varsayılmıştır.  

Çalışan tutkunluğu ile ilgili bugüne kadar birçok araştırma yapılmıştır. Çalışan tutkunluğu ile insan 

kaynakları uygulamaları ilişkisini inceleyen çalışmalar olsa da özellikle yetiştirme ve kariyer algıları ile 

ilişkisini konu alan araştırmalar henüz çok azdır (Nadeem, Ghani ve Shah, 2017; Siddiqui Noor-us-Sahar, 2019;  

Opadeyi ve Akpa, 2021). Araştırmanın literatürdeki bu alana özgün katkı yapacağı umulmaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE DENENCELERİN GELİŞTİRİLMESİ 

2.1. Çalışan Tutkunluğu 

Bu makalede çalışan tutkunluğu “employee engagement” karşılığı olarak kullanılmıştır. Alanyazında 

“employee engagement” (Chandani vd., 2016),  “work engagement” (Green vd., 2017) ve “job engagement” 

(Sepahvand ve Khodashahri, 2021) kavramları ile aynı içeriğin ifade edilmek istendiği görülmektedir. Türkçe 

yayınlarda “employee engagemenet” karşılığı olarak “çalışanın işe tutulması”  (Robbins ve Judge, 2019:78), 

“work engagement” karşılığı olarak “işe adanmışlık” (İnce, 2016), “çalışmaya tutkunluk” (Tokmak, 2021), “işe 

cezbolma” (Kartal, 2018), “işe adanmışlık” (Cinnioğlu ve Saçli, 2019) “job engagemenet” karşılığı olarak “işe 

adanmışlık” (Öztürk ve Vatansever, 2020) kavramlarının kullanıldığı görülmektedir.  

Kahn (1990) çalışan tutkunluğunu, bir kişinin, işle ilgili davranışlarında ve başkalarıyla ilişkilerinde (fiziki, 

bilişsel ve duygusal olarak) bütün varlığını ortaya koyması, rolünün gerektirdiği performansı eksiksiz 

gerçekleştirmesi durumunu ifade eder. Üç psikolojik koşulun varlığı kişilerin tutkunluklarını etkilemekte, 

olmadığında onları tutkunluktan uzaklaştırmaktadır. Bunlar anlamlılık, güven ve hazır bulunuşluluk 

boyutlarıdır. Anlamlılık, kişinin işinde ve arkadaşlarıyla ilişkide değerli hissetmesi; güven, bireyin 

sonuçlarından korkmaksızın kendini ortaya koyması hazır bulunuşluluk ise bireyin rolünde performans 

göstermesi için gerekli fiziki, duygusal ve psikolojik bütün kaynaklara sahip olma hissidir (Kahn, 1990). Green 

vd. (2017) işe adanmışlığın üç kritik görünüm olduğunu belirtmektedirler: pozitif duygusal bir deneyim, bir 

enerji gücü ve duygusal enerjinin birincil kaynağı olan ilişkisel etkileşimler.  

Maslach vd. (2001), iş tutkunluğunu, negatif bir psikolojiyi temsil eden tükenmişliğin pozitif psikolojideki 

karşılığı olarak konumlandırmaktadırlar. Buna göre tükenmişlik, iş tutkunluğunun azalması durumudur. 

Tutkunluğun üç boyutu; enerji, katılım ve yeterliliktir.  Bunlar tükenmişliğin üç boyutu olan bitkinlik, siniklik, 

profesyonel yeterlilik eksikliğinin tam karşıtı durumlardır (Schaufeli vd., 2002). İşe tutkunluk, dinçlik, 

adanmışlık ve yoğunlaşma ile karakterize edilen olumlu, tatmin edici işle ilgili ruhsal bir durumdur (Schaufeli 
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vd., 2006).  Tutkunluk, örgütsel psikolojideki benzer kavramlar olan örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işe 

katılımdan da farklı bir durumudur. Örgütsel bağlılıkta örgüte sadakate vurgu yapılırken, tutkunlukta odak 

noktası işin kendisidir. İş tatmininde ise iş, bir ihtiyacın karşılanmasının ve memnuniyet elde edilmesi için bir 

kaynaktır; kişinin işin kendisi ile olan ilişkisini kapsamaz (Maslach vd., 2001).   

2.2. Yetiştirme  

Yetiştirme, “bir faaliyette veya bir dizi faaliyette etkili performans elde etmek için, bilgi,  beceri ve tutumu 

değiştirmek veya geliştirmek için ortaya konulan planlı ve sistematik bir çaba” olarak tanımlanır (Buckley ve 

Caple, 2009:9). Geliştirme ise yetiştirmeden farklı olarak daha uzun vadeli bir bakışla, gelecekte ortaya çıkacak 

beceri ihtiyaçlarına odaklanarak çalışanların değişen iş ortamına ve örgüte uyum sağlamalarını kolaylaştırır 

(Bingöl, 2019:280). Yetiştirme ve geliştirme uygulamaları; iş garantisinin giderek azaldığı dönemde, çalışanları 

daha değerli hale getirerek onların istihdam edilebilirliğini artırır. Çalışan açısından bakıldığında, yetiştirme 

ve geliştirme faaliyetleri örgütün kendilerinin refah ve mutluluğu ile ilgilendiği inancını güçlendirir (Stone, 

2008:360). Katılımcıların yetiştirme uygulamaları ile ilgili algısını belirleyen etkenler; öğrenme motivasyonu, 

eğitimden beklenen kazanç, yönetici desteği, yetiştirme fırsatları ve çalışma arkadaşları desteği başlıkları 

altında toplanabilir (Bartlett, 1999; Sabuncuoğlu, 2007). 

Bangladeş’te (Siddiqui ve Sahar, 2019) ve Pakistan’da (Rashid vd., 2011), bankacılık sektöründe, Hindistan’da 

üretim sektöründe (Saxena ve Srivastava, 2015) yetiştirme uygulamaları ile çalışan adanmışlığı arasında 

kuvvetli ilişki olduğu, Ürdün’de havacılık sektöründe yapılan araştırmada (Alola ve Alafeshat, 2021) 

yetiştirme ve geliştirme uygulamalarının çalışan adanmışlığını etkilediği saptanmıştır. Pakistan’da bankacılık 

sektöründe yapılan bir araştırmada, çalışan adanmışlığının örgütsel performans ile eğitim ve geliştirme 

uygulamaları ilişkisinde aracılık rolü oynadığı bulunmuştur (Chaudhry vd., 2017). Yeterli eğitim olanağı 

sağlandığı takdirde çalışanların iş gereklikleri ile başa çıkabilmeleri kolaylaşmaktadır. Böylece çalışanlar işleri 

ile ilgili talepleri karşılayabileceklerini inandıklarından işe olan tutkuları da artmaktadır (Memon vd., 2016).  

Öğrenme motivasyonu, katılımcıların eğitim programlarının içeriğini öğrenmeye olan arzularıdır (Noe, 

2009:64).  İşletmelerde eğitim alan kimseler yetişkin grubundadır. Yetişkinler, öğrenmenin doyuracağı ilgi 

alanları doğrultusunda motive olurlar (Knowles, Swanson ve Holton, 2015:47). Bucley ve Caple (2009) 

katılımcının öğrenme motivasyonu ile öğrenilecek konunun zorluk düzeyi ilişkisine dikkat çekmektedirler. 

Katılımcılar tarafından çok zor veya çok kolay olarak algılanan eğitimlerde yüksek öğrenme motivasyonu 

başarısızlığa yol açabilmektedir. Öğrenme motivasyonu ile performans arasındaki en yüksek ilişki katılımcılar 

tarafından orta derecede zor olarak algılanan eğitimlerde gerçekleşmektedir (Buckley ve Caple, 2009:141). Bu 

bilgilerden hareketle aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1.1: Öğrenme motivasyonu, dinçliği anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H1.2: Öğrenme motivasyonu, adanmışlığı anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H1.3: Öğrenme motivasyonu, yoğunlaşmayı anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

Algılanan kazançlar. Çalışanların eğitim programına katılmaktan üç farklı kazanç bekledikleri 

belirtilmektedir:  Öğrenme motivasyonunun gelişmesi (örneğin daha fazla eğitime katılma ve öğrenme 

arzusu), kariyer gelişimi (örnek; terfi ve daha ilginç görevlendirmeler) ve psikolojik gelişme (örnek, kendini 

gerçekleştirme ve örgüt ilişki ağına katılmak için yeteneğinin artması) (Noe ve Wilk, 1993). Bu bilgilerden 

hareketle aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1.4: Yetiştirmeden beklenen bireysel kazançlar, dinçliği anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H1.5: Yetiştirmeden beklenen bireysel kazançlar, adanmışlığı anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H1.6: Yetiştirmeden beklenen bireysel kazançlar, yoğunlaşmayı anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

Yönetici desteğinin, eğitime katılımı ve uygulamayı destekleme olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. 

Birinci aşamada yöneticinin vereceği destek, çalışanın eğitime katılmasına izin vermesidir. İkinci aşamadaki 

desteği ise katılımcıların eğitimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarmalarına izin vermesidir (Noe, 

2009:137).  

H1.7: Yetiştirme için algılanan yönetici desteği, dinçliği anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 
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H1.8: Yetiştirme için algılanan yönetici desteği, adanmışlığı anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H1.9: Yetiştirme için algılanan yönetici desteği, yoğunlaşmayı anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

Algılanan eğitim fırsatları, bütün çalışanların işletmenin sunduğu eğitim fırsatlarına ulaşabilme durumunu 

ifade eder (Sabuncuoğlu, 2007). Şayet çalışanlar eğitim fırsatlarının yüksek olarak algılarlarsa kendilerine 

teklif edilen bütün eğitimlere katılmayı, bir baskı hissetmeden gönüllü olarak kabul edeceklerdir (Dysvik ve 

Kuvaas, 2008).  Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1.10: Algılanan yetiştirme fırsatları, dinçliği anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H1.11: Algılanan yetiştirme fırsatları, adanmışlığı anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H1.12: Algılanan yetiştirme fırsatları, yoğunlaşmayı anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

Çalışma arkadaşları desteği, katılımcıların eğitimde öğrendikleri bilgi ve becerileri geliştirme ve uygulamaya 

amacıyla gruplar oluşturmalarıdır. İki veya daha fazla kişiden oluşan bu gruplarda çalışanlar, eğitim içeriğini 

işe aktarma deneyimlerini,  bu aşamada karşılaştıkları fırsatları ve zorlukları paylaşırlar (Noe, 2009:140).  

H1.13: Yetiştirme için algılanan çalışma arkadaşları desteği, dinçliği anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H1.14: Yetiştirme için algılanan çalışma arkadaşları desteği, adanmışlığı anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

H1.15: Yetiştirme için algılanan çalışma arkadaşları desteği, yoğunlaşmayı anlamlı ve olumlu yönde etkiler. 

2.3. Kariyer Kavramı ve Kariyer Geliştirme Uygulamaları 

Kariyer, seçilmiş bir meslek, uzmanlık alanı ve kişinin çalışma hayatı ya da mesleki başarılarındaki genel 

gidişatı, ilerlemeleri olarak tanımlanabilir (Alnıaçık, 2013:276). Kariyer, uygulamada, kariyer planlama ve 

kariyer geliştirme olarak iki görünümle ortaya çıkmaktadır. Kariyer planlama, kariyerin çalışan merkezli 

yanına, kariyer geliştirme ise örgüt merkezli yanına işaret eder. İdeal olan kariyer planlama ve kariyer 

geliştirme faaliyetlerinin hizalanmış süreçler olarak yönetilmesidir (Stone, 2008:395).  

Örgütlerde çalışanların kariyerlerini geliştirmek için örgüt içi boş pozisyonların çalışanlara duyurulması, 

çalışanlara kariyer geliştirme amacına yönelik biçimsel eğitimler verilmesi ve fonksiyonlara arası yatay 

hareketlilik kullanılan başlıca yöntemlerdir (Budak, 2016, s. 326). Bazı işletmelerde çalışanların işletme 

içindeki fırsat ve pozisyonları daha yakından tanımaları için kariyer danışmanlığı hizmetleri, bireyleri 

desteklemek için mentorluk uygulamaları bulunmaktadır.  Yedekleme planlaması açısından özellikle kritik 

görülen yöneticilik pozisyonlarına hazırlanması öngörülen adayların uygunluk ve yeterliliklerini belirlemek 

için değerlendirme merkezi aracı kullanılmaktadır (Bingöl, 2019: 349-355).  

Alanyazında, farklı ülkelere ve farklı sektörlerde gerçekleştirilmiş kariyer uygulamaları ile çalışan tutkunluğu 

ilişkisini araştıran çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Nijerya’da bankacılık sektöründe (Opadeyi ve Akpa, 

2021), Güney Afrika’da bir sigorta şirketinde  (Tladinyane ve Merwe, 2016) Pakistan’da bankacılık sektöründe  

(Ali vd., 2019; Nadeem vd., 2017), Suudi Arabistan’da medya sektöründe (Alabooda ve Manakkattilb, 2020) 

yapılan araştırmalarda kariyer ve geliştirme uygulamaları ile çalışan tutkunluğu arasında kuvvetli ilişki 

saptanmıştır. Bu araştırmalardan hareketle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

 H2: Kariyer uygulamaları, çalışan tutkunluğunu olumlu yönde etkilemektedir.  

 H2.1: Kariyer uygulamaları, dinçliği olumlu yönde etkiler. 

 H2.2: Kariyer uygulamaları, adanmışlığı olumlu yönde etkiler. 

 H2.3: Kariyer uygulamaları, yoğunlaşmayı olumlu yönde etkiler. 
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Şekil 1. Hipotezlerin Özetlenmesi 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma verileri, bankalarda çalışan kişilerden İnternet üzerinden Google.forms yazılımı aracılığıyla 

kolayda örneklem yöntemi ile toplanmıştır. Anket formunda üç ayrı ölçeği kapsayan 65 ifade ile katılımcıların 

demografik özelliklerine dair  6 soru bulunmaktadır. 

3.2. Araştırma Kütlesi ve Örneklem Büyüklüğü 

Araştırma verileri İstanbul’da görev yapan banka çalışanlarından toplanmıştır. Veri toplamda kamu ve özel 

banka ayırımı yapılmamıştır. Anket formunda katılımcıların çalıştığı banka sorusu yer almamaktadır.  

İnternet ortamında gerçekleştirilen veri toplama işleminde 362 kişiden eksiksiz geri dönüş sağlamıştır. 

Araştırma modelinde yer alan iki bağımsız değişkedeki ifade sayısı toplam olarak 48’dir. İstatistik analiz için, 

örneklem büyüklüğünün, bağımsız değişkenlerdeki ifadelerin 4 ya da 5 katı olması en iyi durum olarak kabul 

edilmektedir (Çokluk vd., 2018:110). Bu varsayıma göre nitelikli istatistik analizlerin yapılması için 240 

örneklem büyüklüğü yeterlidir.  

3.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi 

Araştırmada katılımcıların çalıştıkları kurumlardaki yetiştirme algılarını ölçmek için Bartlett (1999) tarafından 

oluşturulan ve daha önce Türkçede farklı araştırmacılar tarafından (Sabuncuoğlu, 2007; Yıldız, 2011; 

Tanışman, 2018) kullanılan ölçek kullanılmıştır. Yıldız’ın adapte ettiği biçimiyle yetiştirme ölçeğinde 30 ifade 

yer almaktadır. Ölçekte Algılanan Yetiştirme Olanakları (dört ifade), Yönetici Desteği (beş ifade), Çalışma 

Arkadaşları Desteği (beş ifade), Öğrenme Motivasyonu (beş ifade), Yetiştirmeden Beklenen Bireysel Kazançlar 

(altı ifade) ve Yetiştirmeden Beklenen Kariyer Olanakları (beş ifade) olmak üzere altı alt boyut bulunmaktadır. 

Beş düzeyli Likert tipi ölçekte değerlendirme ifadeleri 1- Hiç katılmıyorum, 5- Tamamen katılıyorum şeklinde 

düzenlenmiştir. 

Kariyer algılarını değerlendirmek için Yıldız (2017) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır (s. 109). Ölçek 

ifadelerinde sektöre uygun şekilde düzeltmeler yapılmıştır. Ölçekte 18 ifade yer akmaktadır. Ölçekte 

Gelişmeye Yönelik Faaliyetler (dokuz ifade) ve Biçimsel Faaliyetler (dokuz ifade) olarak isimlendirilen iki alt 

 

Dinçlik 

Adanmışlık 

Yoğunlaşma 

Çalışan Tutkunluğu 

Yetiştirme Uygulamaları 

 
Öğrenme Motivasyonu 

Beklenen Bireysel Kazanç 

Yönetici Desteği Algısı 

Yetiştirme Fırsatları Algısı 

Çalışma Arkadaşları Algısı 

Kariyer Uygulamaları 
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boyut bulunmaktadır. Beş düzeyli Likert tipi ölçekte değerlendirme ifadeleri 1- Hiç katılmıyorum, 5- 

Tamamen katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir. 

Katılımcıların çalışan tutkunluğu düzeyini ölçmek için tarafından geliştirilen UWES ölçeği kullanılmıştır 

(Schaufeli ve vd. , 2002; Schaufeli ve Bakker, 2004:48; Schaufeli vd., 2006:702). Türkçeye Turgut (2011) 

tarafından çevrilen UWES ölçeğinde toplam 17 ifade bulunmaktadır. Ölçeğin; dinçlik (altı ifade), adanmışlık 

(beş ifade) ve yoğunlaşma (altı ifade) olarak isimlendirilen üç alt boyutu bulunmaktadır. Altı düzeyli ölçekte 

değerlendirme etiketleri 1- Hiçbir zaman, 6- Her zaman şeklindedir. 

Anket veriler 5.10.2020 – 22.12.2020 tarihleri arasında elektronik ortamda online olarak toplanmıştır. 

Araştırma için İstanbul Ticaret Üniversitesi Etik Kurulundan 09.09.2020 tarih ve 65836846-044 sayılı yazı ile 

Etik Onayı alınmıştır. 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

4.1.Yetiştirme Ölçeği 

Yetiştirme Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizine Ait Bulgular. Faktör analizinin ön şartları olan, Bartlett 

Küresellik Testi sonucuna göre değişkenler arasında yeterli ilişki bulunmuştur (p<0,05). Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) değerinin kabul edilebilir alt değer olan 0,60’ın üzerinde olması gerekmektedir. KMO değeri örneklem 

sayısının faktör analizi için yeterliliğini ölçtüğünden katılımcı sayısının faktör analizi yapmaya yeterli olduğu 

belirlenmiştir. (KMO=0,893). Ölçekteki ifadelerin faktör ağırlıkları 0,43-0,868 arasındadır.  

Faktör analizi sonucunda, yetiştirme uygulamaları ölçeği 5 faktör altında toplanmış ve bu 5 faktör toplam 

varyansın %68,344’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Faktör yüklerine göre maddelerin toplandıkları faktörlerdeki 

yüklerin birbirine uzaklığının en az %10 olması gerektiğinden, birden fazla faktörde yer aldığı için madde 4 

analiz dışı bırakılmıştır. Faktörlerin içsel tutarlılıklarının hesaplanmasında, Cronbach alfa değeri 

kullanılmıştır. Cronbach alfa değerinin 0.70’in üzerinde olduğundan güvenirliğin yüksek olduğunu 

belirlenmiştir.   

Yetiştirme Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Bulgular. Yetiştirme uygulamaları ölçeğine ait 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile ilgili ölçeğe ait DFA yol diyagramı Şekil 2’deki gibidir. 

 

 

 

 

 

 



S. Kılıç – O. Bayraktar 13/4 (2021) 3026-3043 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3032 

 

 

Şekil 1. Yetiştirme uygulamaları ölçeğine ait DFA sonucu 

YEM uygulamasında test edilen modelin bir bütün olarak toplanan veri ile desteklenip desteklenmediğine, 

analizler sonucunda ortaya çıkan uyum iyiliği değerlerine bakılarak karar verilmektedir. YEM analizlerinde 

yaygın olarak kullanılan uyum indeksleri ve bunların kabul edilebilir eşik değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir.     
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Tablo 1. YEM’de Kullanılan Uyum İyiliği İndeksleri ve Eşik Değerleri 

İncelenen Uyum İndeksleri Mükemmel Uyum Kabul Edilebilir Uyum 

χ2/sd 0 ≤ χ 2 /sd ≤ 2 2 ≤ χ 2 /sd ≤ 3 

RMSEA 0,00 ≤ RMSEA ≤ 0,05 0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08 

NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1.00 0,90 ≤ NFI ≤ 0,95 

NNFI 0,95 ≤ NNFI ≤ 1,00 0,90 ≤ NNFI ≤ 0,95 

CFI 0,95 ≤ CFI ≤ 1,00 0,90 ≤ CFI ≤ 0,95 

IFI 0,95 ≤ IFI ≤ 1,00 0,90 ≤ IFI ≤ 0,95 

Kaynak: İlhan ve Çetin, 2014. 

İlk analizde RMSEA değerinin =,80’in üzerinde çıkması nedeniyle ölçeğin 16 ve 17, 22 ve 23, 26 ve 27 numaralı 

maddeleri arasında modifikasyon yapılmıştır. Düzeltme yapılan ifadelerin teorik olarak birbirleriyle ilişkili 

oldukları saptanmıştır. Ölçekteki 13. ve 14. ifadeler faktör yüklerinin düşük olması analiz dışı bırakılmıştır. 

Bu düzeltmeler sonucunda ölçüm modelinin uyum iyilik değerleri  (χ2/sd = 3,78, RMSEA = ,080, NFI = 0,92, 

NNFI = 0,92, CFI = 0,94, IFI = 0,94) olarak gerçekleşmiştir. Bazı kaynaklarda  χ2/sd değerinin 3-5 olması 

durumunda arasında olması modelin kabul edilebilir olduğu belirtilmektedir (Gürbüz, 2019, s. 35). Bu verilere 

göre modelin uyum iyilik değerleri kabul edilebilir sınırlardadır.  

Yapılan modifikasyon ve iki maddenin çıkarılmasından sonra, ölçek beş alt boyutlu olarak değerlendirilmiştir. 

Ölçeğin yakınsak geçerliliğini test etmek için kompozit güvenilirlik (CR) ve ortalama açıklanan varyans (AVE) 

değerlerine bakılmıştır. Yakınsak geçerlilik değişkenlere ilişkin ifadelerin birbirleriyle ve oluşturdukları ilişkili 

olduklarını ifade eder. Yakınsak geçerlilik için ölçeğe ilişkin CR değerinin AVE değerinin karekökünden 

büyük olması beklenir. AVE değeri en az 0,50 beklendiğinden ve 0,50’nin karekökü de 0,707 olduğundan CR 

değerinin 0,70’ten büyük olması beklenir (Yaşlıoğlu, 2017). Tablo 2’de görüldüğü üzere tüm boyutlarda CR 

değerleri AVE değerlerinin üzerindedir. Faktör 5’in dışında diğer alt boyutlarda da AVE değerleri kabul 

edilebilir eşiğin (0,50) üzerindedir.   

 

Tablo 2. Yetiştirme Uygulamaları Ölçeği CR ve AVE Değerleri 

Boyutlar Madde CR AVE 

Faktör 1: Öğrenme Motivasyonu 15-16-17-18-19-20-21-25 0.918 0.590 

Faktör 2: Yetiştirmeden Beklenen Kariyer Beklentileri 22-23-24-26-27-28-29-30 0.893 0.582 

Faktör 3: Yetiştirme İçin Algılanan Yönetici Desteği 4-5-6-7-8-9 0.921 0.664 

Faktör 4: Algılanan Yetiştirme Olanakları 1-2-3 0.763 0.534 

Faktör 5: Yetiştirme İçin Algılanan Çalışma Arkadaşları Desteği 10-11-12 0.704 0.434 

 

4.2. Kariyer Ölçeği 

Kariyer Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizine Ait Bulgular. Faktör analizinin ön şartları olan, Bartlett Küresellik 

Testi sonucuna göre değişkenler arasında yeterli ilişki bulunmuştur (p<0,05, p=0,000). KMO değeri örneklem 

sayısının faktör analizi için yeterliliğini ölçtüğünden katılımcı sayısının faktör analizi yapmaya yeterli olduğu 

belirlenmiştir. (KMO=0,943). Ölçekteki ifadelerin faktör ağırlıkları 0,774 -0,685 arasındadır. 

Faktör analizi sonucunda, kariyer uygulamaları ölçeği, orijinal ölçekten farklı olarak tek faktör altında 

toplanmıştır. Faktörün, toplam varyansın %63,251’ini açıkladığı görülmektedir. Faktör analizinde birden fazla 

faktörde yer alan 2, 3, 4, 5, 10 ve 18. ifadeler analiz dışı bırakılmıştır. Faktörlerin içsel tutarlılıklarını gösteren 

Cronbach alfa değerinin 0.70’in üzerinde olduğundan ölçeğin güvenirliğin yüksek olduğu belirlenmiştir.   
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Kariyer Uygulamaları Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Bulgular. Kariyer uygulamaları ölçeğine 

ait doğrulayıcı faktör analizi ile ilgili ölçeğe ait DFA yol diyagramı Şekil 3’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2. Kariyer uygulamaları ölçeğine ait DFA sonucu 

Şekil 3 incelendiğinde, geliştirilen ölçeğe ait uyum kriterlerinin ilk aşamada istenilen düzeyde çıkmaması 

sebebiyle 7- 8, 14- 16 ve 15- 16 maddeleri arasında modifikasyon yapılmıştır. Düzeltme yapılan ifadeler teorik 

olarak birbiriyle uyumludur. Düzeltmelerden sonra, ölçüm modelinin uyum iyilik değerleri ( χ2/sd = 2,28, 

RMSEA =0 ,094, NFI = 0,97, NNFI = 0,97, CFI = 0,98, IFI = 0,98) olarak gerçekleşmiştir. RMSEA değerinin 0,08’in 

altında olması beklenir. Bazı kaynaklarda 0,08-0,10 arasındaki RMSEA değerinin vasat olmakla birlikte hâlâ 

kabul edilebilir olduğu belirtilmektedir (Gürbüz, 2019, s. 36). Kariyer ölçeğinin geçerlilik göstergeleri olan CR= 

0.946; AVE=0.60 olarak çıkmıştır. CR değeri AVE değerini üzerinde, AVE değeri =0,50’den büyüktür. Bu 

verilere göre uyum iyilik değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu söylenebilir.  

4.3. Çalışan Tutkunluğu Ölçeği 

Çalışan Tutkunluğu Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizine Ait Bulgular. Bartlett Küresellik Testi sonucuna 

göre değişkenler arasında yeterli ilişki bulunmaktadır (p<0,05, p=0,000). KMO değeri mükemmel seviyededir 

(KMO=0,905). Ölçekteki ifadelerin faktör ağırlıkları 0,717 ile 0,878 arasındadır.  

Faktör analizi sonucunda, çalışan tutkunluğu ölçeğindeki ifadeler, orijinal ölçekteki gibi üç alt boyut altında 

toplanmıştır. Bu üç alt boyut toplam varyansın %71,859’unu açıklamaktadır.  Faktör analizinde birden fazla 

faktörde yer alan 2. ve 17. ifadeler analiz dışı bırakılmıştır. Faktörlerin içsel tutarlılıklarını gösteren Cronbach 

alfa değerinin 0.70’in üzerinde olduğundan güvenirliğin yüksek olduğunu belirlenmiştir. 

Çalışan Tutkunluğu Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Bulgular. Çalışan tutkunluğu ölçeğine ait 

doğrulayıcı faktör analizi ile ilgili ölçeğe ait DFA yol diyagramı Şekil 4’te gösterilmektedir. 
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Şekil 3. Çalışan tutkunluğu ölçeğine ait DFA sonucu 

Şekil 4 incelendiğinde, geliştirilen ölçeğe ait uyum kriterleri ilk aşamada istenilen düzeyde çıkmaması 

sebebiyle CT_10-CT_11 ve CT_15-CT_16 maddeleri arasında modifikasyon yapılmıştır. Düzeltme yapılan 

ifadeler teorik olarak birbirleriyle uyumludur. . Düzeltmeden sonra ölçüm modelinin uyum iyilik değerleri 

şöyledir:  χ2/sd = 3,85, RMSEA = ,080, NFI = 0,96, NNFI = 0,97, CFI = 0,97, IFI = 0,97. Bazı kaynaklarda 3-5 

arasındaki :  χ2/sd değerinin kabul edilebilir olduğu belirtilmektedir (Gürbüz, 2019, s. 34). Bu sonuçlara göre 

uyum iyilik kriterleri kabul edilebilir aralıklardadır.  Faktör analizi sonucunda 1. faktör altında toplanan 

maddeler incelendiğinde faktör 1’e “Adanmışlık” adı verilmiştir. 2. faktör altında toplanan maddeler 

incelendiğinde faktör 2’ye “Yoğunlaşma”, 3. faktör altında toplanan maddeler incelendiğinde ise faktör 4’te 

“Dinçlik” adı verilmiştir. Çalışan Tutkunluğu Ölçeğine ait CR ve AVE değerleri ise Tablo 3’te belirtilmiştir. 

Tüm boyutlarda CR değerleri AVE değerlerinin üzerinde, AVE değerleri de 0,50’den büyüktür.  

Tablo 3. Çalışan Tutkunluğu Ölçeği CR ve AVE Değerleri 

Boyutlar Madde CR AVE 

Faktör 1: Adanmışlık 1-7-8-9-10-11 0.926 0.678 

Faktör 2: Yoğunlaşma 12-13-14-15-16 0.888 0.621 

Faktör 3: Dinçlik 3-4-5-6 0.831 0.568 

 

Tablo 4’de ise modelin uyum indeksleri gösterilmektedir. 
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Tablo 4. Modelin Uyum indeksleri 

Uyum indeksleri 

Modeller X2 sd X2/sd p RMSEA SRMR NFI NNFI CFI 

Öğrenme Motivasyonu> Adanmışlık 263,10 61 4,31 0,000 0,096 0,049 0,96 0,96 0,97 

Öğrenme Motivasyonu> Yoğunlaşma 294,11 61 4,82 0,000 0,103 0,047 0,95 0,95 0,96 

Öğrenme Motivasyonu> Dinçlik 192,40 50 3,85 0,000 0,089 0,047 0,96 0,96 0,97 

Beklenen Bir. Kazanç Algısı> Adanmışlık 265,93 63 4,22 0,000 0,094 0,061 0,95 0,95 0,96 

Beklenen Bir. Kazanç Algısı> Yoğunlaşma 267,20 63 4,24 0,000 0,095 0,059 0,94 0,94 0,95 

Beklenen Bir. Kazanç Algısı> Dinçlik  185,53 52 3,57 0,000 0,084 0,061 0,95 0,95 0,96 

Yönetici Desteği Algısı> Adanmışlık 228,27 52 4,38 0,000 0,092 0,050 0,96 0,97 0,97 

Yönetici Desteği Algısı> Yoğunlaşma 135,71 42 3,23 0,000 0,079 0,052 0,97 0,97 0,98 

Yönetici Desteği Algısı> Dinçlik  104,80 34 3,08 0,000 0,076 0,047 0,97 0,97 0,98 

Eğitim Fırsatları Algısı> Adanmışlık 88,07 24 3,67 0,000 0,086 0,035 0,97 0,97 0,98 

Eğitim Fırsatları Algısı> Yoğunlaşma 41,50 18 2,31 0,000 0,060 0,029 0,98 0,98 0,99 

Eğitim Fırsatları Algısı> Dinçlik  18,85 13 1,45 0,000 0,035 0,033 0,98 0,99 0,99 

Çalışma Ark. Desteği Algısı> Adanmışlık 84,75 23 3,68 0,000 0,086 0,063 0,97 0,97 0,98 

Çalışma Ark. Desteği Algısı> Yoğunlaşma 64,50 18 3,58 0,000 0,085 0,040 0,97 0,96 0,98 

Çalışma Ark. Desteği Algısı> Dinçlik  17,97 13 1,38 0,000 0,033 0,043 0,98 0,99 0,99 

Kariyer Uygulamaları> Adanmışlık 553,76 132 4,20 0,000 0,094 0,052 0,96 0,97 0,97 

Kariyer Uygulamaları> Yoğunlaşma 503,48 117 4,30 0,000 0,096 0,048 0,96 0,96 0,97 

Kariyer Uygulamaları> Dinçlik  390,04 102 3,82 0,000 0,088 0,048 0,96 0,97 0,97 

Model anlamlı: P<0,01  

Model uygunluğu: X2/sd <5,0 

 

Tablo 4’te belirtildiği üzere modeller için hesaplanan beta katsayılarının anlamlı olduğu görülmektedir. 

4.4. Normallik Analizi 

Ölçeklerde bulunan beşli veya yedili maddelerin normal dağıldığına ilişkin varsayım değişkenlerin çarpıklık 

ve basıklık değerleri ile normallik testleriyle anlaşılmaktadır. Bununla birlikte maddelerin normallikten sapma 

değerleri ile ilgili kesin normlar belirlenmiştir. Örneklem hacmi 300'den büyük örneklemlerde (n=362>300) 

ölçek boyutları için, z değerlerini dikkate almadan histogramlara ve çarpıklık ve basıklık mutlak değerlerine 

bakılabilir. Çarpıklık değer 2'den küçük bir mutlak eğrilik değeri veya basıklık değeri 7'den küçük bir mutlak 

değer, bu değerlerin normal dağılım kriterlerini karşılaştığı varsayılır (Kim, 2013, s. 53). Kabul edilebilir 

Çarpıklık ve basıklık değerlerinin kabul edilebilirlik aralıklarına ilişkin literatürde farklı görüşler 

bulunmaktadır.  (George & Mallery, 2010)George ve Mallery (2010) -1,96 ve +1,96 aralığını normal dağılım için 
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kabul edilebilir bulurken Gürbüz (2019: 30) -3 ve +3 arasındaki çarpıklık basıklık değerlerinin normal dağılım 

için kabul edilebilir olduğunu belirtmektedir. 

Tablo 5. Ölçek Puanlarına Ait Normallik Sınaması Sonuçları 

 N Min. Max. 

 

Ort. SS 

Çarpıklık Basıklık 

 

S
ta

ti
st

ic
 

S
td

. H
at

a 

S
ta

ti
st

ic
 

S
td

. H
at

a 

Öğrenme Motivasyonu 362 2,00 5,00  4,12 ,53 -,622 ,128 1,705 ,256 

Eğitimden Beklenen Bireysel  

Kazançlar 
362 1,00 5,00  3,30 ,79 -,447 ,128 ,191 ,256 

Eğitim İçin Algılanan Yönetici 

Desteği 
362 1,00 5,00  3,58 ,85 -1,019 ,128 ,932 ,256 

Algılanan Eğitim Fırsatları 362 1,00 5,00  3,48 ,87 -,761 ,128 ,221 ,256 

Eğitim İçin Algılanan Çalışma  

Arkadaşları Desteği 
362 1,33 5,00  3,70 ,66 -,656 ,128 ,989 ,256 

Kariyer Uygulamaları 362 1,00 5,00  3,37 ,89 -,732 ,128 -,042 ,256 

Adanmışlık  362 1,00 6,00  4,24 1,22 -,560 ,128 -,322 ,256 

Yoğunlaşma   362 1,00 6,00  4,07 1,07 -,244 ,128 -,131 ,256 

Dinçlik  362 1,25 6,00  4,26 ,93 -,214 ,128 -,032 ,256 

Tablo 5’te elde edilen çarpıklık ve basıklık değerlerine göre, ölçeklerin alt boyut puanlarının normal dağılım 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bundan dolayı normallik dağılımı gerektiren Tek Yönlü Varyans Analizinden 

yararlanılmıştır. Değişkenle arasındaki etki ise yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Testler %95 

güvenilirlikle uygulanmıştır. 

4.5. Bulgular 

Gerçekleştirilen anket uygulanması sonucunda elde edilen verilerin analizi SPSS – AMOS 25.0 yazılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla ilgili demografik bilgiler Tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 6. Katılımcılara Ait Demografik Özelliklerin Frekans ve Yüzde Değerleri 

 N % 

Yaş 22-30 yaş 106 29 

31-40 yaş 195 54 

41 yaş ve üzeri 61 17 

Toplam 362 100 

Eğitim durumu Ön lisans 26 7,2 

Lisans 250 69,1 

Lisansüstü 86 23,8 

Toplam 362 100,0 

Statü 3 yıldan az 53 15 

4-7 yıl 160 44 

8 yıldan fazla 149 41 

Toplam 362 100 
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Kıdem 3 yıldan az 35 10 

4-7 yıl 104 29 

8 yıl ve üzeri 223 62 

Toplam 362 100 

Görev Üst kademe yönetici 13 4 

Orta kademe yönetici 78 22 

Alt kademe yönetici 58 16 

Yönetici değil 213 59 

Toplam 362 100 

Çalışılan Lokasyon Genel müdürlük 233 64 

Şube 129 36 

Toplam 362 100 

Tablo 6’da, araştırmaya katılanların yaş dağılımına bakıldığında %29’u (N=106) 22-30 yaş, %54’ü (N=195) 31-

40 yaş ve %17’si (N=61)  41 yaş ve üzerindedir. Eğitim durumu ise katılımcıların %7,2’si (N=26) ön lisans, 

%69,1’i (N=250) lisans ve %23,8’i (N=86) lisansüstü mezunudur.  

Mevcut iş yerindeki çalışma süresi yani statü açısından, katılımcıların %15’i (N=53) 3 yıldan az, %44’ü (N=160) 

4-7 yıl ve %41’i (N=149) 8 yıldan fazla süredir mevcut işyerinde çalışmaktadır. Toplam çalışma süresi (kıdem) 

açısından, katılımcıların %10’u (N=35) 3 yıldan az, %29’u (N=104) 4-7 yıl ve %62’si (N=223) 8 yıl ve üzeri 

süredir iş hayatındadır.  

Görev değişkeni açısından, katılımcıların %4’ü (N=13) üst kademe yöneticisi, %22’si (N=78) orta kademe 

yöneticisi, %16’sı (N=58) alt kademe yöneticisi ve %59’u (N=213) yönetici olmadığını belirtmiştir. Çalışılanın 

görev yaptığı lokasyon değişkeni açısından, katılımcıların %64’ü (N=223) genel müdürlük ve %36’sı (N=129) 

şubede çalıştığını belirtmiştir. 

Tablo 7. Modelin Hipotez Testi Sonuçları 

Yol β Hipotez Sonuç 

Öğrenme Motivasyonu  Dinçlik 0,44* H1.1 Kabul Edildi 

Öğrenme Motivasyonu  Adanmışlık 0,44* H1.2 Kabul Edildi 

Öğrenme Motivasyonu  Yoğunlaşma 0,39* H1.3 Kabul Edildi 

Beklenen Bireysel Kazanç Algısı  Dinçlik 0,39* H1.4 Kabul Edildi 

Beklenen Bireysel Kazanç Algısı  Adanmışlık 0,50* H1.5 Kabul Edildi 

Beklenen Bireysel Kazanç Algısı  Yoğunlaşma 0,34* H1.6 Kabul Edildi 

Yönetici Desteği Algısı  Dinçlik 0,39* H1.7 Kabul Edildi 

Yönetici Desteği Algısı  Adanmışlık 0,49* H1.8 Kabul Edildi 

Yönetici Desteği Algısı  Yoğunlaşma 0,34* H1.9 Kabul Edildi 

Yetiştirme Fırsatları Algısı  Dinçlik 0,36* H1.10 Kabul Edildi 

Yetiştirme Fırsatları Algısı  Adanmışlık 0,46* H1.11 Kabul Edildi 

Yetiştirme Fırsatları Algısı  Yoğunlaşma 0,36* H1.12 Kabul Edildi 

Çalışma Arkadaşları Desteği Algısı  Dinçlik 0,25* H1.13 Kabul Edildi 

Çalışma Arkadaşları Desteği Algısı  Adanmışlık 0,22* H1.14 Kabul Edildi 

Çalışma Arkadaşları Desteği Algısı  Yoğunlaşma 0,16* H1.15 Kabul Edildi 

Kariyer Uygulamaları  Dinçlik 0,40* H2.1 Kabul Edildi 

Kariyer Uygulamaları  Adanmışlık 0,52* H2.2 Kabul Edildi 

Kariyer Uygulamaları  Yoğunlaşma 0,35* H2.3 Kabul Edildi 

*p<0,05;  
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Tablo 7’de oluşturulan modele ilişkin hipotezlerin bulguları yer almaktadır. Bu kapsamda, öğrenme 

motivasyonunun adanmışlık üzerinde β=0,44 düzeyinde (p<0,05), yoğunlaşma üzerinde β=0,39 düzeyinde 

(p<0,05) ve dinçlik üzerinde β=0,44 düzeyinde (p<0,05) etkili olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar Bucley ve 

Caple (2009)’ın kuramsal olarak belirttiği, öğrenme motivasyonu ile performans ilişkisini destekler 

niteliktedir. 

Yetiştirmeden beklenen bireysel kazançların adanmışlık üzerinde β=0,50 düzeyinde (p<0,05), yoğunlaşma 

üzerinde β=0,34 düzeyinde (p<0,05) ve dinçlik üzerinde β=0,39 (p<0,05) düzeyinde etkili olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlar Noe ve Wilk (1993)’in kuramsal olarak belirttikleri yetiştirme uygulamaları ile 

bireysel kazanç beklentisi ilişkisi olduğunu doğrular niteliktedir. 

Yetiştirme için algılanan yönetici desteğinin adanmışlık üzerinde β=0,49 düzeyinde (p<0,05), yoğunlaşma 

üzerinde β=0,34 düzeyinde (p<0,05) ve dinçlik üzerinde β=0,39 düzeyinde (p<0,05) etkili olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlar Noe (2009)’nin kuramsal olarak belirttiği, yönetici ile yetiştirme arasındaki ilişkiyi 

doğrular niteliktedir. 

Algılanan yetiştirme fırsatlarının adanmışlık üzerinde β=0,46 düzeyinde(p<0,05), yoğunlaşma üzerinde β=0,36 

düzeyinde (p<0,05) ve dinçlik üzerinde β=0,36 düzeyinde (p<0,05) olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar 

Sabuncuoğlu (2007) ve Dysvik ve Kuvas (2008)’ın araştırma sonuçları ile uyumludur. 

Yetiştirme için algılanan çalışma arkadaşları desteğinin adanmışlık üzerinde β=0,22 düzeyinde (p<0,05), 

yoğunlaşma üzerinde β=0,16 düzeyinde (p<0,05) ve dinçlik üzerinde β=0,25 düzeyinde (p<0,05) pozitif bir 

etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Noe (2009)’nin kuramsal olarak ortaya koyduğu yetiştirme 

uygulamaları ile arkadaş desteği ilişkisini destekler niteliktedir. 

Kariyer uygulamalarının ise adanmışlık üzerinde β=0,52 düzeyinde (p<0,05), yoğunlaşma üzerinde β=0,35 

düzeyinde (p<0,05) dinçlik üzerinde β=0,40 düzeyinde (p<0,05) pozitif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu 

sonuçlar Tladinyane ve Merwe (216), Ali, Bashir ve Mehreen (2019) ve Alabooda ve Manakkattilb (2020; 

Opadeyi ve Akpa (2021); Nedeem vd., (2017)’nin araştırma sonuçları ile uyumludur.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada yetiştirme ve kariyer uygulanmalarının çalışan tutkunluğu üzerindeki etkisine dair hipotezler 

test edilmiştir.  Çalışan tutkunluğu; dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma olmak üzere üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. Yetiştirme değişkenin ise öğrenme motivasyonu, beklenen bireysel kazanç, yönetici desteği 

algısı, yetiştirme fırsatları algısı ve çalışma arkadaşları desteği olmak üzere beş alt boyutu bulunmaktadır. 

Yetiştirme ölçeği boyutları kuramsal olarak Noe (2009)’nin çalışmasına dayanmaktadır. Araştırmada 

yetiştirmenin alt boyutlarıyla, çalışan tutkunluğunun alt boyutları arasındaki hipotezlerin tümü 

desteklenmiştir. Yetiştirme ve çalışan adanmışlığı ile ilgili bulgular Bucley ve Caple (2009), Noe ve Wilk (1993) 

ve Noe (2009)’nin kuramsal önermelerini desteklemektedir. Bu araştırmada yetiştirmenin alt boyutlarıyla, 

çalışan tutkunluğunun alt boyutlarına ilişkin hipotezlerin tümünün desteklenmiş olması, bağımlı değişken 

olan çalışan tutkunluğu alt boyutlarının paralel hareket ettiğine dair işaret vermektedir. Bir çalışan adanmışlık 

duygusuna sahipse aynı zamanda dinçlik ve yoğunlaşma davranışlarını da göstermektedir. Ölçeği geliştiren 

yazarların da önerdiği gibi tek boyutlu kısa versiyonu kullanılabilir (Güler, Çetin, & Önerisi, 2019).  

Yetiştirme değişkeninde esas sonuç alıcı boyutun öğrenme motivasyonu olduğu söylenebilir. Diğer dört 

boyut; beklene bireysel kazanç, yönetici desteği, yetiştirme fırsatları ve çalışma arkadaşları desteği öğrenme 

motivasyonunu harekete geçiren unsurlardır. Bu verilerden hareketle, işyerinde yetiştirme ile çalışan 

tutkunluğu arasındaki ilişkide istenilen sonucun alınabilmesi için yönetici desteği, çalışma arkadaşları desteği 

ve yetiştirme fırsatlarının birlikte işlemesi gerekir. Bu üç boyut çalışanın etkisi dışındadır. Çalışanın bu 

alanlardaki algısının olumlu olması, bireysel kazanç beklentisiyle birleştiğinde öğrenme motivasyonu da 

gerçekleşecektir.  

Araştırmanın ikinci modeli, kariyer uygulamaları ile çalışan tutkunluğu ilişkisinin araştırılasıdır. Bu ilişkiye 

ilişkin hipotezler de tüm alt boyutlarıyla desteklenmiştir. Bu sonuçlar Tladinyane ve Merwe (216), Ali, Bashir 

ve Mehreen (2019) ve Alabooda ve Manakkattilb (2020; Opadeyi ve Akpa (2021); Nedeem vd., (2017)’nin 

araştırma sonuçları ile uyumludur. 
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Kariyer planlama, sürece dahil olan çalışanları bir sonraki pozisyona hazırlamak için bir dizi yetiştirme ve 

geliştirme faaliyetlerini de içerir. Bu nedenle yetiştirme uygulamalarının çalışan tutkunluğunu artırdığı bir iş 

ortamında kariyer uygulamamalarının da aynı etkiyi göstermesi beklenen bir sonuçtur. Yetiştirme ve kariyer 

uygulamalarının ikisinin birden çalışma tutkunluğu üzerinde etkili olmasını, giriş bölümünde vurgu yapıldığı 

gibi, bankacılık sektöründe insan kaynakları uygulamalarının bütünsel olarak gelişmişlik düzeyi ile açıklamak 

mümkündür. 

Araştırmacılar için öneriler. Bu araştırmada, çalışan adanmışlığının yetiştirme ve kariyer uygulamalarından 

etkilenme durumu bankacılık sektöründe araştırılmış, kuramsal önermeler araştırma sonuçları ile 

doğrulanmıştır. Araştırmacılar için birinci önerimiz, aynı araştırma modelinin hem bankacılık sektöründe 

hem de başka sektörlerde tekrarlanmasıdır. Yetiştirme ve kariyer uygulamalarının hem örgütler hem de 

çalışanlar açısından önemini koruyacağı kanaatindeyiz.  

İkinci öneri, insan kaynaklarının performans yönetimi ücret ve ödüllendirme diğer insan kaynakları 

işlevlerinin çalışan adanmışlığı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Diğer taraftan yapılan analizler 

sonucunda daha tecrübeli olan çalışanlarının çalışan tutkunluğu düzeyinin diğerlerine göre daha yüksek 

olduğu anlaşılmıştır. Bu durumun sebepleri ile daha tecrübesiz veya çalışma hayatına yeni başlayan iş 

görenlerin çalışan tutkunluğu düzeyini hangi faktörlerin artırabileceği ile ilgili araştırmalar yapılabilir. 

Uygulayıcılar için öneriler. Tutkunluğun iş performansını doğrudan etkilemesi nedeniyle işine tutku ile 

sarılan çalışanlara sahip olmak her işletmenin arzu ettiği bir durumdur. Bu araştırmanın da teyit ettiği gibi, 

yetiştirme ve kariyer uygulamalarının çalışan adanmışlığı üzerindeki etkisi farklı sektörlerde yapılan birçok 

araştırma ile desteklenmektedir. Bu veriyi göz önünde bulundurarak uygulayıcıların işletmelerindeki 

yetiştirme ve kariyer uygulamalarını bu açıdan gözden geçirmelerinde büyük yarar bulunmaktadır. 

Uygulamacılar açısından dikkate alınması gereken bir durum yetiştirme değişkenin alt boyutlarıdır. 

Yetiştirme uygulamalarının, çalışan tutkunluğu üzerinde etkisinin olabilmesi için bu alt boyutların birlikte 

uygulanması gerekmektedir.  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – İşletmelerin hedeflerine sistematik bir şekilde ulaşabilmesi için tüm işletme fonksiyonlarının 

özellikle de işletmenin mali dili olan muhasebe ve dış dünyaya açılan penceresi olan pazarlama 

fonksiyonlarının faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmesi gerekmektedir. Bu da söz 

konusu departmanlarda çalışan personellerin iş performansına bağlıdır. Günümüzde çalışanlar çok 

yoğun bir iş stresi ile karşı karşıyadır ve iş stresi iş performansını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı 

muhasebe ve pazarlama departmanı personellerinin yaşadıkları iş stresinin iş performanslarına etkisini 

tüm boyutlarıyla incelemektir. 

Yöntem – Araştırma kapsamında Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’ indeki işletmelerde muhasebe 

ve pazarlama departmanlarında çalışan 251 personele e-posta yoluyla anket uygulanmış ve 155 

katılımcıdan elde edilen veriler, nicel verilerin incelenmesine olanak sağlayan “SPSS 25.0 ve AMOS 

24.0” programları aracılığıyla analiz edilmiştir. 

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre algılanan stresin iş performansının bir yordayıcısı olduğu ve 

aynı zamanda algılanan stresin baş etme boyutu ile iş performansı arasında orta düzeyde ve pozitif 

yönlü bir ilişki olduğu görülürken, algılanan stresin stres boyutu ile iş performansı arasında bir ilişki 

olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların algıladıkları stres düzeyleri ve iş performansları demografik 

değişkenler açısından incelendiğinde; algılanan stres düzeyi ve iş performansı ile cinsiyet, medeni 

durum ve çalıştığı bölüm arasında anlamlı bir farklılık görülemezken, stres düzeyi ve yaş, iş 

performansı ve eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Tartışma – İş stresinin iş performansına etkisi üzerine yapılan çalışmalar bu etkinin nötr, olumlu, 

olumsuz veya ∩ (ters u) şeklinde gerçekleşebileceğini göstermektedir. Bu çalışmada muhasebe ve 

pazarlama departmanlarında çalışanların iş stresinin iş performansına olumlu etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durum iş stresinin, iş performansını her zaman olumsuz yönde değil, zaman zaman 

olumlu yönde de etkilediği sonucunu desteklemektedir. İşletmelerin iş stresini yok saymak yerine, 

strese yol açan faktörlere ve koşullara odaklanması, yaşanılan stresin yüksek performans ve verimliliğe 

dönüşebilmesi için başarılı bir yönetim stratejisi sergilemeleri gerekmektedir.  
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Purpose – In order to ensure that businesses achieve their goals systematically, all business functions, 

especially the accounting function which is the financial language of the business and the marketing 

function which is a window for business to open up to the world, must operate effectively and 

efficiently. This depends on the job performance of the employees working in these departments. 

Nowadays, employees are faced with a quite intensive job stress and that job stress affects job 

performance. The aim of this study is to examine the effect of job stress experienced by the employees 

in accounting and marketing departments on their job performances in all its dimensions. 

Design/methodology/approach –  Within the scope of the research, an online questionnaire was 

applied to 251 employees working in the accounting and marketing departments of the enterprises in 

Gaziantep 1st Organized Industrial Zone via e-mail and the data obtained from 155 participants who 

responded to the survey were analyzed through the “SPSS 25.0 and AMOS 24.0” programs that allow 

the analysis of quantitative data. 
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Findings – According to the results of the research, it was found that perceived stress has an effect on 

job performance and there is a moderate and positive relationship between the perceived stress coping 

dimension and the job performance, while there is no relationship between stress dimension of 

perceived stress and job performance. When the perceived stress levels and job performances of the 

participants were examined in terms of demographic variables, there appeared no significant difference 

between perceived stress level and job performance and gender, marital status and department; 

nevertheless, a significant relationship was found between stress level and age, job performance and 

educational status. 

Discussion – The literature on the effect of job stress on job performance shows that this effect can be 

neutral, positive, negative or ∩ (inverted u). In this study, it was concluded that job stress of employees 

in accounting and marketing departments has a positive effect on job performance. This result supports 

the conclusion that job stress does not always negatively affect job performance; it sometimes affects 

positively also. Instead of ignoring work stress, businesses need to focus on the factors and conditions 

that cause stress and demonstrate a successful management strategy in order to transform the 

experienced stress into high performance and productivity. 

1. Giriş 

Global rekabetin giderek arttığı ortamda işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için, verimlilik ve performans 

artışına yönelik stratejik kararlar almak durumundadır. İşletmelerin en önemli kaynağı olan “insan” faktörü, 

işletmeleri sürdürebilir kılan etmenlerin başında yer almaktadır.  Bir işletmede sürdürülebilirliğin 

sağlanabilmesi ve stratejik kararların alınabilmesinin ön şartı işletmenin fonksiyonlarına göre 

uzmanlaşmasıdır. Bu nedenle işletmeler genel olarak muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, üretim ve halkla 

ilişkiler gibi çeşitli fonksiyonlara göre departmanlara ayrılmaktadır. Şüphesiz her departmanın önemi 

işletmeler için vazgeçilmez ve göz ardı edilemez düzeydedir. İşletmelerin hedeflerine sistematik bir şekilde 

ulaşmasını sağlayabilmek için muhasebe ve pazarlama fonksiyonlarının aktif bir şekilde faaliyet göstermesi 

gerekmektedir.  

Muhasebe fonksiyonu işletmelerin tüm mali işlemlerinin doğru ve eksiksiz şekilde kaydını tutan bir sistemdir. 

İşletme sahiplerine ve ortaklarına mali konularda stratejik kararlar almasına yardım eden muhasebe 

fonksiyonu işletmenin bel kemiğini oluşturmaktadır. İşletmenin varlık ve yükümlülükleri ile faaliyet 

gösterebilmesi finansal bilgilerin doğruluğuna ve güvenilirliğine, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması 

koşullarına bağlıdır. Bu koşulların sağlanabilmesi ise muhasebe departmanı çalışanlarına ve bu çalışanların 

performansına bağlıdır.  

Pazarlama fonksiyonu ise üretilen ürün ve hizmetlerin pazarlanabilmesi için gereken işlerin belirlenmesi, 

tanımlanması, gruplanması, yetki ve sorumlulukların dağıtımı faaliyetlerini içermektedir. İşletmede yer alan 

pazarlama faaliyetleri ürün, mal veya hizmetler ile ilgili araştırmaların yapılmasını, müşterilerin istek ve 

ihtiyaçlarının belirlenmesini ve müşteri tercihlerindeki değişimleri kapsamaktadır. İşletmeler pazarlama 

departmanı faaliyetleri sonucunda satış oranlarını ve verimliliği arttırarak karlılığın devam etmesini 

sağlamaktadır.  

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere değer katarak kar elde etmek isteyen işletmeler pazarlama 

fonksiyonuna ağırlık verirken, aynı zamanda kazanılan karların yönetimi ve doğru şekilde kayıt altına 

alınması için ise muhasebe fonksiyonuna ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle birbirleri ile yoğun ilişkili olan 

muhasebe ve pazarlama departmanlarının verimliliği bu departmanlarda çalışan kişilerin performansına 

bağlıdır.  

İş performansını etkileyen çok çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurların en önemlilerinden birisi de 

strestir (Tuten ve Neidermeyer, 2004: 27; Özbozkurt ve Kırmızısaç, 2019:288). Günümüzde stresin iş 

performansına etkisi tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyüktür (Driskell ve Salas, 2013:2). İşletmeler, 

21. yüzyılda yüksek performanslı örgütlerin sembolü haline gelen stres yönetimi konusuna önem vermelidir 

(Huda vd., 2020: 56).  

İçinde bulunduğumuz bu olağandışı dönemde stres, işletmelerde çalışanların iş performansı açısından 

hassasiyetle yönetilmesi gereken bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Özellikle işletmelerin en yoğun 

departmanlarından olan muhasebe ve pazarlamada görev yapan personelin yaşadığı stresin iş 

performanslarına etki edeceği düşünülmektedir. Ancak bu etkinin nasıl ve ne derece olduğu araştırılmalıdır 

çünkü konuya ilişkin literatür stresin iş performansı üzerinde zararlı etkileri (Szalma ve Hancock, 2008) 
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olabileceği gibi; olumlu etkileri olabileceğini de (Bashir ve Ismail Ramay, 2010: 122) belirtmektedir. Bu etkinin 

gücü ve yönü bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır.   

Bu çalışmada işletmelerin muhasebe ve pazarlama departmanlarında görev yapan personelin yaşadığı iş 

stresinin iş performanslarına etkisi incelenmiştir.  Bu doğrultuda öncelikle iş stresi ve iş performansı ile ilgili 

literatür araştırması yapılmıştır. Daha sonra Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesinde büyük çoğunluğunu 

KOBİ’lerin oluşturduğu işletmelerin muhasebe ve pazarlama birimlerinde görev yapan 155 personelden 

online anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliği test 

etmek için “SPSS 25.0 ve AMOS 24.0” programları aracılığıyla açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör 

analizleri yapılmış ve güvenirliklerini ölçmek için Cronbach α katsayı değeri hesaplanmıştır. Araştırma 

hipotezlerini test etmek için korelasyon ve çoklu (multiple) doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır.   

2. Literatür Araştırması 

Çalışmanın bu bölümünde iş stresi, iş performansı ve stres-performans ilişkisi kavramsal açıdan 

değerlendirilerek konuya ilişkin literatüre yer verilmiştir.  

2.1. İş Stresi 

Stres, kişinin kendisiyle yüzleşme yeteneğini aşan çeşitli dış etkenlere maruz kaldığında gösterdiği bir dizi 

fiziksel ve zihinsel tepkidir (Armenta Hernández vd., 2020:113). Stres, genellikle bir kişinin bir durumun 

gereksinimlerinin üstesinden gelebileceğinden daha zor olduğunu fark ettiğinde ortaya çıkan bir durum 

olarak görülür (Mansoor vd. 2011).  Günümüzde stresin birçok fiziksel ve psikolojik hastalığa neden 

olabileceği veya hastalığın evrim ve gelişiminde rol oynayabileceği tespit edilmiştir (Zameni, 2021:37).  

İşyerinde stres kavramı araştırmacıların büyük ilgi gösterdiği bir konudur (Singh ve Prasad, 2018:82). İş 

yaşamında görevlerini yapmakta olan kişiler bu ortamdan kaynaklanan stresle karşı karşıya kalmaktadır 

(Fırat, 2018:160). Stres, tüm bireylerin işi tamamlarken en sık karşılaştığı sorundur ve gergin, huzursuz veya 

endişeli hissetmek olarak tanımlanabilir (Muis, vd., 2021: 90). İş stresi, iş talepleri ile işçinin yetenekleri, 

kaynakları veya ihtiyaçları arasında zayıf bir eşleşme olduğunda ortaya çıkan zararlı fiziksel ve duygusal 

tepkidir (Niosh, 2004; Gilboa vd, 2008). Başka bir deyişle, işle ilgili stres, işçinin yetenekleri çeşitli sorunların 

nitelikleri ve talepleri tarafından aşıldığında ortaya çıkar (Armenta Hernández vd., 2020:113). İş stresi, 

çalışanların önemli zorlukların üstesinden gelme yeteneğinden emin olmadığında ortaya çıkan hoş olmayan 

bir duygusal durumdur (Manoppo, 2020:1395). İşyerinde stres üretkenliği düşürür, yönetim baskılarını artırır 

ve insanları birçok yönden hasta eder (Ayaz vd., 2017:01). İş stresinin korku veya endişe, saldırganlık, 

ilgisizlik, can sıkıntısı, depresyon, yorgunluk, hayal kırıklığı, duygusal kontrol kaybı, düşük benlik saygısı, 

sinirlilik, yalnızlık şeklinde öznel; kolay kazalar, alkolizm, uyuşturucu kullanımı, duygusal taşma, aşırı yeme 

veya sigara, dürtüsel davranış, gergin kahkaha şeklinde davranışsal; makul kararlar verememe, düşük 

konsantrasyon, dikkat eksikliği, eleştiriye karşı çok hassas, zihinsel engeller şeklinde bilişsel; yüksek kan 

şekeri, artan kalp atış hızı ve tansiyon, ağız kuruluğu, aşırı terleme şeklinde fizyolojik ve devamsızlık, ciro, 

düşük verimlilik, iş ortaklarından izolasyon, azalan örgütsel bağlılık ve sadakat şeklinde örgütsel etkileri ve 

sonuçları olabilir (Saputra, Rina, ve Sodiq, 2019: 102). 

2.2. İş Performansı 

Performans, kişinin içinde çalıştığı organizasyon veya sistemin değer verdiği çıktılar ve başarılar olarak 

tanımlanır (Shah vd., 2011). Performans, birey için önemlidir. Görevleri yerine getirmek ve yüksek düzeyde 

performans sergilemek, maharet ve övünme duyguları ile bir tatmin kaynağı olabilir. Düşük performans ve 

amaçlara ulaşamama kişisel bir başarısızlık olarak deneyimlenebilir (Ayaz vd., 2017: 1).  

İş performansı, çalışanların örgütsel hedeflerle ilişkili olan ve bu hedeflere katkıda bulunan eylemleri ve 

davranışlarını ifade eder (Swider ve Zimmerman, 2014; Hidayati vd. 2019). Bu bağlamda, iş performansı, 

çalışanların iş görevlerini ne kadar iyi tamamladıkları ve görevlerin tamamlanmasıyla ilgili ne kadar faaliyette 

bulundukları olarak gösterilebilir (Liv vd., 2021: 121).  

İş performansı genel olarak ikiye ayrılır. Bunlar (Borman ve Motowidlo,1993: 34-37); belirli bir organizasyonda 

temel teknik sürecin yürütülmesi ve sürdürülmesi ile ilgili faaliyetleri ifade eden görev performansı ve teknik 

temel işlevlerin içinde bulunduğu örgütsel, sosyal ve psikolojik ortamı şekillendirerek örgütsel etkililiğe 

katkıda bulunan faaliyetleri ifade eden bağlamsal performanstır. 
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Performans, örgüt içinde başkaları tarafından da kabul edilirse, genellikle mali ve diğer faydalarla 

ödüllendirilir. Performans, gelecekteki kariyer gelişimi ve pazarda başarı için tek ön koşul olmasa da önemli 

bir konudur (Ayaz vd. 2017: 2). Günümüzde yüksek performanslı çalışma sistemlerini sürdürebilmek için iş 

sorumlulukları ve çalışma saatleri arttırılmaktadır (Chang vd., 2017). Artan iş talepleri ve çalışanların bu 

talepleri karşılama çabaları ise iş stresine sebep olmaktadır (Zahoor, Abdullah ve Zakaria; 2021). 

2.3. Stres-Performans İlişkisi 

Günümüz piyasalarındaki profesyoneller için stres ve bunun iş performansıyla ilişkisi her zamankinden daha 

önemli hale gelmiştir (Oberlechner, Nimgade, 2005:285). İş stresi literatürü, stres-performans ilişkisinin 

karmaşık olduğunu göstermektedir (Contreras ve Gonzalez, 2020:265). İş stresine ilişkin farklı araştırmalar, iş 

stresinin çalışanlar açısından olumlu veya olumsuz etkileri olabileceğini vurgulamıştır (Saputra, Rina, ve 

Sodiq, 2019:102). Düşük ve yüksek seviyelerde stresin olumlu etkisi, çalışanların işinin iyileştirilmesi için itici 

bir güç olarak hareket etmesi anlamında işlevseldir. Stresin yüksek düzeyde olumsuz etkisi, çalışan 

performansında ciddi bir düşüştür (Alam, 2020:530).  

 

 

Şekil 1. İş Stresi ve Performans İlişkisi (Kaynak: Jayathilaka ve Subasinghe, 2016:96). 

Ters U kavramı iş stresinin performans üzerindeki etkisini göstermektedir. İş stresi performans üzerinde 

sıklıkla eğrisel bir etki gösterir ve bu eğrisel etki ters U şeklinde gösterilmektedir. Ters U eğrisi çalışanların 

kurumlarda karşılaştığı problemlerle mücadele etmeyi tercih ettiğini, mücadele edemediği takdirde ise geri 

çekildiğini ve geri çekilmenin sonuçlarını kabullenmek zorunda kaldığını açıklamaktadır (Sullivan ve 

Bahagat, 1992: 357).  

Ters U Şekil 1’ de gösterilmiştir. Bu eğriye göre çok az veya çok fazla stresin zararlı olduğu, ancak orta düzeyde 

stresin olumlu olduğu söylenebilir (Contreras ve Gonzalez, 2020:265). Çalışma ortamındaki normal stres 

durumunda ise çalışanlar stres ile mücadele etmekten çok performanslarını artırma çabası içine girmektedirler 

(Özbozkurt ve Kırmızısaç, 2019: 290). Stres-performans ilişkisinde; başlangıç için, streste kademeli ancak hafif 

artışlar, artan performansla ilişkilidir, ancak belirli bir seviyeden itibaren, stresin ilave artışları, performansın 

düşmesine neden olmaktadır (Crețu ve Gora, 2019: 410).  

Stres-performans ilişkisine ilişkin literatür incelendiğinde; Saputra, Rina, ve Sodiq (2019); Singh ve Prasad 

(2018) çalışmalarında iş stresinin iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Desseller (2000), Dean (2002), Gaumail (2003), Alam (2020), Jayathilaka, Subasinghe (2016), Yunita, P. I., ve 

Saputra (2019), Nyangahu ve Bula (2015), Ayaz vd. (2017), Ekienabor (2019)  iş stresi ve iş performansı arasında 

negatif anlamlı ilişki tespit ederken, Muis vd. (2021) iş stresinin iş performansı üzerinde bir etkisi olmadığı 

sonucuna varmışlardır.  
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Alan yazınında iş stresinin iş performansı üzerindeki etkisini muhasebe ve muhasebeciler açısından  inceleyen 

Bernardi (1997), Özmutaf ve Mirzahi (2017), Fisher (2001), Chen, Silverthorne ve Hung (2006), Yıldırım (2008), 

Yıldırım, Tüfekçi ve Çukacı (2004), Kaplanoğlu (2014), Patten (1995), Choo (1987), Yousefi, Nayebzadeh ve 

Eslami (2015) gibi çalışmaların yanında; iş stresinin iş performansı üzerindeki etkisini pazarlama ve 

pazarlamacılar açısından inceleyen Armağan ve Kubak (2013), Veloutsou ve Panigyrakis (2004), Behrman ve 

Perreault (1984), Noor ve Maad (2009), Netemeyer, Maxham ve Pullig (2005) gibi çalışmalar bulunmaktadır. 
Bu çalışmada ise iş stresinin iş performansına etkisi muhasebe ve pazarlama departmanı çalışanları açısından 

incelenecektir 

3. Yöntem  

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı ve araştırmanın modeli, araştırma verilerinin toplama yöntemi 

ve ölçüm araçları, araştırmanın kapsamı ve araştırmanın örneklemi konularına yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Araştırmanın Modeli 

Stres, bir kişinin refahı için bir zorluk veya tehdit oluşturan herhangi bir şeydir (Tus, 2020: 29).  Bireyler günlük 

yaşamlarında olduğu gibi iş yaşamlarında da çeşitli stres faktörleri ile karşı karşıyadır. İş, bir kişinin yaşamının 

evrensel bir yönüdür ve bir işle ilgili stres kaçınılmazdır. Stres, bireyin iş performansını etkiler ( Hunda vd. 

2020:25). Muhasebe departmanı ve pazarlama departmanı çalışanları mesleklerini ifa ederken, yöneticilerin 

yoğun denetimi ve baskı altında çalışmanın verdiği etkiyle birçok stres faktörü ile karşılaşmakta ve yoğun 

stres altında görev yapmaktadırlar. Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı işletmelerin muhasebe ve 

pazarlama biriminde çalışan personelin iş stresi düzeyinin iş performanslarına etkisinin incelenmesidir.  

Algılanan stres düzeyi bağımsız değişken (Cohen vd., 1983: 394-395) ve iş performansı (Şehitoğlu, 2010: 217) 

bağımlı değişken şeklinde ele alınmıştır. Aynı zamanda sosyodemografik değişkenlere yönelik “katılımcıların 

iş stresi ve iş performansı ölçeklerine verdikleri cevaplar, sosyodemografik özelliklerine göre farklılık 

göstermekte midir?” sorunun cevabı da araştırılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın hipotezlerini bütün olarak 

gösteren araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuştur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Aşağıda araştırmanın modeli kapsamında oluşturulan araştırma hipotezleri sunulmuştur.  

H1: Algılanan iş stresinin iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

 H1(a): Algılanan iş stresinin stres boyutunun iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 H1(b): Algılanan iş stresinin baş etme boyutunun iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H2(a)(b)(c)(d)(e)(f): Algılanan iş stresi sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterir. 

H3(a)(b)(c)(d)(e)(f): İş performansı sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterir.  

İŞ STRESİ 

-Stres  

-Baş Etme 

 

SOSYO-

DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLER 

İŞ PERFORMANSI 

H1,(a, b)  

H3 (a, b, c, d, e, f)  

H2 (a, b, c, d, e, f)  
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3.2. Araştırma Verilerinin Toplama Yöntemi ve Ölçüm Araçları 

Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu’nun 27/04/2021 tarihli 07/49 nolu kararı ile etik 

kurul onayı ile araştırma verileri toplanmaya başlanmış ve bu amaçla üç bölümden oluşan online bir anket 

formu oluşturulmuştur. Hazırlanan anket formunun birinci bölümü katılımcıların sosyo-demografik 

özelliklerini belirlemek için sorulan 7 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümü ise katılımcıların stres düzeylerini 

belirlemek amacıyla Cohen, Kamarck ve Mermelstein (1983: 394-395) tarafından geliştirilen “Algılanan Stres 

Ölçeği” ifadelerinden oluşmaktadır. Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy (2013: 138) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Algılanan Stres Ölçeği”nin Cronbach α katsayısı 0.84 

olarak hesaplanmıştır. Bu ölçekte stres faktörünü ölçmeye yönelik 7 ifade ve baş etme faktörünü ölçmeye 

yönelik 7 ifade bulunmaktadır. Ölçekte muhasebe ve pazarlama departmanlarında çalışan personelin geride 

kalan bir ay içinde ifadelerde bulunan duygu veya düşünceleri yaşama sıklıklarını 1 = Hiç ile 5 = Çok sık 

arasında olmak üzere ifade etmeleri istenmiştir. Anket formunun üçüncü bölümünde katılımcıların iş 

performansı düzeyini ölçmek amacıyla Rahman ve Bullock’un (2004) çalışmalarına dayanarak geliştirilen ve 

ülkemizde geçerlilik ve güvenirlik çalışması birçok araştırmacı tarafından yapılan “Çalışan performansı 

Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçüm aracının Şehitoğlu (2010: 121) tarafından Cronbach α katsayısı 0.878 olarak 

hesaplanırken, Kılıç (2012) Cronbach α katsayısını 0.759 olarak hesaplamıştır (Şehitoğlu, 2010: 217; Kılınç, 

2012: 50; Erdoğan ve Adnan, 2019:109).   

3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Örneklemi   

Gaziantep Organize Sanayi 1. Bölgesinde farklı alanlarda faaliyette bulunan toplam 166 işletme araştırmanın 

kapsamını oluşturmaktadır. Gaziantep Organize Sanayi web sayfasından iletişim bilgilerine ulaşılan 166 

işletme telefonla aranarak muhasebe ve pazarlama departmanlarında görev yapan personel sayısı ve bu 

personelin iletişim bilgileri istenmiştir. Büyük çoğunluğunu KOBİ’lerin oluşturduğu işletmelerin muhasebe 

ve pazarlama departmanlarında görev yapan toplam 251 personel olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamında 

örneklemin %95 güven aralığında ve %5 hata payı ile 152 katılımcı olması gerektiği ortaya çıkmıştır 

(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50; Altunışık vd., 2004, 125). Araştırmada hem uygulama sırasında 

karşılaşılacak güçlüklerden daha az etkilenmek hem de örnekleme geçerliğini artırmak amacıyla iletişim 

bilgilerine ulaşılan 251 personelin tamamının mail adreslerine online anket formu yollanmış, ancak dağıtılan 

anketlerin 155’i geri dönerek değerlendirmeye alınmıştır.       

Araştırma için kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılabilen katılımcılardan gönüllülük esasına bağlı olarak veri 

toplanmıştır. Gaziantep Organize Sanayi 1. Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe ve pazarlama 

departmanlarında görev yapan 155 personel araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklemin evreni 

karşılama oranı yaklaşık %62’dır. Bu araştırmaya muhasebe biriminden 81 (%52,3) kişi ve pazarlama 

biriminden 74 (47,7) olmak üzere toplam 155 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılanların 71’i (%45,8) kadın ve 

84’ü (%54,2) erkek olduğu belirlenirken, 119’unun (%76,8) evli ve 36’sinin (%23,2) bekâr olduğu tespit 

edilmiştir. Katılımcıların 19’u (%12,3) 18-25 yaş aralığında, 44’ü  (%28,4) 26-30 yaş aralığında, 46’sı (%29,6) 31-

40 yaş aralığında, 29’u (%18,7) 41-50 yaş aralığında ve 17’si (%11,0) 51 yaş ve üzerindedir. Eğitim durumu 

açısından katılımcıların 21’i (%13,6) lise mezunu, 31’i (%20) ön lisans, 83’ü (%53,5) lisans ve 20’sı (%12,9) 

yüksek lisans mezunudur. Öte yandan, katılımcıların 66’sı (%42,6) 1-5 yıl arası, 51’i (%32,9) 6-10 yıl arası, 27’si 

(%17,4) 11-15 yıl arası, 11’i (%7,1) 16 yıl ve üzeri aynı işletmede çalışmakta iken, 25’i (%16,1) 1-5 yıl arası, 47’sı 

(%30,4) 6-10 yıl arası, 45’i  (%29) 11-15 yıl arası, 38’i (%24,5) 16 ve üzeri mesleki deneyime sahiptir.  

4. Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulgular 

4.1. Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenirliliği 

Araştırma kapsamında öncelikle ölçeklerin yapısal geçerliliklerini test etmek için açıklayıcı faktör (AFA) 

analizi ve doğrulayıcı faktör (DFA) analizinden faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan “Algılanan Stres 

Ölçeği” ve “İş Performansı Ölçeği” ile ilgili AFA sonuçları Tablo. 1’de yer almaktadır.   
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Tablo 1: Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi Sonuçları 

 

Algılanan Stres ve İş Performansı 

Ölçeklerine İlişkin Faktörler S
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Algılanan Stres 

Faktör 1: Stres 7 ,556-,792 4,301 30,718 55,909 ,831 

Faktör 2: Baş Etme 7 ,686-,840 3,527 25,190 

İş Performansı Faktör 1: İş Performansı 7  ,643-,878 4,605 65,792 65,792 ,901 

Tablo 1’de uygulanan AFA sonucu faktör yük değerlerinin algılanan stres ölçeği için 0,556 ile 0,840 arasında, 

iş motivasyonu ölçeği için 0643 ile 0,878 arasında değiştiği ve ölçeklere ait maddelerin de içinde bulunduğu 

yapı ile uyum sağladığı tespit edilmiştir. KMO değerlerinin algılanan stres ölçeği için 0,831 ve iş performansı 

ölçeği için 0,901 olması ve Barlett Küresellik testinin iki ölçek için de anlamlı çıkması (,000) sonucu veri setinin 

faktör analizine uygun olduğu kabul edilmiştir. Algılanan stres ölçeğinin 2 alt boyutu ile toplam varyansın 

%55,909’unu açıkladığı ve iş performansı ölçeğinin tek alt boyutu toplam varyansın %65,792’sini açıkladığı 

görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre üç ölçek için de faktör yapısının güçlü olduğu kanıtlanmıştır. 

Algılanan stres ölçeğinin faktör yüklerinin 0.526 ile 0.840 arasında; iş performansı ölçeğinin faktör yüklerinin 

0.643 ile 0.878 arasında değişmesi her üç ölçeğe ait maddelerin içinde bulunduğu yapı ile uyumlu olduğunu 

göstermektedir (Çokluk vd., 2010: 197).    

AFA sonucu faktör yapısının uyumunu kontrol etmek için her bir ölçüm aracı için DFA uygulanmıştır. 

Araştırmada kullanılan “Algılanan Stres Ölçeği” ve “İş Performansı Ölçeği” ile ilgili DFA sonucu elde edilen 

uyum indeksi değerleri Tablo 2’de verilmiştir.     

Tablo 2: Ölçeklere İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçek/Model Δχ² p < 0.05 Df Δχ²/ df 

≤5 

RMSEA 

≤.08 

GFI 

≥.85 

CFI 

≥.90 

IFI 

≥.90 

Algılanan Stres 126,722 ,000 65 1,950 ,079 ,906 ,934 ,936 

İş Performansı 20,269 ,042 11 1,843 ,074 ,965 ,987 ,987 

Tablo 2’de görüldüğü üzere hem algılanan stres ölçeği hem de  iş performansı ölçeklerinin genelinin model 

uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir (Çokluk vd., 2010: 266-275).   

4.2. Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi 

Araştırma hipotezlerini test etmeye başlamadan önce algılanan stres ve iş performansı arasında anlamlı bir 

ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Ölçeklere ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler, korelasyon ve Cronbach α katsayıları Tablo 3’de sunulmuştur.    

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler, Korelasyon ve Cronbach α Katsayıları 

Değişkenler Ortalama 

  

Standart 

Hata 

Çarpıklık 

 

Basıklık 

 

Stres Baş 

Etme 

İş 

Performansı 

Algılanan 

Stres 

Stres 3,7724 ,7981 -,263 -,297 (,824)    

Baş Etme 3,4581 ,9022 -,132 -,468 ,143 (,882)   

İş 

Performansı 

3,8240 ,8819 -,979 ,849 ,141 ,641** (,906)  

Algılanan 

Stres 

3,6152 ,64370 ,490 ,647 ,720** ,790** ,537** (,826) 
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Tablo 3’de yer alan korelâsyon analizi sonucu algılanan stres ile iş performansı (,537**) arasında ve algılanan 

stresin baş etme boyutu ile iş performansı (,641**) arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

görülürken, algılanan stresin stres boyutu ile iş performansı arasında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, aritmetik ortalamanın genel algılanan stres ölçeği için 3,6152±,64370 algılanan stres ölçeğinin 

stres boyutu için 3,7724±,7981 ve baş etme boyutu için 3,4581±,9022 iken, iş performansı ölçeğinin için 

3,8240±,8819 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeklerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±2 sınırları içinde olduğu 

ve verilerin normal dağılımın sağladığı ve aynı zamanda ölçeklere ilişkin Cronbach α katsayılarının 70’in 

üzerinde olması ölçeklerin güvenilirliğinin sağlandığını kanıtlamaktadır (Hair vd., 2009: 119; Tabachnick ve 

Fidell, 2013: 133).          

 Algılanan stresin alt boyutlarını oluşturan stres ve baş etmenin iş performansı üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4: Algılanan Stresin İş Performansına Etkisi 

 

Bağımlı Değişken 

 

Bağımsız 

Değişken 

Anova Model 

Özeti 

Etkiler 

F Sig. F R R2 Β T Sig. 

İş Performansı Algılanan Stres 61,888 ,000 ,537 ,283 ,537 7,867 ,000*** 

 

İş Performansı 

Stres 53,603 ,000 ,643 ,414 ,050 ,796 ,427 

Baş Etme ,634 10,103 ,000*** 

Tablo 4’de çoklu regresyon analizi sonucu algılanan stresin iş performansının (β: ,537; p=,000) pozitif yönde 

bir yordayıcısı olduğunu tespit edilmiştir. Öte yandan, belirlilik katsayısına (R2=,283) göre algılanan stresin iş 

performansındaki değişimin yaklaşık %28,3’lük kısmını açıkladığı görülmektedir. Daha sonra algılanan 

stresin hangi boyutunun iş performansını etkilediğini tespit etmek için yapılan amacıyla yapılan analiz sonucu 

algılanan stresin alt boyutu oluşturan stresin (β: ,050; p>0,05) iş performansı üzerinde anlamlı etkisinin 

olmadığı, ancak algılanan stresin alt boyutunu oluşturan baş etmenin (β: ,634; p=,000) iş performansı üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda belirlilik katsayısına (R2=,414) göre 

algılanan iş stresinin stres ve baş etme alt boyutlarının birlikte iş performansındaki değişimin yaklaşık 

%41,4’lük kısmını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda H1 ve H1(b) hipotezi kabul edilirken, H1(a) 

hipotezi reddedilmiştir. 

Araştırma kapsamında katılımcıların algıladıkları stres ile cinsiyet, medeni durum ve çalıştığı bölüm arasında 

anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla kurulan hipotezleri test etmek için t-testi 

yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’de sunulmuştur.    

Tablo 5: T-Test Sonuçları 

Hipotez Cinsiyet N x ̄ S. Sapma p Sonuç 

H2(a): Muhasebe ve pazarlama 

departmanında çalışan 

personelim algıladığı stres 

düzeyi cinsiyete göre farklılık 

gösterir. 

Kadın 71 3,5131 ,61259 ,069 RED 

Erkek 84 3,7015 ,66019 

Hipotez Medeni Durum N x ̄ S. Sapma p Sonuç 

H2(b): Muhasebe ve pazarlama 

Departmanlarında çalışan 

personelin algıladığı stres düzeyi 

medeni duruma göre farklılık 

gösterir.  

Evli 119 3,6387 ,63482 ,411 RED 

Bekâr 36 3,5377 ,67558 

Hipotez Medeni Durum N x ̄ S. Sapma p Sonuç 

H2(c): Muhasebe ve pazarlama 

Departmanlarında çalışan 

personelin algıladığı stres düzeyi 

çalıştığı bölüme göre farklılık 

gösterir.  

Muhasebe 81 3,6693 ,72426 ,275 RED 

Pazarlama 74 3,5560 ,54080 
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Tablo 5’de görüldüğü üzere katılımcıların algıladıkları stres düzeyleri ile cinsiyet (p>0,05), medeni durum (p= 

p>0,05) ve çalıştığı bölüm (p= p>0,05) arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, H2(a), 

H2(b) ve H2(c) hipotezleri reddedilmiştir.   

Araştırma kapsamında katılımcıların iş performansı düzeyi ile cinsiyet, medeni durum ve çalıştığı bölüme 

arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla kurulan hipotezleri test etmek için t-testi 

yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.    

Tablo 6: T-Test Sonuçları 

Hipotez Cinsiyet N x ̄ S. Sapma p Sonuç 

H3(a): Muhasebe ve pazarlama 

departmanında çalışan personelim iş 

performansı düzeyi cinsiyete göre farklılık 

gösterir. 

Kadın 71 3,8571 ,84377 ,668 RED 

Erkek 84 3,7959 ,91709 

Hipotez Medeni Durum N x ̄ S. Sapma p Sonuç 

H3(b): Muhasebe ve pazarlama 

Departmanlarında çalışan iş performansı 

düzeyi medeni duruma göre farklılık 

gösterir. 

Evli 119 3,8223 ,85289 ,967 RED 

Bekâr 36 3,8294 ,98491 

Hipotez Medeni Durum N x ̄ S. Sapma p Sonuç 

H3(c): Muhasebe ve pazarlama 

departmanlarında çalışan personelin iş 

performansı düzeyi çalıştığı bölüme göre 

farklılık gösterir. 

Muhasebe 81 3,8360 ,88701 ,860 RED 

Pazarlama 74 3,8108 ,88225 

Tablo 6’da katılımcıların iş performansı düzeyleri arasında cinsiyet (p>0,05), medeni durum (p>0,05) ve 

çalıştığı bölüm (p>0,05) açısından anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, H3(a), H3(b) ve H3(c) 

hipotezleri reddedilmiştir.   

Katılımcıların algıladıkları stres seviyelerinin yaş, eğitim düzeyi ve mesleki deneyime göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA analizi sonuçları Tablo 

7’de sunulmuştur.     

Tablo 7: ANOVA Analizi Sonuçları 

Hipotez Yaş N x ̄ S. 

Sapma 

p Sonuç 

H2(d): Muhasebe ve pazarlama 

departmanlarında çalışan personelin 

algıladığı stres düzeyi yaşlarına göre farklılık 

gösterir.  

25 yaş ve altı 19 3,3045 ,58411 ,007 KABUL 

26-30 yaş arası 44 3,5568 ,58489 

31-40 yaş arası 46 3,7127 ,65991 

41-50 yaş arası 29 3,5099 ,43226 

51 yaş ve üzeri 17 4,0294 ,88282 

Hipotez Eğitim Durumu N x ̄ S.Sapma P Sonuç 

H2(e): Muhasebe ve pazarlama 

departmanlarında çalışan personelin 

algıladığı stres düzeyi eğitim durumlarına 

göre farklılık gösterir. 

Lise 21 3,6973 ,49431  

,110 

RED 

Ön Lisans 31 3,4908 ,61161 

Lisans 83 3,5706 ,65051 
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Yüksek Lisans 20 3,9071 ,74379 

Hipotez Mesleki Deneyim N x ̄ S. 

Sapma 

P Sonuç 

H2(f): Muhasebe ve pazarlama 

departmanlarında çalışan personelin 

algıladığı stres düzeyi mesleki deneyimlerine 

göre farklılık gösterir.  

1-5 yıl arası 25 3,4457 ,64129 ,099 RED 

6-10 yıl arası 47 3,7705 ,76016 

11-15 yıl arası 45 3,4984 ,50220 

16 yıl ve üzeri 38 3,6729 ,60783 

Tablo 7’de görüldüğü üzere katılımcıların algıladığı stres düzeyi yaşlarına (ANOVA, p=,002) göre anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Post Hoc 

testleri (Tukey testi) uygulanmıştır. Sonuç olarak, H2(d) hipotezleri kabul edilirken, H2(e)(f) hipotezi 

reddedilmiştir.              

ANOVA analizi sonrası yapılan Tukey testi sonucu 51 yaş ve üzeri ile 25 yaş ve altı (p=,001) olan katılımcılar 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Buna göre 51 yaş ve üzeri olan katılımcıların (x ̄=4,0294), 25 yaş 

ve altı olan katılımcılara (x ̄=3,4286) oranla algıladıkları stres düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.  

Katılımcıların iş performans düzeylerinin yaş, eğitim durumu, mesleki deneyime göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA analizi sonuçları Tablo 

8’da sunulmuştur.     

Tablo 8: ANOVA Analizi Sonuçları 

Hipotez Yaş N x ̄ S. Sapma p Sonuç 

H3(d): Muhasebe ve pazarlama 

departmanlarında çalışan personelin iş 

performansı düzeyi yaşlarına göre farklılık 

gösterir. 

25 yaş ve altı 19 3,4361 1,06849 ,104 RED 

26-30 yaş arası 44 3,9253 ,78578 

31-40 yaş arası 46 3,9037 ,72784 

41-50 yaş arası 29 3,6355 ,93801 

51 yaş ve üzeri 17 4,1008 1,06876 

Hipotez Eğitim Durumu N x ̄ S. Sapma P Sonuç 

H3(e): Muhasebe ve pazarlama 

departmanlarında çalışan personelin iş 

performansı düzeyi eğitim durumlarına göre 

farklılık gösterir. 

Lise 21 3,7959 ,89051 ,001 KABUL 

Ön Lisans 31 3,4286 ,94401 

Lisans 83 3,8348 ,85116 

Yüksek Lisans 20 4,4214 ,55129 

Hipotez Mesleki Deneyim N x ̄ S.Sapma P Sonuç 

H3(f): Muhasebe ve pazarlama 

departmanlarında çalışan personelin iş 

1-5 yıl arası 25 3,6114 1,04777 ,150 RED 

6-10 yıl arası 47 4,0334 ,83470 
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performansı düzeyi mesleki deneyimlerine 

göre farklılık gösterir. 
11-15 yıl arası 45 3,6857 ,70356 

16 yıl ve üzeri 38 3,8684 ,97931 

Tablo 8’de görüldüğü üzere katılımcıların iş performansı düzeylerinin eğitim durumlarına (ANOVA, p=,002) 

göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek 

için Post Hoc testleri (Tukey testi) uygulanmıştır. Sonuç olarak, H3(e) hipotezleri kabul edilirken, H3(d)(f) hipotezi 

reddedilmiştir.              

ANOVA analizi sonrası yapılan Tukey testi sonucu yüksek lisans ile ön lisans (p=,001) eğitim durumu 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Buna göre eğitim durumu yüksek lisans düzeyinde olan 

katılımcıların (x̄=4,4214), ön lisans (x ̄=3,4286) eğitim düzeyine sahip katılımcılarına oranla iş performansı 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada muhasebe ve pazarlama departmanları çalışanlarının yaşadıkları iş stresinin iş performansına 

etkisi incelenmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmada algılanan stresin iş performansının bir yordayıcısı 

olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda algılanan stresin baş etme boyutu ile iş performansı arasında orta 

düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülürken, algılanan stresin stres boyutu ile iş performansı 

arasında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, algılanan iş stresi iş performansındaki değişimin 

yaklaşık %41,4’lük kısmını açıklamaktadır. Bu sonuç algılanan iş stresinin iş performansını açıklamada çok 

önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Eğer işletmeler iş stresini kontrol edebilir ve olumlu anlamda 

yönetebilirlerse bu durum iş performansında bir artışla sonuçlanacaktır. 

Araştırma sonuçları demografik özellikler açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların algıladıkları stres 

düzeyleri ile cinsiyet, medeni durum ve çalıştığı bölüm arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, 

katılımcıların algıladıkları stres düzeyinin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna 

göre büyük yaş grubunda bulunan katılımcıların, genç yaş gurubundaki katılımcılara oranla algıladıkları stres 

düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanında katılımcıların iş performansı 

düzeylerinin eğitim durumlarına göre de anlamlı bir farklılık gösterdiği, eğitim durumu yüksek lisans 

düzeyinde olan katılımcıların, ön lisans eğitim düzeyine sahip katılımcılara oranla iş performans düzeylerinin 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucunda stres düzeyi ile yaş arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken, alan yazınında stres 

düzeyi ile yaş arasında farklılık bulan çalışmaların bulunması literatürü destekler niteliktedir. Soysal (2009) 

ve Arıkan (2004) de yapmış oldukları çalışmalarında yaş düzeyi arttıkça stresin yoğunlaştığı sonuçlarına 

ulaşmışlardır. Bu sonuç genç ve daha dinamik olan kişilerin değişime daha çabuk adapte olması sebebiyle 

daha az stres yaşamalarından kaynaklanabilir. Literatürde yaş ve stres arasında ilişki bulamayan çalışmalar 

da mevcuttur (Kılıç ve Özafşarlıoğlu, 2013). Bu açıdan değerlendirildiğinde yaş ile iş stresi arasındaki ilişkinin 

etkili olabilecek diğer değişkenler ile birlikte düşünülmesi daha doğru sonuçlar verebilir (Özceylan vd., 2018: 

49). Araştırmada Erşan ve ark. (2013) ‘nın çalışmasına benzer olarak iş stresinin cinsiyet ve medeni duruma 

göre anlamlı bir fark göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Yine araştırma sonucunda elde edilen eğitim 

durumu yüksek lisans düzeyinde olan katılımcıların, ön lisans eğitim düzeyine sahip katılımcılara oranla iş 

performans düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucu da literatür tarafından desteklenmektedir. Türkoğlu ve 

Yurdakul (2017) lisansüstü eğitim derecesine sahip kişilerde iş performanslarının yüksek olduğunu tespit 

ederken, Köroğlu ve Avcıkurt (2014) iş performansı ve eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Çalışanların daha yüksek iş performansı gösterebilmeleri için şirketler personellerinin 

lisansüstü eğitimini özendirici politikalar benimseyebilir. Böylelikle hem daha eğitimli personellerle çalışarak 

işletmelerini geleceğe hazırlama hem de daha iyi iş performansına sahip personellerle çalışma şansını elde 

etmiş olurlar. 

Alan yazında, iş stresinin iş performansı üzerindeki etkisi, olumlu etki, olumsuz etki, nötr etki ve ters u olarak 

dört temel şekilde gerçekleşebilmektedir (Tuten ve Neidermeyer, 2004). Bu çalışmada iş stresinin iş 

performansına olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Genel olarak literatürde farklı örneklemler üzerinde 

yapılan ampirik çalışmalarda da çalışmamız ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Judge ve diğerleri (2001); 

Veloulsou ve Pamgyrakis (2004); (Gümüştekin ve Öztemiz, 2005) stresin iş performansının önemli bir 
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belirleyicisi olduğunu belirtmektedir ve bu durum iş stresinin, iş performansını her zaman olumsuz yönde 

değil, zaman zaman olumlu yönde de etkilediği sonucunu desteklemektedir.   

Muhasebe ve pazarlama çalışanlarının yaşadıkları iş stresi bütün işletmelerin baş etmek durumunda kaldığı 

kaçınılmaz bir durumdur. İşletmelerin bu stresi yok saymak yerine, strese yol açan faktörlere odaklanması ve 

yaşanılan stresin işletme üzerinde pozitif etki edecek yüksek performans ve verimliliğe dönüşebilmesi için 

başarılı bir yönetim stratejisi sergilemeleri gerekmektedir. Stres ile baş etme konusunda yapılacak hamleler 

işletmelere, stresten olumlu yönde etkilenebilecekleri bir ortam hazırlar. Bu olumlu etki durumunda stresin, 

devamsızlık, işten ayrılma, kaytarma gibi olumsuz sonuçları azalacak; performans, verimlilik, 

sürdürülebilirlik gibi olumlu sonuçları artacaktır. Bu nedenle işletmelerin stres olgusunu dikkate alarak 

stratejik kararlar alması, çalışanların stres anlamında daha stabil ortamda çalışmalarını sağlaması iç 

müşterilerin işletmeye olan bağlılığını arttıracaktır. 

Literatürde genellikle olumsuz yönlerine odaklanılan stresin bu araştırma sonucunda ulaşıldığı gibi iş 

performansına olumlu etkileri de bulunmaktadır. İşletme yöneticilerinin iş stresini optimal düzeyde tutmaları; 

çalışanların dikkat odağının artması, konsantrasyonun yükselmesi, başarma isteği, daha yüksek ücret 

düzeyleri ve terfi için istekli olma, kişisel kabiliyetlerini ortaya çıkarma, ayın elemanı veya haftanın çalışanı 

seçilme gibi özendirici yöntemlerle şirket içi olumlu rekabetin artmasını sağlayabilir. Bu nedenle işletme içi 

stres seviyesinin optimal düzeyde tutulması yukarıda sayılan faydaları sağlayacak olması açısından 

yöneticilere önerilebilir.  

Bu çalışmada her ne kadar muhasebe ve pazarlama departmanları çalışanlarının yaşadıkları iş stresinin iş 

performansına olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılsa da, işletmelerin çoğu zaman iş stresinin olumsuz 

yanlarıyla mücadele etmek durumunda kaldığı da yadsınamaz bir gerçektir. Stresin olumsuz etkilerini yok 

edebilmek adına hem yöneticiler hem de çalışanlar tarafından alınabilecek birtakım önlemler mevcuttur. 

Yöneticiler tarafından gerçekçi hedeflerin belirlenmesi, sorumluluk alanlarının doğru tespiti ve görev 

tanımlarının doğru yapılması, çalışanların danışmanlık hizmeti alabileceği kurum içi bir danışmanlık 

merkezinin bulunması, beklentilerin doğru tespit edilmesi, mesai saatleri içerisindeki dinlenme sürelerinin 

doğru ayarlanması, teşvik edici ödüllendirme sisteminin bulunması, hobi alanlarının oluşturulması, yıllık 

izinlerin belirli aralıklarla kullanılması (örneğin, 3 ay veya 6 ay aralıklarla izin kullandırılması), işletme içi 

sosyal paylaşımların (yemek, yarışma, gezi, piknik vb.) arttırılması, çalışanlar arasındaki çatışmanın 

azaltılması için şirket içi iletişimin güçlendirilmesi, yetki devrinin performansa bağlı olarak yapılması, iş 

eğitimi programlarının geliştirilmesi veya arttırılması,  işleri yapacak kişilerin belirlenmesinde kişilerin 

bireysel özelliklerine dikkat edilmesi, çalışanların işletmedeki aidiyet duygularının arttırılması için 

çalışanların fikirlerine önem veren bir yönetim anlayışının benimsenmesi sayılabilir. İşletmenin temel 

fonksiyonları olan muhasebe ve pazarlama departmanları görece olarak tüm işletmelerde stresi en yoğun 

yaşayan birimler arasındadır. Bu nedenle sunulan bu önerilerin muhasebe ve pazarlama departmanlarının 

yöneticileri ve çalışanları tarafından uygulanması önem arz etmektedir.  

Yukarıda araştırmaya ait sonuçlar detaylarıyla ortaya konmuştur, ancak bu araştırma sonuçlarının bazı 

kısıtlar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir. Araştırmanın sadece bir Organize Sanayi Bölgesi’nde ve 

tek bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi araştırmanın kısıtıdır. Muhasebe ve pazarlama departmanları 

çalışanlarının iş stresi ve iş performansı arasında bir ilişki tespit edilmiş olsa da, gelecekteki araştırmaların 

sektörel bazda örneklem seçmesi, departman çalışanlarının yaşadığı iş stresi ve iş performansı arasındaki 

ilişkinin daha net görülmesini sağlayabilir. Ayrıca araştırma hipotezlerinin daha geniş bir örneklem ile 

yeniden çalışılması, yapılacak olan yeni çalışma sırasında nitel ve nicel araştırma tekniklerinin bir arada 

kullanılacağı bir araştırma planının tasarlanması, farklı zamanları içeren tekrarlı boylamsal bir araştırmanın 

yapılması iş stresi ve iş performansı arasındaki ilişkinin daha kapsamlı bir şekilde ortaya konulmasını 

sağlayacaktır.  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç –  Bu araştırmanın amacı, sigorta hizmeti alan kişilerin aldıkları hizmet ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının 

(eksikliği) örgüte güven, müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerindeki etkisini belirlemektir. 

Yöntem –  Yapılan çalışma, deneysel olmayan nicel bir araştırma tasarımına sahip olup yapılma metoduna 

göre tarama modelidir. Araştırmanın evrenini İstanbul’da hizmet veren 8 büyük sigorta acentesinden hizmet 

alan kişiler oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçeklere yönelik açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve 

ölçeklerin yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır.  İlişkilerin belirlenmesine ve 

hipotezlerin test edilmesine yönelik yapısal eşitlik modeli (YEM) uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Çalışmada kullanılan ölçekten elde edilen verilerin analizi SPSS ve AMOS  paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. 

Bulgular – YEM Modeline göre,  SB değişkeni ÖG üzerinde 0.652 br. azaltıcı yönde anlamlı ilişkiye sahiptir. Diğer 

yandan, ASB değişkeni MM üzerinde 0.781 br. azaltıcı yönde anlamlı ilişkilidir. Son olarak, ASB değişkeni MS 

üzerinde 0.794 br. azaltıcı yönde anlamlı ilişkilidir. 

 Tartışma –  Araştırma sonucunda asimetrik bilginin, örgüte güven, müşteri memnuniyeti ve sadakatini 

negative ve anlamlı etkilediği görülmüştür.  Araştırma kapsamında bulunan bir diğer sonuç ise, asimetrik 

bilgi değişkeninin olumsuz etkisi en çok müşteri sadakatine, sonra müşteri memnuniyetine ve son olarak 

örgüte güven üzerinde görülmesidir.  

Elde edilen sonuçların, daha önceki çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. Geçmişte yapılan birtakım 

çalışmalarda, asimetrik bilginin güven, memnuniyet ve sadakat arasında bir ilişkinin olduğu ortaya 

konmuştur. Bu çalışma, diğer araştırmalardan farklı olarak, asimetri bilgi değişkeninin örgüte güven 

üzerindeki etkisini, asimetrik bilginin müşteri memnuniyeti ve sadakati değişkenlerindeki ilişkisini de içine 

alarak bütüncül bir modelde incelemiş ve bu yönüyle literatüre katkı sağlamıştır. 
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1. Giriş  

21. yüzyılda teknolojik yenilik, nitelikli iş gücü, büyüme ve gelişmenin öncüsü olarak ele alınan bilgi, insan 

emeğinin zihinsel ürünü olarak görülmektedir. Kişiler arası iletişimin kaynağı, kurumların kararlarını alırken 

başvurdukları ve ekonomik sistemlerin ana kaynağı bilgiden sağlamaktadır.  

Piyasadaki bazı tarafların, diğerlerine göre daha fazla bilgiye sahip olması sonucunda asimetrik bilgi 

oluşmaktadır (Şahin ve Eraslan, 2019:273). Asimetrik bilgi, ilk olarak ekonomik faaliyetlerde bilginin etkisi 

araştırılırken ortaya çıkmıştır. Piyasa mekanizması içerisinde alıcı ve satıcılar her zaman aynı bilgiye sahip 

olmamaktadır. Bunun sonucunda, doğru bilgiye sahip olan taraf avantaj sağlarken, bilgiden yoksun olan taraf 

bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Piyasada asimetrik bilginin olması, sadece ekonomik 

aktörleri değil, ekonominin de etkin bir şekilde işlememesine neden olmaktadır. Kişisel faydaların sosyal 

faydanın önüne geçmesi piyasalarda başarısızlığın oluşmasını sağlamaktadır. 

Asimetrik enformasyon sorunu sadece tek bir firmaya veya sadece bir sektöre ait bir sorun değildir. Neredeyse 

bütün piyasalar bu problemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Asimetrik enformasyon farklı biçimde farklı 

piyasalarda görülebilir Görülme şekli ise, farklı biçimde ve farklı piyasalarda olmaktadır (Karadağ, 2019:131). 

Bu sorun ekonominin dışında da, bilgi alışverişi içeren her alanda görülmektedir.  Asimetrik bilginin neden 

olduğu piyasa engelleri, ters seçim, ahlaki tehlike ve vekalet sorunu gibi problemlerin oluşmasını 

sağlamaktadır. 

Akerlof tarafından 1970 yılında tanımlanan asimetrik bilginin, günümüzde sigorta piyasasında da etkili 

olduğu görülmektedir. Her alanda olduğu gibi sigorta sektöründe de rekabetin yoğunlaşması, değişen 

müşteri istek ve ihtiyaçlarının artması gibi faktörler işletmeleri müşteri odaklı olmaya yöneltmektedir. Sigorta 

şirketleri arasında yüksek derecede rekabet gücünün olması, sigorta hizmeti alan bireylerin sigorta şirketlerine 

duydukları güven üzerinde etkilerini oldukça arttırmaktadır.  Sigorta sektöründe işletmeler, piyasada 

varlığını sürdürebilmek için sigorta alıcılarına karşı güçlü bir örgüte güven duygusu oluşturmalıdır. Eğer bir 

işletmeye karşı güçlü bir güven duygusu oluşturulmuş ise, müşteri memnuniyeti de kendiliğinden 

oluşacaktır. Hizmet sektörünün önem kazandığı günümüzde, müşteri memnuniyetini kazanmış bir 

işletmenin rakipleri ile rekabet edebilmesi çok daha kolaydır. Bu yüzden, müşteri sadakati oluşturmak, 

işletmelerin müşterileri ile ilişkisel pazarlama anlayışını geliştirerek, mevcut müşterisini elinde tutabilmesi 

günümüz işletmeleri için oldukça önemlidir. 

 Sigorta sektörünün ekonomi içindeki önemine rağmen ülkede gereken ilgi son yıllarda görülmeye başlamış 

ve hızla gelişmesi ile birlikte, birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Sigorta hizmeti alan ile veren 

arasından bir tarafın mal ya da hizmet hakkında diğer taraftan daha fazla bilgiye sahip olması, karşı tarafı 

etkileme ve yönlendirme imkanını yaratmıştır. Sigorta hizmetini sunan taraf, hizmeti alan taraftan daima daha 

fazla bilgiye sahiptir. Yapılan sözleşme sonucunda, eksik bilgi verilerek, hizmeti sunulan taraf aldatılmış 

duruma düşmektedir. Bilgi eksikliği, diğer bir durumda, hizmeti veren tarafından da yaşanmaktadır. Sigorta 

hizmetini alan kişinin kendi potansiyelini daha iyi bilmesi durumunda satıcı aldatılmış duruma düşmektedir. 

Hizmeti alan ile satan arasında her zaman bir güven duygusunun oluşması gerekmektedir. Çünkü, güven 

arttıkça asimetrik bilgi varlığı da önemini yitirmeye başlayacaktır.  

Yukarıda belirtilen ifadeler doğrultusunda, bu araştırmanın amacı, İstanbul ilinde hizmet veren 8 büyük 

sigorta acentesinden sigorta hizmeti alan kişilerin aldıkları hizmet ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının (eksikliği) örgüte 

güven, müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerindeki etkisini belirlemektir. 

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1. Asimetrik Bilgi  

Bilgi asimetrisi kavramı, 1970’lerin başlarında ilk kez ortaya çıktığında açıklanamayan birçok yaygın olgunun 

açıklanmasını sağlamıştır. O tarihten itibaren ekonomi alanında değerli bir araç haline gelmiş ve çeşitli olayları 

açıklamak için kullanılmıştır. Teorinin önemi, teorinin asıl yazarları George Akerlof, Michael Spence ve Joseph 

Stiglitz’in iktisadi bilimler dalında Nobel ödülünü aldığı 2001 yılından önce ortaya çıkmıştır (Auronen, 

2003:4). Asimetrik bilgi piyasa teorisi çoğunlukla George Akerlof, Michael Spence ve John Stiglitz’in 

çalışmalarına dayanmaktadır. Uygulamaları geleneksel tarım piyasaları ile başlamış ve ardından finansal 

piyasalar üzerine devam edilmiştir (Aldea ve Marin, 2007:21). 
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Akerlof’un “Limon Piyasası: Kalite Belirsizliği ve Piyasalar Mekanizması” (1970) başlıklı makalesi, bilgi 

ekonomisi literatürüne yapılan en önemli katkılardan biridir. Bu makalede, satıcıların malın kalitesi 

konusunda alıcılardan daha iyi bilgilendirildiği bir ürün pazarını analiz etmektedir ve örnek olarak ise 

kullanılmış araba pazarını göstermektedir. O zamandan bu zamana, “limonlar” (arızalı arabalar için 

kullanılmaktadır) her iktisatçının bildiği iyi bir metafor haline gelmiştir (Löfgren vd., 2002:197). Akerlof 

kullanılmış bir otomobil sahibinin herhangi bir potansiyel alıcıdan daha fazla bilgiye sahip olduğunu 

söylemiştir. Bu nedenle, kullanılmış otomobil pazarında asimetrik bilgi sorunu oldukça yaygındır.  

Akerlof, limon pazarını şu şekilde nitelendirmektedir (Arbi vd., 2017:926): 

 Alıcılar bilgi asimetrisini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırabilmek veya bir ürünün değerini 

doğru bir şekilde değerlendirebilmek için ilk olarak ürünü elle muayene etmeleri gerekmektedir.   

 Limon pazarında satıcının düşük kaliteli bir ürünü daha kaliteli bir ürün olarak kabul edilmektedir.  

 Satıcılar, teknolojiyi kullanarak güvenilir bir şekilde araçlarını sergileyememektedirler. Kaliteli 

araçlara sahip olan satıcılar, araçlarını güvenilir bir şekilde alıcılara sunamamaktadırlar.  

 Limon piyasasında bulunan müşteriler satıcıların sunmuş oldukları ürünlerin kötülüğünden dolayı 

karamsardırlar.  

 Geçerli bir garanti sistemi veya herhangi bir garanti sistemleri bulunmamaktadır. 

Akerlof, asimetrik bilginin egemen olduğu limon pazarını ayrıntılı bir biçimde incelemiştir.  

Bununla birlikte, birçok piyasa takası, tedarikçi ile müşteri arasındaki bilgi asimetrisiyle ilişkilendirilmektedir. 

Bilhassa, müşteriler hem ters seçim hem de ahlaki tehlike problemlerini kapsayan tedarikçi özellikleriyle ilgili 

belirsizlik ve kalite hilesi riski gibi durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Tedarikçi, takas edilecek olan 

ürün hakkında (ürün ya da hizmet) alıcıdan daha fazla bilgiye sahiptir. Nelson’un (1970) terminolojisine göre, 

birçok ürünün ve hizmetin kalitesi satın alınıp deneyimledikten sonra ortaya çıkmaktadır (Rao ve Bergen, 

1992:413). Örneğin, müşteriler araba tamir servislerinde çoğu kez gerçek kaliteyi belirlemeye çalışırken 

belirsizlik yaşamaktadırlar. Müşterilerin kalite bilgisi konusunda yetersiz kalmaları üreticiler tarafından 

fırsatçı bir şekilde kullanılabilmektedir. Sonuçta, iki tane olası problem ortaya çıkmaktadır. İlki, belirli kalite 

seviyelerini sağlamak için gerekli becerilere sahip olmayan tedarikçiler, yanlış kalite iddialarında bulunarak 

kendilerini yanlış tanıtabilirler. Akerlof’un (1970) terminolojisine göre, bir müşterinin bir tedarikçinin kendine 

özgü becerilerini tespit edememesi “ters seçim” sorununu temsil etmektedir. İkincisi, bazı piyasalarda ahlaki 

tehlike sorunu görülebilmektedir; çünkü tedarikçi kolaylıkla her işlem için sağlanan kalite seviyesini 

etkileyebilir. Ters seçim ve ahlaki tehlike sorunları, hem bir objenin takası sırasında fiyatını kolayca 

belirleyemeyen müşteriyi hem de stratejileri kaliteye dayalı olup ancak teklifleri düşük kaliteli olanlardan 

ayırt edilemez olan tedarikçileri de endişelendirmektedir (Mishra vd., 1998:277). Ahlaki tehlike, bir sözleşme 

yürürlükte iken asimetrik bilgi probleminden kaynaklanmaktadır, ters seçim ise, bir sözleşme yapılmadan 

önceki asimetrik bilgi problemidir. Burada belirsizlik gizli eylemden değil, temsilcinin sonuçlara göre 

tercihleri hakkında bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Ruachhaus, 2009:875). 

Aslında iki tür asimetrik bilgi vardır. Gizli bilgi, bir işlem sırasında taraflardan birinin kendisi hakkında diğer 

tarafın bilmediği bir şey bilmesi durumunu ifade etmektedir.  Gizli eylem ise, taraflardan birinin bir eylemde 

bulunup diğer tarafı etkilemesi ve diğer tarafın bunu hemen gözlemleyememesiyle ortaya çıkmaktadır Bilgisiz 

tarafın, bilgili taraftan bazı bilgileri elde etmesine yardımcı olacak bir seçenek vardır. Sinyal gönderme, gizli 

bir özelliğin gözlemlenebilir bir göstergesi olarak tanımlanabilir ve bilgisiz tarafın bilgili tarafı tanımasını 

sağlamaktadır (Tumay, 2009:108). Spence’nin 1973 yılında verdiği asimetrik bilgi örneği, işverenle potansiyel 

bir çalışan arasındadır. İşveren, potansiyel çalışanın becerilerini doğru bir şekilde ayırt edemediği için 

sinyallere güvenmektedir. En etkili sinyal, potansiyel çalışan tarafından belirli eğitim seviyelerinin maliyetli 

bir şekilde elde edilmesidir. Spence’e göre, sinyal ancak sinyal maliyetleri ile üretkenlik arasında negatif bir 

korelasyon oluşturduğunda anlam kazanmaktadır. Rothschild ve Stiglitz 1976 yılında tarama kavramını 

tanıtarak analizi genişletmişlerdir. Bu durumu, sigorta piyasalarında uygulamışlar ve asimetrik bilginin ters 

seçim ve ahlaki problemlerini ortaya çıkarmışlardır. Tarama mekanizması, çeşitli sözleşmeler sunmaktadır. 

Temsilcileri riskler hakkında doğru bilgiye ve aynı zamanda kendi kendine seçme sürecine 

yönlendirmektedir. Bundan dolayı daha düşük riskli durumu seçme eğilimindedirler. Sözleşmelerde daha 

düşük pirimler ve daha yüksek muafiyetler talep edilmektedir. Ancak, bilginin iletilmesinin iki işlevi arasında 

içsel bir çatışma bulunmaktadır (Rosser, 2003:10-11).   
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Çoğu iş piyasasında, işveren bir bireyi işe aldığı andaki yeteneklerinden emin değildir. Aynı zamanda bireyle 

ilgili bu bilgiler işe alındıktan sonra işveren tarafından hemen kullanılmaz. İşin öğrenilmesi zaman alabilir. 

Genellikle özel eğitim gerekmektedir. Hiçbir sözleşmenin sağlanamayacağı bir dönem olabilir. Bir bireyi işe 

alma bir yatırım kararıdır çünkü; bu aşamada bireyin üretkenliği ve yetenekleri öğrenilmektedir. Bu 

yetenekler önceden belirlenemezse işveren kararını belirsizlikler altında vermiş olmaktadır (Spence, 1973: 

356). 

Bireyler, özel olarak yaptıkları eylemlerinin sonucunda olasılık dağılımını etkileyecekleri için risk paylaşımına 

girmektedirler. Buda ahlaki tehlike sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, sigortacılık, iş sözleşmesi ve 

karar verme sorumluluğunun devredilmesinde yaygın olarak görülmektedir (Holmström, 1979:74). Ahlaki 

tehlike, sigortalı taraflar, sigortalı oldukları risk nedeniyle mağdur olma ihtimallerini artıran faaliyetlerde 

bulundukları zaman, sigortalı tarafından alınan önlemler zarar olasılığını etkilediğinde ve bu durum sigortacı 

tarafından gözlemlenemediğinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, sigortacı, sigortalının eylemlerine bağlı 

olarak doğru fiyatı (prim ve tazminat) belirleyemez ve bu da piyasa başarısızlığına yol açmaktadır. Başka bir 

deyişle, ahlaki tehlike sigortalı kişilerin davranışlarını sigorta şirketine karşı taleplerini artıracak şekilde 

değiştirme eğiliminde olduklarında ortaya çıkmaktadır. Ahlaki tehlikeye örnek verecek olursak: Araba 

hırsızlığı sigortası, poliçe sahiplerinin otopark yerine caddeye park etme ihtimalini arttırabilir (Lee, 1992:275; 

Ruachhaus, 2009:874). 

Ekonomistler 1960’larda ve 1970’lerin başında, bireyler veya gruplar arasında risk paylaşımını 

araştırmışlardır. Bu araştırmaya göre, risk paylaşım sorunu gerçekleştiğinde, işbirliği yapan tarafların riske 

karşı farklı tutumları olduğu zaman, ortaya bir sorunun çıktığını göstermektedir. Vekâlet teorisi ise, bu risk 

paylaşımı kaynakçasını, işbirliği yapan tarafların farklı hedeflere ve emek vizyonlarına sahip olduğunda 

ortaya çıkan sözde vekâlet problemini içerecek şekilde genişletmiştir. Vekâlet teorisi, bir tarafın (asil) 

delegelerin bu işi yapan bir diğeriyle (vekil) çalıştığı yerde bulunan vekalet ilişkisiyle bağlantılıdır. Sözleşme 

metaforunu kullanarak bu ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır. Vekâlet teorisi, vekil ilişkilerinde ortaya 

çıkabilecek iki sorunu çözmektedir. İlk sorun müdürün ve temsilcinin arzuları veya hedefleri çeliştiğinde 

ortaya çıkmaktadır. Bu durumda müdürün temsilcinin ne yaptığını doğrulaması çok zordur. Buradaki asıl 

sorun, prensibin temsilcinin uygun bir şekilde davrandığının saptayamamasından kaynaklanmaktadır. İkinci 

sorun ise, müvekkil ve vekil riske karşı farklı tutumlara sahip olduklarında ortaya çıkmaktadır. Bu duruma 

risk paylaşımı sorunu denmektedir. Buradaki asıl sorun ise, müdürün ve temsilcinin farklı risk tercihleri 

nedeniyle farklı eylemlerde bulunabilmelerinden kaynaklanmaktadır (Eisenhardt, 1989:58).  

Vekâlet teorisi, müdürün ve temsilcinin beraber hareket ettiğini, ancak riske karşı farklı tutumlara sahip 

olunduğunu varsaymaktadır. Her iki tarafta ihtimalleri en üst düzeye çıkarmak için uğraşmaktadır ve asıl 

amaç müdürün hedeflerine ulaşabilmektir. Bu durumun merkezinde, failin müdürün hedeflerini 

paylaşmadığı ve bu nedenle kendi haline bırakılırsa bunu gereği gibi yerine getiremeyeceği inancı vardır; bu 

durum “kaçınma” olarak adlandırılmaktadır. Huque’e göre, vekil tarafından kaçınmayı ortadan kaldırmak 

hemen hemen imkânsızdır. Nitekim Kettl, izlenme durumuna bakılmaksızın kaçınmanın var olduğunu 

söylemektedir. Buradaki asıl amaç, kaçınmayı tamamen ortadan kaldırmak değil, bu durumu müdürün 

hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak bir düzeye indirmektir (Amagoh, 2009:6-7). Teori, müdürün, vekilin 

arzuları, hedefleri çeliştiğinde ve müdürün temsilcinin performansını doğrulaması zor olduğunda ortaya 

çıkan sorunu çözmeye çalıştığında ortaya çıkmaktadır. Bu tür zorlukların ortaya çıkış sebebi eksik bilgiden, 

sözleşmedeki eksikliklerden ve davranışın izlenememesinden dolayı kaynaklanmaktadır (Gauld, 2007:19).  

2.2. Güven ve Örgüte Güven  

Güven, bir kişinin karşısındaki tarafın söylemlerinin ve eylemlerinin doğru olacağına olan inancını ifade 

etmektedir (Lewicki vd., 1998:439). Güven ilişkilerin dayanağı ve karşısındakine olumlu duyguların 

beslendiği inançtır. Güven ekonomide de tüketicilerle, üreticilerin ekonomik durumlarını 

değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda güven sayesinde tüketicilerin ve üreticilerin 

birbirlerine olan beklentileri ve eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Bu sayede daha samimi bir ortam oluştuğu için 

ekonomik faaliyetlerde düzenli bir şekilde ilerleyecektir. Özetle, güven önemlidir çünkü; sosyal sermayenin 

temel bir unsurudur. Toplum gelişimi, bireysel ve grup performansı gibi arzu edilen sosyal sonuçlarla, 

çatışma, bağlılık, işbirliği gibi geleneksel yönetim değişkenleriyle doğrudan ilişkilidir. Güven, tutumlar, 

davranışlar ve yeterlilikler hakkında sınırlı bilgi ile karakterize edilen çeşitli ikili bağlamlarda 



K. Altay – Ş. Darıcan 13/4 (2021) 3060-3075 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3064 

incelenmektedir. Bu bağlamlarda, bir tarafın diğer tarafın eylemlerine karşı savunmasız hale gelme isteği, 

ilişkinin kişisel ve kişisel olmayan özelliklerine dayalı olarak bu farklı güven boyutlarının öznel 

değerlendirmesine bağlıdır (Beccerra ve Gupta, 1999:183). 

Sosyal ilişkilerde güven genel olarak, çok önemli olsa da, çoğu zaman risk unsuru ve şüphe içermektedir. 

Güvene karşı herhangi bir alternatif olsaydı, risk kabul edilmesine gerek kalmazdı. Güvene karşı böyle bir 

alternatifin olmama sebebi, güvenin sosyal işlevine ağırlık verilmesinden dolayı kaynaklanmaktadır. 

Luhmann’a göre, güvenin asıl işlevi karmaşıklığı azaltmaktır (Lewis ve Weigert, 1985:968). Güven, 

belirsizlikle karakterize edilen bir etkileşimde başka bit tarafın beklenen eylemine dayalı olarak elde 

edilebilecek olumlu (veya olumsuz olmayan) sonuçların beklentisidir (Bhattachary vd., 1998:462). 

Örgüte güven, bir örgütün güvenilirliğinin çalışan tarafından algılanan küresel değerlendirmesidir. Örgüte 

güven, çalışanın kuruluşun kendisine yararlı veya en azından kendisi için zararlı olmayan bir eylem 

gerçekleştireceğine olan güvenidir (Tan ve Tan, 2000:242). 

Bir organizasyon içindeki yüksek güven seviyelerinin riski en aza indirmeye ve ayrıca işletme maliyetlerini 

düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, yüksek güven seviyelerinin işyeri güvenliği, ekonomik 

performans, çalışan verimliliği, örgütsel vatandaşlık davranışları, ilişkisel pazarlama, iş tatminini arttırdığı ve 

çalışanların işgücü devir oranını azalttığı görülmüştür. Benzer şekilde, düşük güven seviyelerinin, birden çok 

analiz düzeyinde çok sayıda zararlı etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle organizasyonel düzeyde, 

düşük güven seviyeleri çoğu zaman çalışan bağlılığı ve işbirliğinde bir azalmaya dönüşebilir ve ayrıca 

çalışanların kötü davranış ve işgücü devir oranlarını arttırabilmektedir. Bu hem kuruluşların hem de 

toplumların büyüme oranlarını esasen engelleyebilir ve hem kuruluşlar hem de toplumlar için çok zararlı 

olduğunu kanıtlanabilecek başka sorunlara yol açabilmektedir (Simha ve Stachowicz-Stanusch, 2015:25). 

Kuruşların yüksek güvene sahip olması, çalışanların saygı görmesini sağlamaktadır. Bu işverenlerin 

çalışanlarının profesyonel gelişimine verdiği destek ve karar alma süreçlerinde çalışanların fikirlerinin dikkate 

alınmasıyla oluşmaktadır. Güven düzeyi yüksek kuruluşlardaki çalışanlar, kuruluş içindeki konumlarına 

bakılmaksızın kendilerine adil davranıldıklarına inanmaktadırlar. Yüksek güvene sahip kuruluşlar, 

departmanlar ve hiyerarşiler arasında iyi işbirliği yapmakta ve zor durumlarda adil çözümler üretmektedirler. 

Sigorta sözleşmelerinde güveni sağlamanın iki yöntemi vardır. İlk yöntemde, sigortacı sözleşme yaparken ve 

pirimi peşin ödediğinde, kaza gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketinin tazminatı derhal ödeyeceğine 

güvenmesi gerekmektedir. İkinci yöntemde ise, sigorta şirketi, prim ödendikten sonra sigortacının daha riskli 

bir davranış benimseyerek kazazede riskini arttıracak şekilde hareket etmemesine güvenmesi gerekmektedir. 

Bu tür riskler, ahlaki tehlike adı altında yer alır ve prime fiyatlandırılır (Guiso, 2012:8). 

2.3. Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati  

Müşteri memnuniyeti psikolojik bir kavramdır. Müşterinin hizmet ya da üründen umduğu veya beklediği 

şeyi elde etmiş olup bunun sonucunda müşterinin kendisini iyi hissetmesi ya da hoşnut olmasıdır (Pizam ve 

Ellis, 1999:327). Hizmet sağlayan kişi müşterinin ihtiyaçlarını rakiplerinden daha iyi karşılayabilirse, sadakati 

oluşturması daha kolay olmaktadır. Fornell’e göre (1992) müşterinin sadakat seviyesinin yüksek olması 

müşterinin memnuniyetine bağlıdır. Clarke göre (2001) müşteri memnuniyetinin yüksek olması sadakatin 

oluşmasını sağlamaktadır. Önceki araştırmalar, müşteri memnuniyetinin iyi olduğunda müşteri sadakatini 

olumlu olarak etkilediğini, müşteri memnuniyetinin kötü olması durumunda ise, müşteri sadakatini olumsuz 

olarak etkilediğini göstermiştir (Deng vd., 2010:291). Yeni müşterinin maliyetiyle eski müşterinin elde 

tutulması için yapılan maliyet kıyaslandığında, eski müşteriyi kaçırmamak için çabalamak daha mantıklı bir 

strateji olacaktır (Lin ve Wang, 2006:272). Yeni müşteri edinme maliyeti, eski müşteriyi elde tutma maliyetinin 

altı katıdır (Atalık, 2005:1-12). Sadık olarak değerlendirilen müşterilerin ufacık bir artışı bile, işletmenin daha 

fazla kar elde etmesini sağlayacaktır. 

Müşteri memnuniyeti tartışmasına nüfuz eden ortak tema, memnuniyetin bir müşterinin satın alma niyetlerini 

nasıl etkilediğini ve niyetlere göre hareket edildikten sonra değer zincirindeki faydaları nasıl etkilediğidir. Bu 

faydaların ne olduğunu belirlemek için çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, hizmet teklifleri 

bağlamında en dikkate değer olarak; artan gelir, azalan maliyet, daha düşük fiyat esnekliği kabul edilmiştir. 

Daha yüksek müşteri memnuniyetinin bariz faydalarından biri, artan gelirdir. Memnun müşterilerin daha 

fazla satın alma eğiliminde olduğu görülmüştür. Dahası, müşterilerin sağlayıcılar tarafından sunulan 
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hizmetlerle ilgili olarak memnun oldukları olumlu yorumlarda bulunma ve teklifin fayda sağlayacağını 

düşündüğü başkalarına önerme olasılıkları daha yüksektir. Memnun müşterilerden artan satın almaların yanı 

sıra memnun müşterilerin tavsiyesine uyanların ek satışlarıyla, teklifin satışlarından elde edilen gelir 

artacaktır (Wong vd.,2014:375). 

Müşteri sadakati, hem akademik hem de pratikte uzun zamandır araştırma konusu olmuştur. Sadık müşteri 

tabanının firma için faydalı olduğu anlaşılmıştır. Çoğu sektörde rekabet daha sıkı hale geldikçe, birçok şirket 

müşteri sadakati için uğraşmakta ve müşteri sadakatinin arttırmanın önemini ve zorluğunu kavramaktadır. 

Nitekim uzun yıllar boyunca müşteri memnuniyeti, müşterilerin bir organizasyonda neden ayrıldığını veya 

orada neden bulunduğunu belirlemede kilit faktör olarak görülmüştür. Bundan ötürü kuruluşlar 

müşterilerini memnun görmelerine rağmen bu durumu nasıl korumaları gerektiğini bilmeleri gerekmektedir 

(Ganiyu, 2012:14). Müşteri sadakatinin azalmasıyla karakterize edilen günümüzün son derece rekabetçi, hızla 

değişsen ve oldukça karmaşık bir ortamında, pazar odaklı ve müşteri merkezli olma ihtiyacı, artan 

küreselleşmeyle tüm zamanlardan daha kritik bir hal almıştır (Gupta, 2017:213). 

Müşteri sadakatinin tutumsal ve davranışsal yönü göz önünde bulundurulduğunda aslında bunun temelinde 

bir müşterinin ürüne veya hizmete yönelik memnuniyeti yer almaktadır. Müşteri sadakatinin davranışsal 

yönünün temelinde aynı ürünü veya hizmeti satın alma işlemini yenilemesi yatmaktadır. Bununda temeline 

indiğimiz zaman müşterinin memnuniyet düzeyi ortaya çıkmaktadır. Müşteri sadakatinin tutumsal yönü ise; 

müşterinin bir ürünü veya hizmeti satın aldıktan sonra onunla ilgili olumlu görüşlerini ağızdan ağıza 

anlatarak çevresine yayması ve çevresindekilerin de o ürünü veya hizmeti satın almaya yönelmesidir. Yine 

temeline bakıldığında ise, temelde yatan müşteri memnuniyetidir. Sonuçta hiçbir reklam memnun olan 

müşterilerin memnuniyetlerini çevrelerine yaymalarından daha etkili olamamaktadır (Ertuna, 2018:284). 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli ve Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın ana hipotezi, asimetrik bilginin örgüte güven, müşteri memnuniyet ve müşteri sadakati 

üzerinde istatistik anlamlı etkisi olduğu (ilişkili) yönüyledir. Bu temel motivasyondan hareketle oluşturulan 

hipotezler aşağıdaki gibidir.  

Araştırmanın Hipotezleri 

H1; ASB→ÖG (ana hipotez); Asimetrik bilgi (ASB) ve örgüte güven (ÖG) istatistik anlamlı ilişkilidir. 

H2; ASB→MM (ana hipotez); Asimetrik bilgi (ASB) ve müşteri memnuniyeti  (MM) istatistik anlamlı ilişkilidir. 

H3; ASB→MS (ana hipotez); Asimetrik bilgi (ASB) ve müşteri sadakati (MS) istatistik anlamlı ilişkilidir. 

Yapılan çalışma, deneysel olmayan nicel bir araştırma tasarımına sahip olup yapılma metoduna göre tarama 

modelidir. Bu modelde asimetrik bilgi bağımsız değişken, örgüte güven, müşteri memnuniyeti ve müşteri 

sadakati bağımlı değişken olarak ele alınmıştır.  

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

3.2. Evren ve Örneklem  

Çalışmanın evrenini İstanbul’da faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden sigorta hizmeti alan kişiler 

oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, İstanbul nüfusu 2019 yılına 

göre 15.519.267’dir. Belirli anakütleden çekilecek örnek sayısı Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004) tarafından 
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geliştirilen tabloda 0.05 örnekleme hatası için p=0.50 ve q=0.50 için 384 kişi olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, 

417 örneklem ile analizler gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da hizmet veren 8 büyük sigorta acentesinin izni 

alınarak, sigorta yaptığı müşterilerine ulaşılmıştır. 

Örnekleme yöntemi olarak, olasılıksız örnekleme yöntemlerinden “Amaçlı Örnekleme” uygulanmıştır. 

Amaçlı örnekleme, evrenin soruna en uygun bir kesimini gözlem konusu yapmaya dayanır. Amaçlı 

örneklemenin de alt unsuru olan ölçüt örnekleme yaklaşımı temel alınmıştır. Ölçüt örnekleme, örneklemin 

problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan 

oluşturulmasıdır. Bu çalışmada amaç, sigorta hizmeti almış kişilerden örneklemi oluşturmaktır. 

Anketler, 08.08.2020-25.09.2020 tarihleri arasında yüz yüze tablet aracılığı ile yapılmıştır. 

http://89.107.229.117/sigorta/sigortalogin.html. Verilerin giriş aşamasında bazı katılımcıların soruların birçoğunu 

cevaplamaması nedeniyle bu anketler analize dahil edilmeyerek toplamda 417 anket uygulamada 

kullanılmıştır.  

Geliştirilen bu tablo hedef kitledeki birey sayısı biliniyorsa;  

n= N t2pq / d2 (N-1) + t2pq  

Formüllünden araştırmacılara kolaylık olması açısından hesaplanmıştır. Formüllerde;  

N: Hedef kitledeki birey sayısı  

n: Örnekleme alınacak birey sayısı  

p: İncelenen olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı)  

q: İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı)  

t: Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer (0.05 için 1.96) 

d: Olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen örnekleme hatasıdır ve literatürde 0.05 alınır. 

Son yıllarda örneklem hacminin belirlenmesinde yukarıdaki gibi klasik formüller yerine, “yapılacak olan 

analiz için en az kaç örneklem gerekli” olduğunu belirten Güç analizi kullanılmaktadır. Güç analizi (power 

anaysis) yapılacak her analiz çeşidi için en az kaç örneklem gerektiğini ortaya koymaktadır. Ankete katılmayı 

kabul eden şirket sayısının robust (sağlam) sonuçlar üretebilme yeteneğinin varlığı için Güç (power) analiz 

G*POWER 3.1 sürümü ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda, istatistiksel gücün 1-β= 0.95 olmasının yeterli 

olduğunu Cohen (1988) ve Parajapati et al., (2010) çalışmalarında belirtmiş, korelasyonlar ve grup farklılığı 

hesaplanacağı belirtilerek sonuçlar elde edilmiştir.  İstatistik anlamlılık α=0.05 alınmıştır. 

3.3. Veri Toplama Aracı veya Veri Seti  

Çalışmada, Asimetrik Bilgi Ölçeği, Chen, Mak ve Li, (2013) “Quality deterioration in package tours: The 

interplay of asymmetric information and reputation” makalesinden Hülya Kahveci (2015) tarafından 

alınmıştır. Güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılarak Türkçe formundan yararlanılmıştır.  

Örgüte Güveni ölçmek için, Örgütsel güvenin alt boyutlarından olan örgüte güven ölçeği Lee ve diğ. (2012) 

“The impact of CSR on relationship quality and relationship outcomes: A perspective of service employees” 

makalesinden Erhan Boğan (2015) tarafından alınmıştır. Güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılmış olan 

Türkçe formundan yararlanılmıştır.  

Müşteri memnuniyeti Ölçeği, Richard L. Oliver (1980) “A Cognitive Model of the Antecedents and 

Consequences of Satisfaction Decisions” makalesinden Cemal Gümüş tarafından alınmıştır. Müşteri 

memnuniyetini belirlemeye yönelik 5 soruya yer verilmiştir. 1. ve 2. Sorular Oliver (1980, 1981) den alınmıştır. 

Müşteri sadakatini belirlemeye yönelik sorular ise 21. Sorudan 28. Soruya kadar Narayandas (1996), Hellier 

vd. (2003), Aydın ve Özer (2005) Küçükergin (2012) ve Erk (2009) tarafından yapılan çalışmalardaki ölçeklerin 

sentezi yapılarak araştırma sorularına eklenmiştir. Cemal Gümüş (2014) tarafından güvenirlik ve geçerlilik 

çalışması yapılmış olan Türkçe formundan yararlanılmıştır. 

Katılımcılardan “kesinlikle katılmıyorum” (1) “kesinlikle katılıyorum” (5)  biçiminde Likert formatında 

ifadeleri değerlendirmeleri istenmiştir.  Ankette ilk bölüm katılımcılar hakkındaki genel bilgilerin ölçülmesi 

niteliğindedir. İkinci bölüm ise ölçeklerden oluşmakta ve tüm sorular 5’li likert formatındadır.  



K. Altay – Ş. Darıcan 13/4 (2021) 3060-3075 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3067 

Bir ölçeğin güvenilirliğinin test edilmesi için en yaygın olarak kullanılan  testler; “Cronbach Alpha, İkiye 

Bölme (split), Paralel ve Mutlak Kesin Paralel (strict)” şeklindedir. Cronbach Alpha testi sonucunda elde 

edilen değerin %70’in üzerinde olması anketin başarılı olduğunu  ve diğer güvenilirlik kriterlerinin de %70’in 

üzerinde olması, anketin iç tutarlılığının sağlandığını  çıkarımlara güvenilebileceğini göstermektedir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, her dört testin sonucunda da belirtilen ve olması beklenen yüzde değerleri güven 

kriterini sağlamıştır. Dolayısıyla, örneklem sonuçlarının yüksek güvenirlilik değerleriyle tutarlı ve güvenilir 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ele alınan bütün güvenilirlik kriterleri %70 değerini geçtiği için, uygulanan 

anketin başarılı olduğu, anketin kendi içinde tutarlılık gösterdiği, ulaşılacak sonuçların gerçek değerleri 

yansıtacağı sonucu ortaya koyulmuştur. 

Tablo 1. Anketin Güvenilirlik Analizleri Sonuçları 

Kriterler Anketin Güvenirlilik Sonuçları 

Cronbach_Alpha 0.915 

Split 0.914-0.916 

Parelel 0.915 

Strict 0.916 

3.4. Verilerin Analizi  

Çalışmada kullanılan ölçekten elde edilen verilerin analizi IBM SPSS 25.0 ve AMOS 23.0 paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan ölçeklere yönelik açıklayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır. Ölçeğin 

yapı geçerliliği için ayrıca doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır.   İlişkilerin belirlenmesine ve 

hipotezlerin test edilmesine yönelik yapısal eşitlik modeli (YEM) uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

4. Bulgular 

Çalışmada açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile belirlenen faktörlerin, hipotez ile belirlenen faktör yapılarına 

uygunluğunu test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA)’den yararlanılmıştır. Ölçeklere yönelik 

açıklayıcı faktör analizi sürecinde öncelikle verilerin faktör analizine uygunluğu test edilmiştir. Veri setinin 

uygunluğunun yapılan testlerle onaylanmasının ardından faktör yapısının ortaya konulması amacıyla faktör 

tutma yöntemi olarak “Varimax” döndürme metodu ile “Temel Bileşenler Analizi” yöntemi uygulanmıştır.  

Faktör analizi sonucunda Extraction (çıkarım) sütununda değeri 0,20’nin altında kalan sorular Costello ve 

Osborne’un (2005) çalışmasında belirtildiği üzere, varyans değişime etkileri az olduğu için analiz dışında 

bırakılmalıdır. Bu çalışmada elde edilen faktörlerde 0,20 değerinin altında bir soru olmadığı için çıkarım 

yapılmamıştır. Anti-imaj matris diyagonal değerleri her üç ölçek için 0.50 değerinin üzerinde çıkmıştır. 

Böylece soru çıkarılmamış, ölçekler orijinal haliyle kullanılmıştır.  

Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör 1: Ters Seçim 

Açıkladığı varyans: 

21.96 

Cronbach alpha 

(CA):0.913 

Faktör yükü Madde silinirse CA 

Sigorta hizmeti sağlayan işletmeler, ürün pazarlarken 

kalitesiz sigorta ürünlerini kaliteli gösterirler. 
,721 0.908 

Tercih edilen sigorta çeşidinin belirtilen özelliğinden farklı 

ürün hizmetiyle karşılaşırım.  
,645 0.904 

İşletmeler piyasada kendilerini olduklarından daha farklı 

gösterirler. 
,719 0.910 

Yüksek fiyatla alınan sigorta hizmetlerinin daha kaliteli 

olacağını düşünürüm. 
,701 0.912 

Sigorta hizmeti satın alırken istediğim hizmet kalitesinde 

ürünü bulmakta zorlanırım. 
,667 0.903 

Faktör 2: Ahlaki Tehlike 

Açıkladığı varyans: 

20.48 

Cronbach alpha 

(CA):0.910 

Faktör yükü Madde silinirse CA 

Sigorta hizmeti satın aldıktan sonra işletmeler karşılaştığım 

problemlere çözüm getirirler. 
,787 0.897 



K. Altay – Ş. Darıcan 13/4 (2021) 3060-3075 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3068 

Sigorta hizmetini satın aldıktan sonra işletmeler belirttikleri 

şartlara uygun davranırlar. 
,734 0.901 

Hizmet satışı sonrasında hizmeti sağlayan işletmenin 

destek ve servisini alırım. 
,722 0.903 

Hizmetlerin satışını gerçekleştiren işletmeler ek 

hizmetlerde hukuki sorun yaşatmazlar. 
,805 0.900 

Sigorta hizmeti sağlanan tüm hizmetlerde hizmet kalitesi 

belirtilen şartlarla uyumludur. 
,847 0.895 

İşletmeler sigorta hizmet vaatlerini hizmet satışı sonrasında 

yerine getirirler. 
,690 0.904 

Sigorta hizmeti satın aldıktan sonra işletmelerin hizmete 

ekstra fiyatlar yansıtmazlar. 
.701 0.907 

Sigorta hizmeti satın alırken fiyat önemli bir kriterdir. ,800 0.892 

Faktör 3: Örgüte Güven 

Açıkladığı varyans: 

17.35 

Cronbach alpha 

(CA):0.908 

Faktör yükü Madde silinirse CA 

Sigorta şirketi, ürün ve hizmetleri hakkında müşterilere 

tam ve doğru bilgi sunmaktadır. 
,684 0.902 

Sigorta şirketi, yeni ve güncel her türlü hizmeti 

vermektedir. 
,733 0.904 

Sigorta şirketi, her türlü beklentileri karşılamaya 

çalışmaktadır 
,824 0.900 

Sigorta şirketi, genel olarak sorumluluk bilinci ile çalışır. ,856 0.905 

Sigorta şirketinin iletişimde ulaşılabilirliği her zaman 

mümkündür. 
,799 0.890 

Sigorta şirketinde her şey genel açıklıkla yürütülür, gizli 

saklı uygulamalar yoktur. 
,610 0.903 

Sigorta şirketine güveniyorum. ,599 0.906 

Faktör 4: Müşteri Memnuniyeti 

Açıkladığı varyans: 

14.11 

Cronbach alpha 

(CA):0.905 

Faktör yükü Madde silinirse CA 

Sigorta şirketimin hizmetlerinden memnunum. .803 0.892 

Sigorta şirketimi tercih etmem akılcı bir karardır. 

 
.721 0.900 

Sigorta şirketimi seçmekten pişmanlık duyuyorum.  .850 0.903 

Sigorta şirketim tam olarak ihtiyaçlarımı karşılar. .633 0.885 

Sigorta şirketim ile çalışmak benim için iyi bir deneyim 

olmuştur. 
,605 0.901 

Faktör 5: Müşteri Sadakati 
Açıkladığı varyans: 

11.48 

Cronbach alpha 

(CA):0.904 

 Faktör yükü Madde silinirse CA 

Çevremdekilere sigorta şirketim hakkında olumlu 

yorumlar yaparım. 
.866 0.894 

Sigorta şirketimi başkalarına tavsiye ederim. .819 0.879 

Sigorta şirketim fiyatlarını arttırmış olsa dahi müşterisi 

olmaya devam ederim. 
.709 0.862 

Rakip bir sigorta şirketi daha iyi bir fiyat ya da indirim 

teklif sunmuş olsa dahi sigorta şirketinden vazgeçmem. 
.765 0.900 

Gelecekte sigorta şirketimin hizmetlerini kullanmaya 

devam etmek niyetindeyim. 
.741 0.903 

Gelecekte sigorta şirketimin hizmetlerinden daha fazla 

yararlanmayı düşünüyorum. 
.814 0.880 
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Çalışmada, özdeğeri 1’den büyük 5 faktör elde edilmiştir.  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliği iyi 

düzey olan 0,70 değerinin üzerinde 0,921 bulunmuştur. Analize tabi tutulan maddelerin tutarlılığını ölçen  

Bartlett küresellik testi istatistiksel olarak anlamlı (χ2= 6539.28 ve p=.000) bulunmuştur. Testler sonucunda 

açıklayıcı faktör analizi için kullanılacak örneklemin yeterli olduğu ve faktör analizinin uygunluğu 

belirlenmiştir. Toplam varyansın %85,38’ini açıklayan 5 faktörlük yapıda, faktör yükü değerleri (0,605-0,866) 

değer aralığında elde edilmiştir.  

 

Şekil 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu 

Tablo 3. DFA Modeli Uyum İndeksleri 

Ölçüm 

(Uyum İstatistiği) 

İyi Uyum Kabul Edilebilir 

Uyum 

Araştırma 

Modeli Değeri 

Uyum Durumu 

Genel Model Uyumu 

Χ2 /sd 3 4-5 2.58 İyi uyum 

Karşılaştırmalı Uyum İstatistikleri 

NFI 0.95 0.94-0.90 0.971 İyi uyum 

TLI (NNFI) 0.95 0.94-0.90 0.935 Kabul edilebilir 

IFI 0.95 0.94-0.90 0.973 İyi uyum 

CFI 0.97 0.95 0.984 İyi uyum 

RMSEA 0.05 0.06-0.08 0.036 İyi uyum 

Mutlak Uyum İndeksleri 

GFI 0.90 0.89-0.85 0.926 İyi uyum 

AGFI 0.90 0.89-0.85 0.940 İyi uyum 

Artık Temelli Uyum İndeksi 

RMR 0.05 0.06-0.08 0.017 İyi uyum 
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Tablo 3’de Χ2 /sd=2.58 çıkmıştır, 3 koşulunu sağladığı için “iyi uyum” kararı verilmiştir. NFI=0.971 ile  

0.95 aralığına düşmektedir, “iyi uyum” sağlanmıştır, TLI (NNFI)=0.935 ile 0.94-0.90 sağladığından “kabul 

edilebilir uyum”, IFI =0.973 ile 0.95 sağladığından “iyi uyum”, CFI=0.984 ile 0.97 sağladığından “iyi 

uyum”, RMSEA=0.036 ile 0.05 sağladığından “iyi uyum”, GFI=0.926 ile 0.90 sağladığından “iyi uyum”, 

AGFI=0.940 ile 0.90 sağladığından “iyi uyum”, RMR=0.017 ile 0.05 sağladığından “iyi uyum” sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

 

Şekil 3. YEM Tahmin Sonuçları 

Tablo 4. YEM Tahminine Yönelik Uyum İndeksleri 

Ölçüm 

(Uyum İstatistiği) 
İyi Uyum 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

Araştırma 

Modeli Değeri 
Uyum Durumu 

Genel Model Uyumu 

Χ2 /sd 3 4-5 2.66 İyi uyum 

Karşılaştırmalı Uyum İstatistikleri 

NFI 0.95 0.94-0.90 0.963 İyi uyum 

TLI (NNFI) 0.95 0.94-0.90 0.984 İyi uyum 

IFI 0.95 0.94-0.90 0.976 İyi uyum 

CFI 0.97 0.95 0.964 Kabul edilebilir 

RMSEA 0.05 0.06-0.08 0.022 İyi uyum 

Mutlak Uyum İndeksleri 

GFI 0.90 0.89-0.85 0.941 İyi uyum 

AGFI 0.90 0.89-0.85 0.923 İyi uyum 

Artık Temelli Uyum İndeksi 

RMR 0.05 0.06-0.08 0.029 İyi uyum 
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Tablo 4’da Χ2 /sd =2.66 çıkmıştır, 3 koşulunu sağladığı için “iyi uyum” kararı verilmiştir. NFI=0.963 ile  

0.95koşulunu sağladığı için “iyi uyum”, TLI (NNFI)=0.984 ile 0.95 sağladığından “iyi uyum”, IFI =0.976 ile 

0.95 sağladığından “iyi uyum”, CFI=0.964 ile 0.97 sağladığından “kabul edilebilir uyum”, RMSEA=0.022 ile 

0.05 sağladığından “iyi uyum”, GFI=0.941 ile 0.90 sağladığından “iyi uyum”, AGFI=0.923 ile 0.90 

sağladığından “iyi uyum”, RMR=0.029 ile 0.05 sağladığından “iyi uyum” sonuçlarına ulaşılmıştır. YEM 

tahminleri uyum kriterleri sadece biri için kabul edilebilir sonucu vermiştir, diğer kriterler iyi uyumun sağlandığını, 

modelin yorumlamaya uygunluk gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Tablo 5: Hipotez Testi için YEM Model Sonuçları 

Yapısal ilişki Yön 
Tahmin edilen 

katsayı 
St. Hata t istatistiği p Sonuç 

ASB→ÖG - -0.652 0.149 -4.375 0.000* Anlamlı İlişki 

ASB→MM - -0.781 0.154 -5.071 0.000* Anlamlı İlişki 

ASB→MS - -0.794 0.147 -5.402 0.000* Anlamlı İlişki 

*0.05 için anlamlı ilişki 

Model çıktılarından görüleceği üzere; ASB değişkeni ÖG üzerinde 0.652 br. azaltıcı yönde anlamlı ilişkiye sahiptir. 

Diğer yandan, ASB değişkeni MM üzerinde 0.781 br. azaltıcı yönde anlamlı ilişkilidir. Son olarak, ASB değişkeni 

MS üzerinde 0.794 br. azaltıcı yönde anlamlı ilişkilidir. 

Katsayı büyüklüklerine bakıldığında; ASB değişkenin olumsuz etkisi en çok müşteri sadakatine, sonra müşteri 

memnuniyetine ve son olarak örgüte güven üzerinde görülmektedir. 

Modelin ana hipotezini oluşturan H1, H2 ve H3 bu analiz için de doğrulanmıştır.    

Araştırmada ölçeklere yönelik faktör yapısı DFA ile doğrulandıktan sonra, YEM tahmin aşamasına geçilmiştir. 

Ana hipotez testi için YEM sonuçları; asimetrik bilgi (ASB), örgüte güven (ÖG), müşteri memnuniyeti (MM) 

ve müşteri sadakati (MS) üzerinde negatif (olumsuz) anlamlı etkiye ilişkiye sahiptir.  

Yukarıda ifade edildiği gibi, bu ilişkilerde memnuniyet ve sadakat faktörü yerleşik bir faktör halinde rol 

oynadığı değerlendirilebilir. Örgüte güven değişkeni de bu değişkenleri çok yakın olarak izlemektedir. Bu 

nedenle örgüt bağlamında memnuniyet, sadakat ve güven eksikliğinin oynayacağı menfi rollerin 

açıklanmasında da bir katkı sağlayacaktır. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Sigorta hizmetleri piyasasında, hizmetlerin sunumunu ve hizmet alımını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bilgi 

asimetrisi de bunlardan birisidir. Bilgi asimetrisi, hem sigorta hizmeti sunumunu hem de alımını doğrudan 

etkilemektedir. Özellikle sigortalananın, sigortalayana göre daha az bilgiye sahip olmasının getirdiği güven, 

memnuniyet ve sadakat sorunu, sigorta sunucusunun hizmeti alan kişiye göre daha fazla bilgiye sahip olması 

avantajını kendi lehine kullanabilme eğilimi, bilgi asimetrisinin temelini oluşturmaktadır. 

Tüketiciler kendilerine güven duygusu sağlayacak, kaliteli ürün ve hizmeti tercih etmektedirler. Piyasada 

ürün ve hizmet sağlayıcıları karşısında, beklentilerini karşılayacak ürün veya hizmet tercihlerinde kendilerine 

güven veren, müşteri memnuniyeti sağlayan işletmelerin ürün ve hizmetlerine yönelmektedirler. Sigorta 

şirketleri asimetrik bilgiyi kendi çıkarları doğrultusunda kullandıkları zaman, kendi örgütlerine olan güven 

müşterileri tarafından azalacaktır. Müşteri doğru bilgiyi alamamaya devam ettiği sürece artık sigorta 

şirketinden memnun kalmayacak, kendine başka bir sigorta şirketi bulma yöntemine girecek ve böylece 

sigorta şirketi sadık olan müşterisini kaybedecektir.  

Katsayı büyüklüklerine bakıldığında; ASB değişkeninin olumsuz etkisi en çok müşteri sadakatine, sonra 

müşteri memnuniyetine ve en son olarak örgüte güven üzerinde görülmektedir.  

Literatürde belirtildiği gibi, (Duman, 2003), beklenti müşteri memnuniyetinin temel dayanaklarındandır. 

Tüketici bir mal veya hizmeti kullandıktan sonra onun performansını mal veya hizmeti kullanmadan önceki 

zihnindeki beklentisi ile kıyaslamaktadır. Eğer bu karşılaştırma sonunda performanstan ve beklentiden 

memnunsa memnuniyet, değilse memnuniyetsizlik oluşmaktadır. Müşteri memnun olursa, bunun arkasında 

 
 

 
 





K. Altay – Ş. Darıcan 13/4 (2021) 3060-3075 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3072 

hemen sadakat gelecektir. Böylece işletmenin performansı artacaktır. Tatmin ve memnun olan müşteri 

işletmeye karşı sadık olacaktır.  

İşletmeler açısından son derece önemli olan diğer konuda sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün sağlanması 

için güvenilir örgütlere ihtiyaç duyulmasıdır. Bu konuda işletmelerin alması gereken önemli tedbirler 

arasında örgüte güvenin oluşturulması gelmektedir. İşletmelerin örgüte güven konusunda gereken 

hassasiyeti gösterip hem örgüt içerisinde hem de örgüt dışında müşteri ve tedarikçilere karşı kazanmaları 

gerekmektedir. Kazanılan bu güvenin zarar görmemesi için işletme ve pazarlama politikaları uygulanmalı, 

örgüte güven korunmalıdır. Unutulmamalıdır ki, örgüte güven itibar gibi kazanılması zor ama kaybedilmesi 

kolaydır.  

Hayatımızın her alanında asimetrik bilgiye rastlamak mümkündür. Asimetrik bilgi piyasaların etkin bir 

biçimde çalışmasını engellemektedir. Toplumda bilgi herkese simetrik bir şekilde yayılmadığı için her 

konudaki bilgi düzeyleri birbirinden farklılık göstermektedir. Herkesin faklı bilgi düzeylerine sahip olması 

asimetrik bilginin temel kaynağıdır. Piyasalar yönünden bakıldığında daha fazla bilgiye sahip olan kendisine 

avantaj sağlayacaktır. Eğer bir piyasada satılan malların kaliteleri hakkında alıcı ve satıcının tam bilgiye sahip 

olduğu düşünülerek hareket edilirse piyasada hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için 

kişilerin mallar hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebilmeleri ve bu bilgilerin doğruluklarını hemen onaylata 

bilmeleri gerekmektedir. Ancak hem satıcıların hem de alıcıların piyasadaki malların kalite bilgilerini eşit 

derecede bilmeleri mümkün değildir.  

Asimetrik bilgiyle vermesi gereken bilgileri kendi menfaatleri doğrultusunda gizleyen sigorta şirketleri, 

müşterilerinin bu durumu fark edip kendilerine olan güveni kaybetmeye başladıkları zaman örgüte olan 

güvende azalacaktır. 

Şahin ve Eraslan (2019), yaptıkları çalışmalarında tüketicilerin satın aldığı paket turlardaki asimetrik bilgi ve 

kurumsal itibar arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğunu, asimetrik bilgi arttıkça kurumsal 

itibar algısının da arttığını tespit etmişlerdir. 

Özcan vd. (2013), sağlık sektöründe hastalar üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarında hasta 

memnuniyeti ve bilgi düzeyi arasında olumlu bir bağlantının olduğunu bulmuşlardır. 

Kahveci (2005), çalışmasında, tüketicilerin ürün veya hizmet hakkında asimetrik bilgi algısı arttığında, bu 

durumun tüketicilerin işletmelere karşı kurumsal itibar kaybı algısını azaltacağını bulmuştur. Asimetrik bilgi 

arttıkça kurumsal itibar azalmaktadır. İtibar, sigorta şirketleri için çok önemli bir kavramdır. Rekabet 

piyasasında sigorta şirketleri reklamlarını itibarlarını kullanarak yapmaktadırlar. Bu nedenle de, itibarlarını 

zedelememek için çok dikkatli olmak zorundadırlar. Güven, itibarı oluşturan en önemli kavramlardan biridir.  

Güveni sağlayamadığı sürece sigorta şirketleri, müşterilerini kaybetmeye mahkumdurlar.  Sigorta şirketleri 

asimetrik bilgiyi, müşterilerini doğru bir şekilde bilgilendirmeden kullanmaya devam ettikleri sürece, 

müşterileri kendilerine güvenmemeye başlayacaktır. Bu durumda itibarları zedelenecek ve kuruma olan örgüt 

güveni azalmaya başlayacaktır.  

Bozkurt (2019), hastanelerde sağlık hizmetleri alan hastalar ile hekim arasında yüksek düzeyde bilgi farklılığı 

olduğu ortaya konmuş ve sağlık hizmetlerinde asimetrik bilginin varlığı kanıtlanmıştır. Bilgi ihtiyacı (eksiklik) 

memnuniyet ve sadakat düzeyi ise orta düzeyde ve azaltıcı (ters yönde) bir etkiye sahiptir. Sağlık 

hizmetlerinden faydalanan hastalar aldıkları hizmetin beklentilerine uygunluğu yönünden yüksek düzeyde 

memnun ve hizmet deneyimi sonrası yüksek düzeyde davranışsal ve tutumsal sadakate sahip oldukları 

belirlenmiştir.  

Yapılan araştırma sonucunda, asimetrik bilginin örgüte güven, müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde 

etkilerinin varlığı doğrulanmış ve negatif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, daha 

önceki çalışmalarla uyumlu olduğunu göstermektedir. Geçmişte yapılan birtakım çalışmalarda, asimetrik 

bilginin güven, memnuniyet ve sadakat arasında bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada ise, 

diğer araştırmalardan farklı olarak, asimetri bilgi değişkeninin örgüte güven üzerindeki etkisi, asimetrik 

bilginin müşteri memnuniyeti ve sadakati değişkenlerindeki ilişkisini de içine alarak bütüncül bir modelde 

incelemiş ve bu yönüyle literatüre katkı sağlamıştır. 
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Ülkemiz ve sektör açısından sektörün bilgi paylaşımı, asimetrik bilginin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

Bunlar; 

Sigorta şirketlerine asimetrik bilgi sonucunda oluşan hizmet kalitesi kaybını önlemek amacıyla birtakım 

kanunlar uygulanabilir. Böylece kötü hizmetin önüne geçilmiş olacaktır. Alınan hizmet eksik veya yetersiz 

olduğunda bu durumları önlemek içinde sigorta şirketlerine bir takım ağır yaptırımlar uygulanabilir. Hapis 

cezaları ya da şirketi ağır maddi kayıplara sokacak para cezaları uygulanabilmesi önerilmektedir. 

Müşterilerin hizmeti satın almadan önce simetrik enformasyona sahip olacak şekilde bilgilendirilmesi 

önerilmektedir. 

Sigorta şirketlerinde müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlamak amaçlı gerçek yaşam kesitlerini yansıtan 

reklamların yapılması önerilmektedir. 

Sigorta şirketinden ilk defa hizmet satın alacak olan müşterinin, sigorta şirketinin memnun ve sadık 

müşterileriyle görüştürülüp onlardan bilgi alması önerilebilir. Bunların işletmelerin sosyal medya 

hesaplarında yer alması güven sağlanabilir.  

Piyasalardaki insanlara, kamu kurumunda çalışan insanlara ve hukuk alanında çalışan insanlara 

düzenlemelerine ışık tutacak akademik çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
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Amaç –  Bu çalışmanın amacı, tüketiciler tarafından popüler olan bir alışveriş sitesinden alışveriş veriş 

yapan tüketicilerin sosyal medya pazarlamasının marka değeri, marka güveni ve marka bağlılığı 

üzerindeki etkilerini belirlemektir.  

Yöntem –  Bu çalışmada veriler Mayıs-Haziran 2021 arasında tüketicilere yönelik olan çevrimiçi anketle 

veri toplama yöntemi ile elde edilmiştir.  Çalışmada 435 anket elde edilmiş ve veri çözümlemesi 

yapılmıştır. Çalışmada örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde SmartPLS 3.0 kullanılmış ve oluşturulan model yapısal olarak test edilmiştir.  

Bulgu –  Elde edilen bulgulara göre, sosyal medya pazarlamasının (SMP) marka güveni üzerinde, 

SMP’nin marka değeri üzerinde, SMP’nin marka bağlılığı üzerinde, marka güveninin marka bağlılığı 

üzerinde ve marka değerinin marka bağlılığı üzerinde doğrudan ve pozitif etkilerinin olduğu görülmüş 

ve oluşturulan yapısal model doğrulanmıştır.  

Tartışma – Tüketicilerin alışveriş sitesinden yaptıkları alışverişlerde sosyal medyanın, marka güveni, 

marka değeri ve marka bağlılığına olan etkileri incelenmiş olup elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.  
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Purpose –  The present study aims to determine the effects of social media marketing towards the 

consumers of a popular shopping website on brand value, brand trust and brand loyalty. 

Design/methodology/approach –  In the present study, data collection was carried out through an 

online customer survey conducted between May and June 2021. In this study 435 surveys were obtained 

and data analysis was performed using surveys. The convenience sampling method was used in the 

present study. The SmartPLS 3.0 software was used in data analysis and the model generated was 

structurally tested. 

Findings –  Based on the findings obtained, it was observed that social media marketing (SMM) had a 

direct and positive effect on brand trust, brand loyalty and brand value while this was the case with 

brand trust on brand loyalty and brand value on brand loyalty, and the structural model developed 

was verified. 

Discussion –  The effects of social media on brand trust, brand value and brand loyalty were examined 

in the context of the purchases made by consumers from the shopping website, and the results obtained 

were discussed. 
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1. Giriş 

Sosyal medyanın yaygınlaşması, pazarlama uygulamalarını önemli ölçüde değiştirmiştir. We Are Social 

Hootsuit’in birlikte yayınladığı 2020 yılı dünya internet kullanımı ve sosyal medya istatistikleri raporuna göre, 

4,54 milyar internet kullanıcı ve 3,80 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu belirtilmiştir.  Dünya 

çapında 4,54 milyar internet kullanıcısına erişen sosyal medyada hızla genişleyen bu pazarlama kanalı, 

işletmelerin müşterilere ulaşması, etkileşime girmesi ve onlarla etkileşim kurması için yeni yollar 

tanımlamıştır. Sosyal medya harcamaları son 5 yılda 4,3 puanlık bir artış göstermiştir. Ancak önümüzdeki 5 

yılda yaklaşım 10 puanlık bir artış beklenmektedir. Bu amaçla Şubat 2020’den beri işletmeler dijital pazarlama 

yeteneklerini genişletmeye devam etmekte ve işletmelerin %73,8’i yatırım yaptığını belirtmiştir. Mobil 

faaliyetlere ve sosyal medya pazarlama bütçesi tahsisleri salgının zirve yaptığı Haziran 2020 seviyelerinde 

düşmekle birlikte bir önceki yıla göre trend olarak artma göstermiştir. İşletmeler mobil pazarlama bütçelerini 

13,5’inden %18,5’ine yükselirken, sosyal medya bütçeleri yalnızca %13,3’ten %14,9’a yükselmiştir (CMO, 

2021:59).  

Sosyal medya, pazarlama stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak eklenmekte ve bunu pazarlamacılar 

minumum çabayla entegre pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri daha az maliyetli bir platform olarak 

görüyorlar (Kim ve Ko, 2010). Sosyal medya pazarlaması (SMP), müşteri iletişimini, işletme markaları ve diğer 

müşterilerle olan etkileşimleri izleyen ve kolaylaştıran ve katılımlarını teşvik eden geleneksel ve dijital 

pazarlama iletişimi araçlarının artırılmasıdır. Ayrıca müşterilerin sosyal medya platformlarındaki çoklu 

pazarlama faaliyetlerine ilişkin görüşlerini de açıklamaktadır (Yadav ve Rahman, 2018). SMP, pazarlama 

yöneticileri için bir meydan okumadır ve müşterilerin niyetlerini, davranışlarını ve satın alma kararlarını 

olumlu yönde etkileyebilecek yanıtlara güçlü bir itici güç olarak kullanılabilecek ve marka oluşturmada ve 

uzun vadeli müşteri ilişkileri oluşturmada önemli bir aktördür (Kim ve Ko, 2010; Dann, 2010; Sano, 2014; Chen 

ve Lin, 2019). Sosyal medya, başarılı marka yönetimi için çeşitli fırsatlar ve faydalar sunmaktadır ve en büyük 

zorluk pazarlama yöneticilerinin uygulamalarının sosyal medyadaki etkisini ölçmektir (Schultz ve Peltier, 

2013; Godey vd., 2016).  

Kim ve Ko (2010) tüketicilerin sosyal medyadaki çeşitli pazarlamacıların uygulamalarına ilişkin algıları 

yakalayan ve sosyal medya pazarlama faaliyetlerini karakterize eden; etkileşim, eğlence, özelleştirme ve sözlü 

iletişim olmak üzere beş ana gücü tanımlamıştır. Bu faaliyetler, tüketicilerin deneyimlerini harekete 

geçirmekte ve marka değeri ve sonraki satın alma niyetleri ve davranışları üzerinde etkilere sahip olmaktadır 

(Chen ve Lin, 2019). Sosyal medya bağlamında, çeşitli etkileşimlere karşı tüketici tepkileri güvene tabidir; 

çevrimiçi etkinliklerin etkisini sağlamada ve pazarlamacıların çabalarını eşitlik ve sadakate çevirmede önemli 

bir rol oynar (Tatar vd., 2016; Warner-Soderholm vd., 2018). Sosyal medyada artan çalışmalara rağmen; ancak 

bu tür uygulamaların marka değeri ve müşteri ilişkileri üzerindeki etkisinin araştırılması bugüne kadar hala 

yetersizdir (Seo ve Park, 2018). Sosyal medya ile ilgili önceki çalışmalar; marka toplulukları, E-WOM, ağ 

analizi ve ürüne zarar verme krizleri olmak üzere dört ana kısma ayrılabilir (Gensler vd., 2013).  

Alalwan vd., (2017) bu grupları alt gruplara ayırarak; ilk olarak reklam faaliyetlerini tahmin etmede sosyal 

medyanın rolünü ele alan çalışmalar, ikinci olarak, sosyal medyanın müşteri ilişkileri yönetimindeki rolünü 

inceleyen çalışmalar, üçüncü olarak sosyal medyanın bilgilendirici rolünün tüketici davranışı üzerindeki 

etkisini incelemek, dördüncü olarak, müşterilerin sosyal grubu benimsemesini etkileyen faktörlere odaklanan 

araştırmalar ve son olarak sosyal medyaya kurumlar açısından odaklanan çalışmalardır. Bu nedenle, sosyal 

medya pazarlamasını markalaşma yazını perspektifinden inceleyen çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı 

söylenebilir (Godey vd., 2016).  

Bu çalışma, yazındaki bu boşluğu ele almakta ve sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin ve tüketicinin 

markaya yönelik olumlu davranışlarının, özellikle marka değeri ve bağlılığının etkilerini araştırmaktır.  

2. Alan Yazın Taraması 

2.1 Sosyal Medya Pazarlaması 

Kaplan ve Haenlein (2010:61) de sosyal medyayı, web 2.0’ın ideolojik ve teknolojik temellerini temel alan ve 

kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin oluşturulmasına ve değiş tokuşuna izin veren bir grup internet 

tabanlı uygulama olarak tanımlamışlardır. Sosyal medyanın gücü, kullanıcının katılımını kolaylaştıran ve 

içeriğin üretilmesini ve dağıtımını sağlayan altyapı sağlayan web 2.0 platformlarından kaynaklanmaktadır 
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(Berthon vd., 2012). Çevrimiçi bağlamda, hem sosyal medya hem de sosyal ağlar birbirinin yerine 

kullanılmaktadır. Ancak aralarında farklılıklar vardır. Sosyal ağ, sosyal medyanın insanlarla bağlantı kurma 

aracı olarak kullanılmasını ifade etmektedir (Alalwan vd., 2017). Bu perspektiften sosyal ağlar bir bireyin; (a) 

sınırlı bir sistem içinde genel veya yarı genel bir profil oluşturmasına, (b) bir bağlantı paylaştığı kullanıcıların 

bir listesini oluşturmasına ve (c) kendi bağlantı listelerini ve sistem içinde başkaları tarafından yapılanları 

görüntüler ve üzerinden geçer (Boyd ve Ellison, 2007).   

Sosyal ağ, sosyal medyanın topluluk bölgesinde, kullanıcılar arasında işbirliği, konuşma ve paylaşıma 

odaklanan bir kanaldır. Tüm sosyal medya kanalları ağ bağlantılı ilişkiye izin verse de etkileşim ve işbirliği 

sosyal ağın ana temasıdır. Sosyal ağ siteleri, üyelerin Facebook, Twitter, Linkedin gibi kendi özel profillerini 

oluşturmalarını sağlayan çevrimiçi barındırıcıdırlar (Tuten ve Solomon, 2017). Sosyal ağ üzerinde bireyler 

arası arkadaşlık, grup toplulukları ve işletmeler arası iş ilişkileri gibi birçok sanal varoluş biçimi 

bulunmaktadır. Çevrimiçi olan insanlar deneyimlerini ve ilgi alanlarını paylaşmak, ilişkiler kurmak ve 

başkalarıyla fikirlerini tartışmak istemektedirler (Zaglia, 2013).  

Sosyal ağ teorisi, insan davranışlarının bu çevrimiçi kişilerarası ilişkilere gömülü olduğunu varsaymaktadır. 

Bu nedenle, üyelerin davranışlarının sosyal ağ uygulamalarından etkilenmesi oldukça muhtemeldir (Valck 

vd., 2009). İletişimin hızı ve sayısız bilgi kaynağı, pazarlamacıları farkındalık yaratmak ve markalara yönelik 

tüketici tercihlerini teşvik etmek için geleneksel medyadan sosyal medyaya geçmeye çekmektedir (Duffett, 

2015). Sosyal medya kanallarının pazarlama bağlamında kullanılması, marka pazarlama iletişimi için yeni bir 

manzara sağlamaktadır; tüketicilere güç vermekte ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve sosyal 

etkileşim için kişisel kanal ve bağlantı sunmaktadır (Chi, 2011).   

Sosyal medya pazarlaması (SMP) çevrimiçi bir sosyal ağ bağlamında yerleştirilen marka iletişimi olarak 

tanımlanmaktadır. Markanın tüketicileri ve potansiyel müşterileriyle iletişim kurma girişiminde sosyal 

bağlantı ve kullanıcı etkileşimi ile karakterize edilmektedir (Chi, 2011:48). Ayrıca, Dwivedi vd. (2015:5) sosyal 

medya pazarlamasını tüketiciler/izleyiciler tarafından sıklıkla tetiklenen bir diyalog veya belirtilen taraflar 

arasında bir daire içinde seyahat eden bir iş/ürün/hizmet olarak, bazı promosyon bilgileriyle ilgili iletişimi 

açığa vurmak veya birbirlerinin kullanımından öğrenmek, sonunda ilgili taraflardan biri veya ütümü için 

fayda sağlamak olarak tanımlamışlardır.  

Genel olarak, sosyal medya pazarlaması, işletmelerin paydaşlarının değerini artıran pazarlama tekliflerini 

oluşturmak, iletmek ve sunmak için sosyal medya teknolojilerini ve kanallarını kullanan süreç olarak 

tanımlanmaktadır (Tuten ve Solomon, 2017; Yadav ve Rahman, 2017; 2018). SMP için ortaya atılan farklı 

tanımlardan ilki, SMP’nin sosyal medya platformunu kullanması ve müşterilerle etkileşim kurmak ve değerli 

teklifler sunmak için iki yönlü bir iletişim oluşturmak için bir pazarlama aracı olarak kullanması ve böylece 

daha yüksek marka/ürün veya hizmetlerin dikkatini çekmesi ve tüketici katılımını etmektedir. İkinci olarak, 

SMP etkileşimi, içerik paylaşımını ve bilgi yaymayı sağlamaktadır (Chang vd., 2015). Üçüncü olarak, SMP, 

kullanıcıların markaya veya sosyal ağ sitelerine yönelik cevapları ele almakta; inançlar veya algılar (Chi, 2011; 

Dwivedi vd., 2015), memnuniyet gibi tutumları cevaplar (Sano 2014) veya ağızdan ağıza, satın alma niyeti ve 

bağlılığı gibi davranışsal tepkileri (Kim ve Ko, 2012;2010).  

Bu nedenle, sosyal medya pazarlama faaliyetleri, ilgili tüketicilerin sosyal medya pazarlamasına ilişkin 

faaliyetlere ilişkin algılarını ve anlayışlarını beş boyutta (eğlence, etkileşim, trendlik, özelleştirme ve ağızdan 

ağıza) ele alan pazarlama iletişim yöntemleri olarak tanımlanmaktadır (Chen ve Lin, 2019; Kim ve Ko, 2010; 

2012; Yadav ve Rahman, 20018). Bu çalışmada, SMP faaliyetleri eğlence, özelleştirme, etkileşim, ağızdan ağıza 

ve trendlik olarak tanımlanmıştır. Godey vd., (2016) da SMP faaliyetlerinin marka bilinirliği ve marka imajı 

üzerindeki etkisini ve dolayısıyla tüketici davranışı üzerindeki etkilerini değerlendirmişlerdir. Elde edilen 

bulgular hem marka imajı hem de marka bilinirliği üzerinde eğlence, etkileşim ve trendliğin önemli etkisini 

desteklemektedir. Ancak sonuçlar, farklı ülkelerden farklı gruplar arasında farklılık göstermektedir. Son 

olarak, SMP’nin marka bağlılığı oluşturma üzerindeki etkisini desteklemektedir. Bilgi’nin (2018) de yaptığı 

araştırmada SMP, marka bilinirliği, marka imajı ve marka bağlılığı arasındaki ilişkiyi Türkiye’de ve sosyal 

medya da yüksek puan alan beş marka üzerinde incelemiştir. İsmail (2017) de SMP faaliyetlerinin müşterinin 

markaya olan sadakatini artırabileceğini ve marka ve değer bilincini etkileyebileceğini ortaya koymuştur.  

Turizm endüstrisinin farklı bağlamlarında Sano (2014) de SMP faaliyetlerinin tüketici tutum ve davranışları 

üzerindeki etkisini ele almaktadır. SMP, dört faaliyetle ölçülmüştür; etkileşim, eğilim, özelleştirme ve 
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algılanan risktir. Seo ve Park (2018) ve Sano (2014) tarafından tanımlanan dört boyuta eğlence boyutunu 

eklemiş ve SMP faaliyetlerinin elektronik ağızdan ağıza ve havayollarına yönelik bağlılıkla gösterilen marka 

değeri ve tüketici tepkileri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Yapılan daha önceki çalışmalar, sosyal 

medya pazarlama faaliyetlerinin boyutlarının beş olduğu sonucuna varılabilir; eğlence, etkileşim, 

özelleştirme, trendlik ve ağızdan ağza (Kim ve Ko, 2012; Godey vd., 2016; Gautam ve Sharma, 2017).  

Eğlence, hedonik yönü temsil eder, sosyal medya kullanımından elde edilen eğlence ve keyif kullanıcıların 

sosyal medya platformunda markalara katkısı etkileşim boyutu ile açıklanmaktadır. Trendlik, sosyal medya 

aracılığıyla sağlanan bilgilerin yeni ve güncel olma derecesin ifade etmektedir. Özelleştirme, hizmetin 

taleplerine bağlı olarak müşterilerin farklı zevklerini ne ölçüde karşıladığını temsil etmektedir. Ağızdan ağza, 

fikir alışverişi ve tavsiyelerde bulunan kullanıcılar arasında gayri resmi iletişimi belirtmektedir (Sano, 2014; 

Seo ve Park, 2018).  

2.2 Marka Değeri ve Marka Güveni 

Marka değeri pazarlama bakış açısına göre birçok tanımı bulunmaktadır; ancak Srivastava ve Shocker, (1991) 

de marka değerinin markanın artan değeri olduğu tanımı arasında bir fikir birliği bulunmaktadır. Tüketiciye 

dayalı pazarlama karar verme bağlamında, müşteri temelli marka değeri markanın bilgisinin tüketicinin 

markanın pazarlamasına tepkisi üzerindeki farklı etkisi olarak tanımlanmaktadır (Keller, 1993:8).  

Müşteri, marka değerini gücü veya marka ilişkileri ve değeri veya maliyetlerine göre algılanan marka faydası 

yoluyla değerlendirilmektedir. Müşterinin marka değeri algısı, markanın performansını etkiler ve işletmenin 

finansal kazanımlarını artırmaktadır (Lassar vd., 1995). Keller (1993) de önerdiği gibi marka değeri dört 

boyuttan oluşmaktadır; marka bilinirliği, marka imajı, marka ilişkileri ve algılanan marka kalitesi ancak; bu 

çalışmanın odağı, markanın diğer markalara göre tüketici tarafından algılanan katma değerini değerlendiren 

genel marka değerine odaklanmaktadır (Yoo ve Donthu, 2001).  

Güven yapısı, bir nesnenin rolünü sürekli olarak yerine getirme rolüne ve maliyetler ile ödüller arasındaki 

ilişkiye dayanan bir hesaplama sürecini içermektedir (Doney ve Cannon, 1997). Marka güveni, bir tüketicinin 

bir markanın hak ettiği gibi performans gösterme yeteneğine güvenme isteği olarak tanımlanır. Bu nedenle, 

güvenlik, güvenilirlik dâhil olmak üzere güven yönlerini geliştirmek için müşterinin çıkarına en iyi şekilde 

çalışmak işletmenin iyilikseverliğini içermektedir (Chaudhuri ve Holbrook, 2001). Belirsiz bir ortamda güven, 

özellikle kurallar başkalarının beklenen davranışlarını garanti edemediğinde, kimsenin durumdan 

yararlanmadığına dair örtük bir inançlar dizisi olarak var olur. Sanal topluluklarda, uygulanabilir kuralların 

yokluğu güvenin önemini artırmaktadır (Ridings vd., 2002).   

Çevrimiçi bağlamda güvenin rolü; bireyin sosyal medya platformlarındaki özgüvenine pek çok çalışmada 

değinilmiştir. Kişilik özellikleri, bireylerin çevrimiçi bağlamdaki güven algısında önemli bir rol oynar ve buna 

göre niyet ve davranışlarını şekillendirir (Ebrahim, 2020). Pentina vd., (2013) kullanıcının kişiliği ile sosyal 

medya arasındaki eşleşmenin siteye olan güven ile ilgili olduğunu varsaymaktadır. Çalışmalarının sonuçları, 

güvenin sosyal medyada önemli bir rol oynadığını doğrulamaktadır. Çünkü bu kullanıcıların gelecekte sosyal 

ağ kullanmaya devam etme ve başkalarına tavsiye etme niyetleri gibi davranışsal tepkilerle ilgili olduğu 

belirtilmiştir.  

Warner-Soderholm vd., (2018) de yaptıkları çalışmada kullanıcıların güven algısının cinsiyetlerine, yaşlarına 

ve sosyal medyada geçirdikleri zamana göre değiştiğini öner sürmüştür. Güven yapısı beş boyutta 

ölçülmüştür; yardımseverlik, dürüstlük, yeterlilik, özdeşleşme ve ilgi. Elde edilen bulgular, kullanıcıların 

bütünlük algılarının; bir insanın sahip olduğu etik ve ahlaki ideolojileri belirtir, cinsiyet, yaş ve sosyal medya 

kullanım sıklığı açısından farklılık gösterir. Buna göre, kadın ve genç kullanıcılar dürüstlükle yüksek 

beklentilerinin olduğu görülmüştür (Warner-Soderholm vd., 2018). 

Güven boyutu ilişkilidir ve kişinin duygusal bağlarıyla ve başkalarının iyiliğiyle ilgilenen duygusal güveni 

değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bilişsel güven, risklerden ziyade faydalara odaklanır. Sosyal medyanın 

etkileşim yönelimi, geleneksel web sitelerinden daha fazla duygusal güveni teşvik eder (Calefato vd., 2015). 

İşletmeler tarafından veya kullanıcı tarafından oluşturulan bu iletişimler marka güvenini artırır ve 

müşterilerle olan ilişkiyi geliştirmektedir (Khadim vd., 2018).  Bununla birlikte, turizm sektöründe 

tüketicilerin marka topluluklarını işletmenin geleneksel halkla ilişkiler çabalarından daha güvenilir olarak 

algıladıklarını varsaymaktadır (Schmidt ve Iyer, 2015). İşletmeler tarafından oluşturulan, marka imajına 
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uygun olmalıdır eğer işletme müşterinin dil stiline giderek daha fazla uyum sağlarsa güveni olumsuz yönde 

etkileyecektir (Jakic vd., 2017).  

Tatar vd., (2016) da turizm sektöründe sosyal medya pazarlamasının marka güveni ve marka bağlılığı 

üzerindeki etkisini incelmektedir. Bulgular, sosyal medya deneyiminin önemli bir güven faktörü olduğunu 

desteklemektedir. Bu deneyim net bir web sitesi çevrimiçi etkileşim, web sitesi güvenliği ve işbirliği ile 

değerlendirilmektedir.   

2.3 Marka Bağlılığı 

Marka bağlılığının ilk görüşleri, davranışsal perspektiflere, satın alma modeline veya yeniden satın alma 

olasılığına odaklanmaktadır (Srinivasan vd., 2002). Ancak bu bakış açısı sadece tek başına ölçülemez, satın 

alma eylemi bağlılığın yanıltıcı bir göstergesidir. Bu nedenle, sadakatin diğer tutumsal yönünün, tüketicinin 

bir markaya yönelik tutumları, tercihler ve sadakat dâhil olmak üzere psikolojik eğilimlere atıfta bulunması 

önerilmektedir. Dolayısıyla, tutumsal bağlılık, tekrar satın almanın önyargılı davranışının altında yatan 

faktörleri içermektedir (Tatar vd., 2016).   

İki bakış açısına odaklanan marka bağlılığı, durumsal faktörlere bakılmaksızın gelecekte markayı yeniden 

satın almaya yönelik derin bağlılık olarak tanımlanmıştır (Chaudhuri ve Holbrook, 2001). Bu tanıma 

dayanarak, davranışsal bağlılık yüksek pazar payına yol açma eğilimindeyken, tutumsal bağlılık daha yüksek 

göreceli marka  değerine yol açmaktadır (Taylor vd., 2004). Çevrimiçi bağlamda marka bağlılığının itici 

güçlerini ve sonuçlarını ele alan çalışmalar bulunmaktadır (Srinivasan vd., 2002; Tatar, vd., 2016; Khadim vd., 

2018). Çevrimiçi ortamdaki sadakatin itici güçleri, geleneksel veya çevrimdışı bağlamdan farklıdır, işletmenin 

çevrimiçi bağlamla ilgili birkaç faktöre odaklanması gerekir örneğin, bağlantı, etkileşim, özelleştirme, rahatlık 

veya kullanım kolaylığı, çevrimiçi bilgilerin ve topluluğun geliştirilmesi veya alaka düzeyi gibi (Srinivasan 

vd., 2002).  

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezlerin Geliştirilmesi 

Şekil 1’de önerilen sosyal medya pazarlama faaliyetleri ile tüketicilerin tepkileri arasındaki ilişkiye 

odaklanmaktadır. Sosyal medya, etkileşim ile karakterize edilen web 2.0 platformunda gerçekleşmektedir 

(Kaplan ve Haenlein, 2010). Sosyal medya pazarlaması bir ikame olmaktan çok geleneksel ve ticari dijital 

pazarlama iletişim araçlarının artırılmasını sağlamaktadır (Tuten ve Solomon, 2017). Tüketiciler böylece 

geleneksel medyadan kendilerini güçlendiren ve onlara ses veren sosyal medyaya geçmektedir (Bruhn vd., 

2012). Marka hakkında bilgi aramak, diğer marka kullanıcıları ile etkileşim kurmak ve deneyimlerini 

paylaşmak için sosyal ağ sitelerini kullanmaktadırlar (Kozinets vd., 2010). Sosyal medya etkinliği daha sonra 

işletmelerin genel performansına yansımakta ve rekabet güçlerini artırmaktadır (Chan ve Guillet, 2011). 

İşletmelerin sosyal medya faaliyetlerinin getirisini değerlendirmek zordur ancak etkinliği kullanıcıların 

davranışsal tepkileriyle ölçülebilmektedir (Pentina vd., 2013).  

Sosyal medya da işletme için değer yaratan müşterilerle bağlantı kurmaya odaklanan ilişkisel pazarlamayla 

ilgilidir (Knoblich vd., 2017; Chahal ve Rani, 2017). Geleneksel pazarlamada işletmeler tüketicilerin markaya 

yönelik algısını ve çağrışımlarını canlandırmak için iletişim araçlarını kullanmakta ve sosyal medya aracılığı 

ile işletmeler farkındalık yaratabilir, yeni müşterilere ulaşabilir ve marka imajını geliştirebilir bu da marka 

değerine katkıda bulunmaktadır (Godey, vd., 2016). Bu nedenle, sosyal medya pazarlamasının çeşitli ve 

çeşitlendirilmiş faaliyetlerinin, müşteri bazlı marka değerinin farklı bileşenlerini etkilediği varsayılmaktadır 

(Pham ve Gammoh, 2015). Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin müşteri sermayesi üzerindeki etkisini 

desteklemektedir (Kim ve Ko, 2012; Godey vd., 2016; Yadav ve Rahman, 2017).  

Sosyal medya pazarlaması, müşterilerle ilişkileri geliştirmek için etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. Ek 

olarak, bu tür etkileşimler güven oluşturacak ve müşterilerin markayla etkileşime girmesini ve çevrimiçi işlem 

yapmasını engelleyebilecek belirsizliği ortadan kaldıracaktır (Choi vd., 2016; İsmail  2017; Chahal ve Rani, 

2017). Tatar vd., (2016) da sosyal medya pazarlamasının özelliklerinin marka güveni üzerinde olumlu 

etkilerini odluğu belirtmişlerdir. İşletmeler müşterilerle iletişim ve etkileşim kurmak, değer ve deneyimler 

sunmak ve böylece marka yönelik davranışsal tepkilerini geliştirmek için sosyal medya platformunu 
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kullanmaktadırlar. Tüketicilerin çevrimiçi bağlamda uygulanan pazarlama faaliyetlerine ilişkin algıları ve 

itibarları artırılabilir (Ebrahim, 2020).  

Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin marka sadakati üzerindeki olumlu etkisi ampirik olarak da 

kanıtlanmaktadır (İsmail, 2017). Bu çevrimiçi uygulamalar, tüketicilerin deneyimlerini şekillendiren ve 

markalarla olan ilişkilerini geliştiren ve dolayısıyla tercihler, niyetler ve sadakatle gösterilen tepkilerini 

etkileyen marka uyaranlarıdır (Laroche, 2012). Bu kapsamda oluşturulan hipotezler şu şekildedir;  

H1: SMP’nin marka güveni üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 

H2: SMP’nin marka değeri üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 

H3: SMP’nin marka bağlılığı üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 

Çevrimiçi bağlamda, yüz yüze etkileşimlere kıyasla güven son derece gereklidir. Tüketicilerin çevrimiçi 

etkileşimlere girme ve sosyal medyaya katılma istekliliğini yansıtmaktadır (Pentina vd., 2013). İlişkisel 

pazarlamada, bir ilişkiyi başlatmak ve sürdürmek için güven gereklidir, önceki deneyimlerden gelişir ve bilgi 

ve marka ilişkileri oluşturmaya katkıda bulunmaktadır. Buna göre, işletmenin marka değeri tarafından 

sergilenen varlıklarını güçlendirmektedir (Ambler, 1997; Delgado-Ballester ve Munuera-Aleman, (2005). 

Yüksek düzeyde güvene sahip kullanıcılar, sosyal medyaya daha fazla katılmaya ve nihayetinde marka 

değerine katkıda bulunan markanın sosyal medya faaliyetlerine daha fazla katılım göstermeye daha isteklidir 

(Chahal ve Rani, 2017).  

Yoo ve Donthu (2001) yeniden satın alma niyetlerini ve bağlı olmayı markanın bahşettiği değerin bir boyutu 

olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Chaudhuri ve Holbrook (2001) marka değeri, tüketicinin değerli bir 

marka için fiyat primi ödeme isteğini ifade etmektedir. Bu nedenle, sonuç olarak davranışsal sadakate yol açan 

olumlu tutumlar gerektiğini belirtmişlerdir. Marka değerinin iki yönü, markanın finansal değerini vurgulayan 

işletme ile görüş veya marka çağrışımlarının algılarına atıfta bulunan tüketici temelli bakış, davranışsal 

niyetler tarafından takip edilmektedir (Keller, 1993; Lassar vd., 1995). Dolayısıyla oluşturulan hipotezler şu 

şekildedir; 

H4: Marka güveninin marka bağlılığı üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 

H5: Marka değerinin marka bağlılığı üzerinde doğrudan ve pozitif bir etkisi vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Ebrahim (2020:296) yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın amacı, tüketiciler tarafından popüler olan bir alışveriş sitesinden alışveriş yapan tüketicilerin 

sosyal medya pazarlamasının marka değeri, marka güveni ve marka bağlılığı üzerindeki etkilerini 

belirlemektir. Çalışmada popüler olan alışveriş sitesinin ismi gizlenerek (x) alışveriş sitesi olarak belirtilmiştir.  

Çalışmadan elde edilen veriler çevrimiçi anket yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçekler yazın 

taramasına dayandırılarak ve daha önce güvenilirlik ve geçerliliği sınanmış çalışmalardan yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların 

demografik bilgileri, ikinci bölümde ise oluşturulan hipotezleri test etmek için oluşturulan yapılardan 

oluşmaktadır.  

Çalışma Mayıs-Haziran 2021 ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Tüketiciler sosyal medya kullanımları 

bağlamında ele alınıp değerlendirilmiştir. Oluşturulan anket formu bağlantısı tüketicilerin katılımının 

sağlanması için çeşitli sosyal medya sayfalarında yayınlanmıştır. Anket uygulamasına geçmeden önce Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Etik Komisyonundan gerekli onay alınmıştır (Araştırma Karar No: GO 

2021/236). Çalışmanın Türkiye genelinde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu yüzden gerekli örneklem 

büyüklüğünün belirlenmesinde Sekaran ve Bougie (2016:263-264) da belirttiği kriter dikkate alınmış ve 1 

milyon ve üzeri popülasyonda örneklem yeter sayısının 384 olması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla 

çalışmada örneklem yeter sayısı 384 olarak belirlenmiştir. Toplanan verilerin incelenmesi sonucunda 435 

kişinin ankete katıldığı tespit edilmiş ve örneklem yeter sayısının üzerinde bir veri elde edildiği görülerek veri 

çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. 

3.3. Ölçekler 

Değişkenleri ölçmek için 5’li Likert ölçeği kullanılarak ölçülmüştür ve (1) kesinlikle katılmıyorum, (5) 

kesinlikle katılıyorum arasında değişmektedir. Çalışmada katılımcıların farklı sosyal medya kanallarında 

algıladıkları etkinlikleri ve sağladığı değeri ölçmek için sosyal medya pazarlama faaliyetleri 5 boyutta ve 18 

madde ile Kim ve Ko (2012, 2010) yılında yaptıkları çalışmadan yararlanılarak oluşturulmuştur. Marka güveni 

5 madde ile ölçülmüş ve Chahal ve Rani (2017) yaptıkları çalışmadan, marka değeri ve marka bağlılığı 4’er 

madde ile ölçülmüş Delgado-Ballester ve Munuera-Aleman, (2005)  ve Delgado-Ballester  (2004) de yaptıkları 

çalışmadan yararlanılarak oluşturulmuştur. 

4. Bulgular 

Elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans analizinden ve çalışmada oluşturulan hipotezlerin test 

edilmesinde kısmi en küçük kareler yöntemi ile yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır. 

4.1 Demografik Özellikler 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1. Demografik Özellikleri 

Cinsiyet 

Erkek 

% 36,8 (160) 

 

    Kadın 

  % 63,2 (275) 

Yaş 

18-22 

%10,6 (46) 

23-27                      

%19,1 (83) 

28-32 

%24,8 

(108) 

33-37 

%26,2 (114) 

38-42 

%17,7 (77) 

43 ve üstü  

%1,6 (7) 

Medeni Durum 

Evli                                             Bekâr 

% 41,4,(180)                               % 58,6 (255)  

Eğitim Durumu 

Lise 

%12,6 (55) 

Ön lisans 

%22,3 (97) 

Lisans 

%46,7 (203) 

Lisansüstü 

%18,4 (80) 
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4.2 Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde SmartPLS 3.0 kullanılmıştır. İlk önce, modelde yer alan değişkenlerin içsel 

tutarlılıklarına (alfa değerlerine) ve faktör yük değerlerine bakılmıştır. Ölçüm modeline bakıldığında, sosyal 

medya pazarlamasını (SMP) oluşturan toplam 18 değişkenden 7 değişken Chin vd., (2012) de ifade ettiği 0,70 

değerinin altında kaldığı görülmüş ve çalışmadan çıkarılarak analiz yeniden yapılmıştır. İkinci analiz 

sonucunda tüm yük değerlerinin 0,70 değerinin üzerinde olduğu görülmüştür. İçsel tutarlılık için alfa 

değerlerine bakılmış ve tüm yapılarda alfa değerlerinin 0,70 değerinin üzerinde olduğu görülmüştür (Hair 

vd., 2011:139-151; Hair vd., 2017:144). 

Daha sonra yakınsaklık geçerliliğine bakılmış ve AVE değerlerinin 0,50’nin üzerinde olması şartı aranmıştır. 

Tüm yapılarda AVE değerlerinin 0,50’nin üzerinde olduğu görülmüş ve yakınsaklık geçerliliği sağlandığı 

görülmüştür (Garson, 2016). Ayırma geçerliliği içinde Fornell-Larcker kriterinin sağlanıp sağlanmadığına 

bakılmış ve AVE’nin körekök değerlerinin yapılar arasındaki korelasyondan büyük olduğu görülmüş ve 

ayırma geçerliliği de sağlanmıştır (Fornell ve Larcker, 1981).  

Ayrıca tüm yapılar için bileşik güvenilirlik (CR) değerlerine de bakılmıştır. Yapılan çalışmalarda bileşik 

güvenilirlik değerinin 0,70’e eşit ve daha yüksek olması gerektiği belirtilmiştir (Chin, 1998; Höck ve Ringle, 

2006).  Çalışmada tüm yapıların CR değerinin 0,70’in üzerinde olduğu görülmüştür. Son olarak çoklu 

doğrusallık olup olmadığı kontrol edilmiş ve dışsal modele ait varyans büyütme faktörü (VIF) değerleri 

incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda VIF değerlerinin 5’ten küçük olması gerektiği belirtilmiş (Hair vd., 2011) 

ve tüm değişkenlerde VIF değerlerinin 5’ten küçük olduğu görülmüştür. Tablo 2’de modele ait güvenilirlik 

ve geçerlilik değerleri gösterilmektedir. 

 Tablo 2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analiz Sonuçları 

Ölçümler        

Yükler  

 

       

     VIF 

 

 

    Alfa   

 

 

      CR 

 

 

     AVE 

Sosyal Medya Pazarlaması   0,924 0,935 0,596 

Eğlence     

Eğlen1: X alışveriş sitesinin sosyal medyasında bulunan içerikler ilginç 

görünüyor 

0,730  

2,040 

   

Eğlen 2: X alışveriş sitesinin sosyal medyası aracılığıyla markalar veya moda 

ürünleri hakkında bilgi toplamak eğlencelidir 

0,706  

1,883 

   

Etkileşim     

Etki 2: Görüşümü X alışveriş sitesinin sosyal medyası aracılığıyla iletmek çok 

kolay 

0,749  

1,981 

   

Etki 4: X alışveriş sitesinin sosyal medyası aracılığıyla diğer kullanıcılarla bilgi 

paylaşmak mümkündür 

0,806  

2,886 

   

Trendlik     

Trend 1: X alışveriş sitesinin sosyal medyasını kullanmak önde gelen bir moda 0,702 1,808    

Trend 3:   X alışveriş sitesinin sosyal medyasında bulunan içerikler günceldir 0,719 1,893    

Özelleştirme      

Özel 1: X alışveriş sitesinin sosyal medyası özelleştirilmiş hizmetler sağlar 0,782 2,617    

Ozel 3: X alışveriş sitesinin sosyal medyası her zaman, her yerde kullanılabilir 0,718 1,894    

 

Meslek 

Kamu 

Çalışanı 

%29,9(130) 

Özel Sektör Çalışanı 

%26,9 (117) 

Ev Hanımı 

%16,6 (72) 

Serbest 

Meslek 

%24,4 (106) 

Diğer 

%2,3 

(10) 

 

Aylık Toplam Gelir (TL) 

2000-2500 TL 

%5,1 (22) 

2501-3000 TL 

%4,1 (18) 

3001-3500 TL 

%10,6 (46) 

3501-4000 TL 

%12,2 (53) 

4001-4500 TL 

%24,4 (106) 

4501-5000 Tl 

%27,4 (119) 

5001 ve üstü TL 

%16,3 (71) 

En Çok Tercih Ettiğiniz Sosyal Medya Sitesi  

Facebook 

%36,8 (160) 

Twitter 

%17,9 (78) 

Instagram 

%32,9 (143) 

Linkedin 

%6,0 (26) 

You Tube 

%6,4 (28) 
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Ağızdan Ağıza 

Ağız 1: X alışveriş sitesinin sosyal medyasından arkadaşlarıma markalar, 

ürünler veya hizmetler hakkında bilgi vermek istiyorum 

0,798  

2,346 

   

Ağız 2: X alışveriş sitesinden sosyal medyasından bloğuma veya mikro 

bloğuma içerik yüklemek istiyorum 

0,758  

2,162 

   

Agız 3:   X alışveriş sitesinin sosyal medyasından edindiğim markalar, ürünler 

veya hizmetler hakkındaki görüşlerimi tanıdıklarımla paylaşmak istiyorum 

0,822  

2,638 

   

Marka Değeri   0,794 0,866 0,619 

Mde 1:  X alışveriş sitesinin kadar iyi başka bir alışveriş sitesi olsa da X 

alışveriş sitesinden satın almayı tercih ederim 

0,837  

2,062 

   

Mde 2:  Bunun kadar iyi başka bir firma varsa da bu firmayı tercih ederim. 0,778 1,822    

Mde 3:  Başka bir alışveriş sitesi aynı tekliflere sahip olsa bile,  X alışveriş 

sitesinin tekliflerini tercih ederim 

0,764  

1,529 

   

Mde 4:   Başka bir şirketin hizmetleri X alışveriş sitesinden hiçbir şekilde farklı 

değilse X alışveriş sitesinden satın almak daha akıllıca görünüyor. 

0,765  

1,486 

   

Marka Güveni   0,815 0,871 0,574 

Mgv1:  X alışveriş sitesine markasına güven duymaktayım 0,781 1,633    

Mgv2:  X alışveriş sitesi markası beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmaz 0,758 1,811    

Mgv3:   X alışveriş sitesi markası beklentilerimi karşılamaktadır 0,729 1,630    

Mgv4:  X alışveriş sitesi markası memnuniyeti garanti eder 0,728 1,747    

Mgv5:   X alışveriş sitesi ürün ile ilgili sorunu bir şekilde telafi edecek 0,790 1,926    

Marka Bağlılığı   0,831 0,888 0,664 

Mba1: X alışveriş sitesinin sunduğu hizmetleri satın almaya devam etmek 

niyetindeyim 

0,755  

1,492 

   

Mba2: Kendimi X alışveriş sitesine sadık olarak görüyorum 0,813 1,826    

Mba3:  X alışveriş sitesinden satın almaya devam ederim 0,849 2,164    

Mba4: Başka siteler marka indirimde olsa bile X alışveriş sitesini tercih ederim 0,840 2,005    

Tablo 2’de görüldüğü gibi modeldeki değişkenler gerekli tüm geçerlilik ve güvenilirlik değerlerini 

sağlamaktadır. Daha sonra ayırma geçerliliği sınanmıştır. Ayırma geçerliliği sonuçları Tablo 3’de 

gösterilmektedir. 

 Tablo 3. Ayırma Geçerliliği Sonuçları 

*Diagonel değerler AVE’nin karekök değerlerini belirtmektedir. 

Tablo 3’de görüldüğü gibi Fornell ve Larcker (1981) tarafından aranan şart gerçekleşmiş ve ayırma geçerliliği 

tespit edilmiştir.  

4.3 Hipotez Testleri 

Hipotezleri test etmek için yapısal modelin analiz aşamasına geçilmektedir. Bunun içinde, ilk önce yol 

katsayılarına, ikinci olarak da determinasyon katsayısına bakılmıştır. Yol katsayıları ve hipotez 

değerlendirmeleri Tablo 4’de gösterilmektedir.  

 

 

 

Değişkenler Marka Bağlılığı Marka Değeri Marka Güveni SMP 

Marka Bağlılığı 0,815    

Marka Değeri 0,748 0,786   

Marka Güveni 0,721 0,657 0,757  

SMP 0,741 0,725 0,733 0,754 
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Tablo 4. Hipotez Testi Sonuçları 

İlişkiler Hipotezler β t-değeri Desteklendi/Desteklenmedi 

SMP Marka Güveni H1 0,757 25,106 Desteklendi 

SMP  Marka Değeri H2 0,788 25,205 Desteklendi 

SMP  Marka Bağlılığı H3 0,290 5,052 Desteklendi 

Marka Güveni  Marka Bağlılığı H4 0,374 7,739 Desteklendi 

Marka Değeri Marka Bağlılığı H5 0,274 5,867 Desteklendi 

Modeli değerlendirmenin bir ölçütü olan determinasyon katsayısı (R²) sonuçlarına göre; marka güveni 

R²=0,573, marka değeri R²=0,621 ve marka bağlılığı R²=0,723 olarak tespit edilmiştir. Tüm elde edilen sonuçlara 

göre oluşan PLS yapısal modeli Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. PLS Yapısal Model Sonuçları 

Hipotezlere ilişkin sonuçlar: 

SMP marka güvenini pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,757, t=25,106 p=0,000) pozitif olarak 

etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H1 hipotezini desteklemiştir.  

SMP marka değerini pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,788, t=25,205, p=0,000) pozitif olarak 

etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H2 hipotezini desteklemiştir.  

SMP marka bağlılığını pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0290, t=5,052, p=0,000) pozitif olarak 

etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H3 hipotezini desteklemiştir.  

Marka Güveni marka bağlılığını pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,374, t=7,739, p=0,000) 

pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H4 hipotezini desteklemiştir.  

Marka Değeri marka bağlılığını pozitif yönde etkiler. Şeklinde kurulan hipotez (β=0,274, t=5,867, p=0,000) 

pozitif olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H5 hipotezini desteklemiştir.   
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5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmanın bulguları SMP faaliyetlerinin marka değeri, marka bağlılığı ve marka güveni dâhil olmak üzere 

önemli markalaşma hedeflerini geliştirmedeki rolünü ele alarak sosyal medya pazarlamasında yazına katkıda 

bulunmak için çeşitli bilgiler sunmaktadır. İlk olarak SMP’nin ölçülmesi ve kavramsallaştırılması oldukça 

zordur (Godey vd., 2016). Kim ve Ko (2012) tarafından geliştirilen SMP etkinliklerinde kullanılan ölçüm ölçeği, 

sosyal medyanın beş boyutunu doğrulayan daha önceki yazında ki çalışmalarla desteklenmiştir. Bu boyutların 

bütüncül etkisi, kullanıcıları sosyal medya kullanımına motive eden faaliyetleri tanımlamaktadır. Bununla 

birlikte, bu çalışmadan edilen sonuçlar beş boyutu da doğrulamaktadır.  

Tüketici bakış açısından, kullanıcılar, deneyimlerini ve diğer önerilerini paylaşırken özel hizmetler almak ve 

en son bilgileri elde etmek için platformların çevrimiçinde yer alırlar. İkinci olarak, SMP marka bağlılığını 

artırmaktadır, SMP’nin tanımlanmış üç özelliği bağlılığın diğer itici güçleri arasında yer almaktadır 

(Srinivasan vd., 2002). Çevrimiçi bir platforma yönelik yeniden niyetleri olan olumlu tavırlara sahip 

müşteriler, güncellenmiş modaya uygun ve bilgiye dayalı medya tarafından tetiklenmektedirler. Üçüncü 

olarak, bu çalışmada sosyal medyada güven rolü SMP faaliyetlerinin marka güveni üzerindeki önemi 

doğrudan etkiyle vurgulanmaktadır.  

Sosyal medya pazarlaması, tüketicilerin ilgisini çekmek ve markalar hakkında değerli bilgiler sunmak için 

kullanılan bir iletişim aracıdır. Kullanıcı mahremiyet ihlali ve bilgi paylaşımı medeniyle güven, sosyal 

medyanın kullanımı ve katılımın yoğunluğunda odak bir öneme sahiptir (Pentina vd., 2013). Bu nedenle, 

tüketicilerin dijital içeriğe güvenmesi gerekmekte, güven daha sonra medyadaki çeşitli deneyimleri 

geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, güven olumlu markalarla ilişkileri ve uzun vadeli ilişkiler 

yaratmada kilit bir role sahiptir. İlişkisel pazarlamada güven, uzun vadeli bir ilişki kurmak ve sürdürmek için 

bir katalizördür ve tüketicilerin zihninde yer etmiş benzersiz, farklılaştırılmış marka değerine götüren önemli 

bir unsurdur.  

Sosyal medya pazarlaması, marka performansını artıran çevrimiçi pazarlama stratejilerinin ayrılmaz bir 

parçasıdır. Müşteri ilişkileri pazarlaması ve müşteri bağlılığı üzerinde olumlu etkileri ile ilişkilidir ve bu 

nedenle daha fazla satış ve kar sağlamaya yardımcı olmaktadır. SMP’nin tanımlanan öznitelikleri işletme 

yöneticilerine içgörü sağlamaktadır. İşletmelerin kaygısı müşterilere sunulan aynı hizmet faaliyetlerini 

tercihlerine göre kişiselleştirmektir. Bu nedenle, kullanıcılar marka toplulukları içinde tanımlanabilir ve diğer 

faaliyetlere karşı heyecanlanabilirler. Sosyal medya, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen önemli bir 

bilgi kaynağıdır.  

İşletmeler sosyal medyayı ve diğer çevrimiçi ortamları tüketicilere en yeni, ilgili ve yeni bilgileri sağlamak için 

uygulamaları kullanmalıdır. Dolayısıyla bu bilgiler, müşterilerin marka seçimlerine yönlendirmekte ve onları 

motive etmektedir (Yadav ve Rahman, 2018). Sosyal medya, müşteriler arasında deneyim paylaşımları, fikir 

ve öneri paylaşımlarını kolaylaştırmakta ve ağızdan ağıza ile ilgili diğer hususların hızlanmasına büyük katkı 

sağlamaktadır. Sosyal medya pazarlama yönetimi, müşterilerin karar vermede önemli bir bilgi kaynağı olarak 

güvendiği marka topluluklarını da geliştirecektir.  

Bu motive edici sistem, nihayetinde kullanıcıların etkileşimini de sağlayacaktır. Bu mekanizmanın olumlu 

etkileri, müşterilerin yayınlanan çevrimiçi içeriğe olan güven derecesine veya güvenine de bağlıdır. İşletmeler 

dijital içeriği ve diğer çevrimiçi yayınları kontrol etmeyi düşünmeli ve deneyimlerini paylaşmaya ve fikir 

alışverişlerinde bulunmaya isteklidir. Üretilen içeriğin güvenilirliğini artırmak için müşteriler, markayı 

seçmenin arkasındaki nedenleri paylaşmaya ve onlara iyileştirme ve geliştirme önerileri sunmaya işletmeler 

tarafından davet edilebilirler.  

Bu çalışma belirli sınırlılıklar içinde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, zaman ve maliyet kısıtlarının olmasıdır. 

İkinci olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze 

görüşme yapma imkânın olmamasıdır. İleride yapılacak çalışmalarda farklı örneklem gruplarında farklı 

sonuçların elde edilebileceği ve buradan elde edilecek sonuçlarla karşılaştırma yapma imkânın 

sağlanabilmesidir.  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç –  Bu çalışmada çevreye duyarlı ve çevreye duyarlı olmayan termal konaklama tesislerinden 

hizmet alan müşterilerin hizmet kalitesi, memnuniyet ve sadakatleri arasındaki ilişkilerin tespit 

edilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Tasarım/Yöntem/Yaklaşım –  Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın ana kütlesini, İzmir 

bölgesinde bulunan termal ve kaplıca tesislerinden hizmet alan kişiler oluşturmaktadır. Araştırmada, 

veriler kolayda örnekleme yöntemiyle yüz yüze anket tekniği ile 420 kişiden toplanmıştır. Verilerin 

analizleri SPSS 24 ve AMOS 26 paket programları kullanılarak yapılmıştır. Araştırma; doğrulayıcı 

faktör analizi, korelasyon analizi, t-testi ve ANOVA analizleri yardımıyla yorumlanmıştır. 

Bulgular –  Önerilen araştırma modelinin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu 

görülmüştür. Aynı zamanda doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen bulgular, modelin yapı 

geçerliliğinin sağlandığını göstermiştir. Öte yandan yapılan t-testi ve ANOVA analizi sonuçlarına göre; 

katılımcıların hizmet kalitesi algısı, memnuniyet algısı ve sadakat davranışlarının cinsiyetlerine, yaş 

gruplarına, mesleklerine ve hizmet alınan tesislerin çevreye duyarlı termal tesis olup olmaması 

durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Hizmet kalitesi algısı, memnuniyet algısı 

ve sadakat arasında yapılan korelasyon analizine göre; hizmet kalitesi algısı ile memnuniyet algısı 

arasında orta düzey; hizmet kalitesi algısı ile sadakat arasında yüksek düzey ve memnuniyet algısı ile 

sadakat arasında ise orta düzey bir ilişkinin var olduğu görülmüştür. 

Tartışma –  Çalışma sonucu elde edilen bulgular, termal konaklama tesislerinin çevreye duyarlı belgeye 

sahip olmasının önemini ortaya çıkarmış ve ileri sürülen hipotezlere ve araştırma sorularına cevaplar 

üreterek, literatürdeki bulgularla desteklenmiştir. Çalışma, İzmir bölgesi termal konaklara tesislerinde 

yürütülmüş olduğundan dar bir bölgeyi içermekte, ileri araştırmalar için daha geniş bölgeleri içeren 

karşılaştırmalı araştırmaların yapılmasının literatüre ve uygulamacılara önemli katkılar sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 
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Purpose – The objective of the study is to understand the relationships between service quality, 

satisfaction and loyalty of customers receiving services from environmentally sensitive and non-

sensitive thermal facilities.  

Design/methodology/approach –  The population of the research, in which the quantitative research 

method was employed, are the people who receive service from the thermal and spa facilities in the 

Izmir region. The research data were collected from 420 people by face-to-face survey technique with 

convenience sampling method. The data analyses were performed using SPSS 24 and AMOS 26 package 

programs. The results have been interpreted with confirmatory factor analysis, correlation analysis, t- 

test and ANOVA analysis.  

Findings –  It has been observed that the fit indexes of model are at an acceptable level. The findings 

revealed that the construct validity was ensured. It has been observed that the service quality, 

satisfaction loyalty, the participants’ behaviours differ significantly as per their gender, age groups, 

professions and whether the service facilities are environmentally sensitive based on the results of the 

t-test and ANOVA analysis. It has been observed that there is mid-level of relationship between 

perception of service quality and satisfaction, high level relationship between the perception of service 

quality and loyalty, and a moderate relationship between the perception of satisfaction and loyalty. 
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 Discussion –   The findings obtained as a result of the study revealed the importance of having an 

environmentally friendly certificate for thermal accommodation facilities and was supported by the 

findings in the literature by producing answers to the hypotheses and research questions. Since the 

study was carried out in the thermal accommodation facilities of the Izmir region, it covers a restricted 

region, and it is worth conducting comparative studies involving larger regions for further research 

will make significant contributions to the literature and practitioners. 

1. Giriş 

Zorlu ve yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde, hizmet organizasyonları tüketicilerin beklentilerini 

karşılamak ve bunları yerine getirmek için tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklanmaya çalışmalıdır. 

Tüketici memnuniyeti son yirmi yılda stratejik bir konu haline gelmiştir (Zaibaf vd., 2013). Tüm dünyada 

işletmeler, daha fazla müşteri kazanmak ve finansal olarak daha başarılı olmak için yeni ve yenilikçi yollar 

bulmaya çalışmaktadırlar. Bir işletmenin başarılı olması için en hayati bileşenlerden biri, tatmin 

olmuş/memnun müşterilere sahip olmaktır. Tüm dünyadaki tüketicilerin %96'sı hizmet kalitesi nedeniyle bir 

markaya sadık olduklarını belirtirken; müşterilerin %70'i, mükemmel müşteri hizmetleri nedeniyle markalara 

sadık olduklarını iddia etmişlerdir (Willot, 2020). 

Tüketici memnuniyetinin, tekrar satın alma hedeflerini ve dolayısıyla örgütlerin gelecekteki getiri ve kâr 

marjına ilham veren faaliyetlerini etkilediği görülmüştür (El-garaihy, 2013). Bunun yanı sıra daha yüksek 

hizmet kalitesinin; tüketici memnuniyetini ve bağlılığını artırdığı, tüketiciyi elde tutmayı kolaylaştırdığı, 

organizasyonların karlılığını artırdığı ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeye katkıda bulunduğu 

bildirilmiştir (Wilkins vd., 2010). Öte yandan Keiningham vd. (2014), tüketiciler mevcut hizmet ve ürünlerden 

memnun olsa bile, bunun tüketici harcamalarında bir artışa yol açacağı anlamına gelmediğini savunmaktadır. 

Ayrıca Keiningham vd. (2014), işletmelerin müşteri memnuniyeti için fonlarını artırmaları durumunda her 

zaman olumlu bir yatırım getirisi elde edemeyeceklerini de iddia etmişlerdir. 

Hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve sadakati kavramlarının, turizm ve otelcilik sektöründe önemli bir 

konu olarak görüldüğü belgelenmiştir (Cheng vd., 2012). Tüketicilerin zihninde hizmet kalitesi, genellikle 

ürünün ve/veya hizmetin kalitesini, çalışanların tavır ve davranışlarını, işletmenin esnek ve duyarlı olmaya 

ne kadar istekli olduğunu içerir (Sundbo, 2015). Ayrıca, hizmet kalitesi ile müşteriyi elde tutma arasında bir 

bağlantı olduğu ve hizmet kalitesinin genellikle marka sadakati üzerinde olumlu bir etkisinin var olduğu uzun 

süredir tartışılmaktadır (Yang vd., 2017). Giderek artan rekabetçi bir pazarda olağanüstü kalitede hizmet 

sunmak, turizm ve konaklama işletmelerinin başarısı için kritik bir faktör olarak görülmektedir (Tsaura vd., 

2014). Bu nedenle, sağlık ve turizm örgütleri, tüketicilerin beklentilerine odaklanarak, memnun ve sadık 

tüketicileri elde tutmak için gerekli olan üstün hizmet kalitesini sunarak onları tatmin etmeye çalışmaktadırlar 

(Lim, 2014). Birçok yönetici, hizmet süreçlerinin tüketicilerle bağlantılı olduğunun farkına varmış, rekabetçi 

başarıya ulaşmak için operasyon ve performanslarını ilerletmek amacıyla sayısız tüketici deneyimi geliştirme 

programları organize etmişlerdir (Jennings vd., 2009; Silber vd., 2009; Lin ve Mattila, 2010).  

Rekabetçi bir iş ortamında bir örgütün hayatta kalması, tüketicilerin ihtiyaçlarının kapsamına ve karşılanıp 

karşılanmadığına bağlıdır. Tüketici ihtiyaçları karşılandığında, tüketici memnuniyeti, olumlu ağızdan ağza 

iletişim ve tüketiciyi elde tutma ile sonuçlanan olumlu bir durum ortaya çıkmaktadır. Memnun bir tüketici, 

genellikle düzenli olarak daha fazla hizmet satın almakta ve uzun vadede sadakati beraberinde getirmektedir 

(Hoffman ve Bateson, 2016). Ayrıca, tüketici memnuniyetini artırmaya yönelik çabalar ve girişimler çok 

önemlidir. Çünkü memnun olmayan tüketicilerin kötü deneyimlerini başkalarıyla paylaşma olasılığı, 

memnun tüketicilerden daha fazladır (Hoyer ve Maclnnis, 2010; Hoffman ve Bateson, 2016). Diğer taraftan, 

bir organizasyonun çevreye duyarlı imajını araştıran bir çalışmada (Wang vd., 2018), kurumsal imajın 

tüketicilerin yeşil oteller hakkındaki sözlerini etkilediği vurgulanmıştır. 

Ayrıca, dünya genelinde artan refah düzeyinin bir sonucu olarak yaşam kalitesinin yükselmesi ve dünya 

nüfusunun hızla yaşlanmaya başlaması ve artan tıbbi tedavi masrafları insanları alternatif tedavi yöntemleri 

arayışlarına yönlendirmiştir. Turizmin gelişimini geçmişten itibaren planlı bir şekilde takip eden ve belli bir 

yol alan Türkiye ise bu tür talep değişimlerine cevap verebilecek potansiyele ve pazardaki konumunu 

güçlendirebilecek olanaklara sahiptir. Bu nedenle son yıllarda Türkiye’de turizm çeşitliliğinin sağlanması 

turizmin ve turizm faaliyetlerinin tüm yurt geneline yayılmasında önemli alternatif turizm türlerinden biri 

olan ve turizm politikalarında sıkça vurgulanan alan termal sağlık turizmidir (Albayrak, 2013). Termal turizm 

sağlık turizminin en önemli türlerinden olup, sağlık turizminin temelini oluşturmaktadır (Giritlioğlu, 2012). 
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Termal tesisler ise; bünyesinde barındırdığı termal ürün ve hizmetleri ile insanlara faydalı olmaya çalışarak 

gelir sağlayan kuruluşlardır. Küreselleşen dünyada, sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan problemler ve 

tüketicilerin bilinçlenmesi gibi dinamiklerin bir sonucu olarak hızla büyüyen termal sağlık turizmi sektörü 

hem tedavi hem de tatil unsurlarını içeren bir kavram olarak ortaya çıkmıştır (Erdinç, 1991). 

Türkiye, termal sağlık turizmi potansiyeli açısından oldukça zengin kaynaklara sahiptir. Başta tedavi amaçlı 

olmak üzere; dinlenmek, spor yapmak, stres atmak, boş vakitleri değerlendirmek amacıyla termal 

kaynaklardan yararlanılmaktadır. Kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi ülke 

ekonomisi ve rekabet avantajının sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı, çevreye 

duyarlı ve çevreye duyarlı olmayan termal konaklama tesislerinden hizmet alan müşterilerin hizmet kalitesi, 

memnuniyet ve sadakatlerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma konusu, uluslararası literatürde detaylı olarak 

tartışılmasına rağmen Türkiye ölçeğinde konuya ilişkin kapsamlı araştırmalara rastlanılmamıştır. Araştırma, 

farklı kültür ve sektörlere yönelik geliştirilmiş, geçerliği ve güvenilirliği kabul edilmiş ölçekleri, yeni bir kültür 

(Türkiye) ve sektör (hizmet-termal sağlık turizmi) açısından değerlendirmekte ve literatüre yeni ve 

doğrulayıcı uygulamalı bilgiler sunmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati İlişkisi 

Hizmet kalitesi, tüketici ihtiyaçlarının sunulan hizmete uygunluğudur (Chakrabarty vd., 2008). Aynı zamanda 

hizmet kalitesi tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamada gerçek hizmet performansının derecesine 

bağlı olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir (Grönroos, 1990; Asher, 1996; Presbury vd., 2005). 

Parasuraman vd. (1985), göre memnuniyet düzeyi, algılanan hizmet ile beklenilen hizmet arasındaki 

boşluktan etkilenmektedir. Çünkü sunulan hizmet ile algılanan hizmet arasındaki uyum, daha kaliteli hizmete 

ve dolayısıyla daha yüksek memnuniyete yol açan boşluğu azaltmaktadır (Asher, 1996; Parasuraman vd., 

1985; Parasuraman vd., 1994). Hizmet kalitesi ile memnuniyet arasındaki olumlu ilişkiler birçok araştırmacı 

tarafından da desteklenmiştir (González vd., 2007; Meng ve Elliott, 2009; Rojas ve Camarero, 2009; Al-

Ababneh, 2013). 

Tüketici memnuniyeti, tüketicinin satın alma niyetleri ve bunların elde tutulması üzerindeki olası etkisi olarak 

kabul edilmektedir (Rust ve Oliver, 1993; Solnet vd., 2010; Kim, 2011). Memnuniyetin, tüketici beklentileriyle 

bağlantılı olduğu ve tüketicinin onaylanmamış beklentilerinin ardından gelen genel bir duygu olarak 

tanımlandığı durumdur (Bolton ve Drew, 1994; Rust ve Oliver, 1993). Bu, memnuniyetin bireyin sunulan ürün 

veya hizmetin pozitif değer sağladığını algılayıp algılamadığını göstermektedir (Rust ve Oliver, 1993). 

Tüketici memnuniyeti, belirlenen bir beklenti düzeyinin karşılanıp karşılanmadığına göre değerlendirilebilir. 

Böyle bir tahmin, tekrar satın alma niyetini (Tsiros ve Mittal, 2000), başkalarına tavsiye etme eğilimini (Baker 

ve Cameron, 1996) ve sunulan hizmetten memnun kalma durumunu (Lin, 2010) etkileyebilir. Günümüzün 

yoğun rekabet dünyasında, sürdürülebilir rekabet avantajının anahtarının, memnun tüketicilerle 

sonuçlanacak yüksek kaliteli hizmetler dağıtmaktan geçtiği kabul edilmiştir. Bu nedenle, hizmet kalitesinin 

tüketici memnuniyetinin en önemli belirleyicilerinden biri olduğu bilinmektedir (Parasurman vd., 1988; 

Fornell vd., 1996). Ayrıca, hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiden önceki literatürlerde 

sıklıkla bahsedilmiştir (Ali ve Raza, 2015; Angelova ve Zekiri, 2011; Kuo vd., 2013; Siddiqi, 2011). Coker (2013), 

Giovanis vd., (2014), Shi vd., (2014), Suhaily ve Soelasih (2017) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre 

hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya 

konulmuştur. Kuo vd., (2013) şirketlerin genellikle müşteri memnuniyetini artırmanın bir yolu olarak hizmet 

kalitelerini artırmaya başvurduklarını belirtmiştir. Bunun yanı sıra hizmet kalitesinin, hizmetin kendisini 

rakiplerinden farklılaştırma ve rekabet avantajı elde etme kabiliyetini de artırdığı bildirilmiştir (Dahiyat vd., 

2011). 

Ayrıca araştırmalar, algılanan hizmet kalitesinin tüketici sadakati üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. Bunun nedeni olarak da hizmet kalitesi algısının özellikle ağızdan ağıza iletişimle, şikâyet ve 

öneri şeklindeki davranışsal sonuçlarla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Al-Rousan ve Mohamed, 2010). Aynı 

zamanda tüketici sadakatinin, organizasyon performansıyla yakından ilgili olduğu (Reichheld, 1993), 

tüketiciyi elde tutma oranındaki %5'lik bir artışın, hizmet sektöründe %85 daha fazla gelir kazandırdığı 

(Reichheld, 1996) ve mevcut tüketicilerin elde tutulmasının, yeni tüketicilerin kazanılmasından daha az 

maliyetli olduğu (Reichheld, 1996) ifade edilmiştir. Bu nedenle tüketici sadakati genellikle bir bireyin bir 
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hizmeti yeniden satın alma istekliliği, hizmeti başkalarına tavsiye etme isteği ve hizmetin ikameleri arasında 

ilk tercih haline getirme durumu olarak değerlendirilmektedir (Chen vd., 2014). Son zamanlarda yapılan 

birkaç çalışma, müşteri memnuniyetinin hem müşteriyi elde tutma hem de marka sadakati üzerinde önemli 

bir olumlu etkisi olduğu konusunda hemfikirdir (Nazir vd.., 2016; Krystallis ve Chrysochou, 2014; Yang vd., 

2017; Feng ve Yanru, 2013). Ayrıca Shi vd., (2014), ve Kasiri vd., (2017) hizmet kalitesinin tüketici sadakatini 

etkilediğini açıklamışlardır. Bu bulgular, algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati 

arasında nasıl bir yapısal ilişkinin olduğunu ve bunun yanı sıra hizmet kalitesinin, tüketici memnuniyetini ve 

tüketici sadakatini nasıl etkilediğini analiz etmeyi amaçlayan araştırma ihtiyacının arka planını 

oluşturmuştur. 

3. Yöntem 

Bu araştırma, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’ndan etik onayı alınarak yapılmıştır 

(Tarih: 20.02.2020, Karar no: 2020/27). Araştırmanın amacı ve araştırmanın sorunsalı göz önünde 

bulundurularak, amacın gerçekleştirilmesi ve sorunsalın çözümü için en uygun yöntemin nicel araştırma 

yöntemi olduğu düşünülmüş ve nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir.  

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Model geliştirme aşamasında yapılan yazın taraması ile benzer model çalışmalar incelenmiş ve araştırmanın 

kavramsal/teorik modeli oluşturulmuştur. Algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici 

sadakati arasındaki yapısal ilişkilerin tespit edilmesi araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın 

kavramsal modeli arasındaki ilişkiler Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli 

Literatürde tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati genellikle hizmet kalitesinin bir sonucu olarak 

belirtilmiştir. Farklı sektörlerde yapılan çok sayıda çalışma bu ilişkiyi kanıtlamıştır (Rod vd., 2009; Srivastava 

ve Sharma, 2013; Hussain vd., 2015; Ngo  ve Pavelková, 2017; Szwajca, 2018). Hizmet tüketim sürecinde, 

hizmetlere karşı olumlu duygu ve tutumlar sergileyen tüketicilerin, hizmet sağlayıcıya karşı olumlu 

algılamaları daha olasıdır ve bu da daha sonra tüketici sadakatiyle sonuçlanmaktadır (Ishaq, 2012). Bu durum, 

otelcilik endüstrisinde hizmet kalitesinden memnun olan tüketicilerin, yerini sadık tüketicilere bıraktığı 

geçmiş araştırmalarla ortaya konulmuştur (Cheng ve Rashid, 2013; Cheng vd., 2012). Turizm sektöründe de 

hizmet kalitesinin tüketici memnuniyeti için kritik olduğu (Wu ve Li, 2015) ve hizmet kalitesinin tüketici 

memnuniyetini ve akabinde de tüketici sadakatini artırabileceği bildirilmiştir (Kasiri vd., 2017).  

Bu çalışmalar ışında aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H2: Çevreye duyarlı termal konaklama tesisleri ile çevreye duyarlı olmayan termal konaklama tesislerinden hizmet alan 

tüketicilerin hizmet kalitesi, memnuniyet ve sadakatleri farklılık göstermektedir. 

3.2. Ana Kütle ve Örneklem 

Araştırmanın ana kütlesini 20 Şubat-20 Mart 2020 tarihinde İzmir bölgesinde bulunan ve çevreye duyarlı 

belgesi (yeşil yıldız) olan ve olmayan termal konaklama tesislerinden hizmet alan kişiler oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda toplamda beş adet çevreye duyarlı belgesi (yeşil yıldız) olan ve beş adet de çevreye duyarlı belgesi 

olmayan termal konaklama tesisi belirlenmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı). Örneklem grubu ise 420 

Algılanan 

Hizmet Kalitesi Tüketici Sadakati 

Tüketici 

Memnuniyeti 



M. Bayat 13/4 (2021) 3090-3102 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3094 

katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler yüz yüze anket tekniği kullanılarak kolayda örnekleme yöntemi ile 

toplanmıştır. 

Yeşil yıldız belgesi, çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin talebi üzerine ve formun 

uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine verilmektedir. Konaklama 

işletmelerinin kapasiteleri ile çevreye olan etkileri dikkate alınarak, işletmelerin tür ve sınıflarına göre asgari 

puanlar belirlenmektedir. Yıldızlı konaklama tesislerinin bu formda belirlenen asgari puanları aşması 

durumunda plaketlerinde sınıfını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenmekte ve ayrıca plaket üzerinde 

“Çevreye Duyarlı Tesis” ibaresi yer almaktadır. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Çalışma, İzmir bölgesinde faaliyet gösteren 

termal ve kaplıca tesislerinden hizmet alan kişilerin/turistlerin kesitsel bir araştırması olarak 

gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen anket formu; hizmet sektörü ve özellikle sağlık hizmet sektörü alanında 

uzmanlaşmış akademisyen ve uzmanlarla birlikte ayrıntılı bir şekilde tartışılmış ve son hali oluşturulmuştur. 

Ankette yer alan ifadelerle ilgili yapılan eleştiriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 

güncellenen anket formunun yapısal geçerliliğini sağlamak amacıyla 20 kişi üzerinde bir pilot uygulama (ön 

test) gerçekleştirilmiştir. Anket formu, toplamda dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 21 

önermeden oluşan algılanan hizmet kalitesini ölçmeye yönelik ifadeler yer alırken; ikinci bölümde 5 

önermeden oluşan müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Üçüncü bölümde, 4 

önermeden oluşan müşteri sadakatini ölçmeye yönelik ifadeler yer alırken, son bölümde ise katılımcıların 

demografik özellikleri ile termal ve kaplıca tesislerine yönelik ifadeler yer almaktadır. 

3.3.1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada hizmet kalitesini ölçmek için, Conde vd., (2013) tarafından termal SPA tesislerinde algılanan 

hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik geliştirilen, beş boyut ve yirmi bir ifadeden oluşan SERVTHERM ölçeği 

kullanılmıştır. Turistlerin bölgedeki termal ve kaplıca tesislerinden aldıkları hizmetler ile ilgili 

memnuniyetlerini ölçmek için ise Cronin vd., (2000) tarafından geliştirilen ölçek, araştırmanın amacına uygun 

şekilde uyarlanarak kullanılmıştır. Son olarak, müşteri sadakatini ölçmek için Bakeer ve Cronnpton (2000) 

tarafından geliştirilen ölçekten faydalanılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi  

Araştırma kapsamında veri setinin analizi için SPSS ve AMOS istatistiksel analiz programları birlikte 

kullanılmıştır. Veriler betimsel analizleri ifade eden varyans, ortalama, frekans ve yüzde değerleri açısından 

incelenmiştir. Daha sonra doğrulayıcı faktör analizi ve path analizi yapılmıştır. Farklılık analizleri için de t- 

testi ve ANOVA analizi kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi neticesinde standardize regresyon katsayıları 

0.40’ın altında olan, düşük eşdeğerlilik gösteren ve anlamsız olan sorular ölçekten çıkarılmıştır. Sadece 

algılanan hizmet kalitesini ölçen sorulardan 1 soru çıkarılmıştır. Toplamda 29 soru ile (20 soru algılanan 

hizmet kalitesi, 5 soru tüketici memnuniyeti, 4 soru tüketici sadakati) analizlere devam edilmiştir. 

4. Bulgular 

4.1. Araştırma Verilerinin Güvenilirliği 

Araştırmada her bir yapı için Cronbach’s Alfa katsayısı hesaplanarak güvenilirlik ölçümü yapılmıştır. 

Araştırmanın değişkenlerini oluşturan algılanan hizmet kalitesi faktörleri 21 soruyla, tüketici memnuniyeti 

faktörleri 5 soruyla ve tüketici sadakati faktörleri ise 4 soruyla güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. 

Değişkenlere ilişkin güvenilirlik katsayıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Değişken isimleri Cronbach’s Alpha Katsayısı 

Algılanan Hizmet Kalitesi (AHK) 0,917 

Tüketici Memnuniyeti (TM) 0,886 

Tüketici Sadakati (TS) 0,890 
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Dolayısıyla bütün boyutlar dikkate alındığında araştırmanın güvenilirliği oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. 

4.2. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan bireylerin %45’ini kadın, %55’ini erkek katılımcılar oluştururken; %65’ini ileri yaş gurubu 

(46-85 arası) katılımcılar oluşturmakta, %21,7’sini kamu sektörü çalışanları, %20,7’sini ise emekli grubu 

oluşturmaktadır. Katılımcıların %41’i İzmir bölgesinde yer alan termal ve kaplıca tesislerine termal tedavi 

amaçlı geldiklerini, katılımcıların %65’i İzmir bölgesinde yer alan termal ve kaplıca tesislerini tercih etme 

sebebi olarak kür/tedavi hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesini belirtirken, %61’i İzmir bölgesinde yer alan 

termal ve kaplıca tesislerini ziyaretlerinde etkili olan iletişim aracı olarak dost-arkadaş tavsiyesi olduğunu ve 

katılımcıların %49’u İzmir bölgesinde yer alan termal ve kaplıca tesislerinin çevreye duyarlı termal konaklama 

tesisi olduğunu ve özellikle bunun için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

4.3. Farklılık Analizlerine İlişkin Bulgular 

Araştırmada, algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati davranışlarının, araştırmaya 

katılan bireylerin demografik özelliklerine göre, farklı şekilde algılanıp algılanmadığını belirlemek amacıyla 

farklılık testleri (t-testi ve ANOVA) yapılmıştır. 

Tablo 2. Algılanan Hizmet Kalitesi, Tüketici Memnuniyeti ve Tüketici Sadakati Davranışlarına İlişkin 

Araştırmaya Katılan Katılımcıların (N=420) Sosyo-Demografik Özellikleri 

 Algılanan Hizmet Kalitesi Tüketici Memnuniyeti Tüketici Sadakati 

Değişkenler N Ort. St. S. 

t- 

Testi/ 

Anova 

(t/F) 

P N Ort. St. S. 

t- 

Testi/ 

Anova 

(t/F) 

P N Ort. St. S. 

t- 

Testi/ 

Anova 

(t/F) 

P 

Cinsiyet 

1,435a 0,152 

   

2,360a 0,019 

   

2,220a 0,023 Erkek 189 3,4991 ,99682 189 3,5840 ,78050 189 3,4954 ,69326 

Kadın 231 3,4069 ,98141 231 3,6234 ,73900 231 3,4034 ,75015 

Yaş 

3,953b 0,004 

   

9,678b 0,000 

   

8,343b 0,000 

18-25 5 3,9333 ,86281 5 4,0250 ,60208 5 3,8364 ,75350 

26-35 50 3,3200 ,87795 50 3,4975 ,78388 50 3,4109 ,61910 

36-45 92 3,4746 1,04389 92 3,6916 ,72614 92 3,5613 ,76816 

46-55 138 3,4469 1,02404 138 3,5670 ,71722 138 3,4117 ,72952 

>55 135 3,4617 ,96022 135 3,6111 ,81004 135 3,3973 ,72521 

Meslek 

2,184b 0,028 

   

4,536b 0,000 

   

3,908b 0,000 

Kamu 

sektörü 

çalışanı 

91 3,3590 1,05084 91 3,6181 ,70227 91 3,4366 ,73633 

Emekli 87 3,3218 ,99799 87 3,6307 ,78153 87 3,4326 ,71876 

Ev hanımı 33 3,6162 ,97937 33 3,4811 ,80229 33 3,4711 ,68840 

Serbest 

meslek 
65 3,3949 ,97875 65 3,5788 ,78143 65 3,3636 ,68352 

Özel sektör 

çalışanı 
70 3,4762 ,90547 70 3,5482 ,83685 70 3,4818 ,68212 

Çalışmıyor 32 3,4688 ,97223 32 3,6523 ,64659 32 3,3097 ,78130 

Diğer 42 3,7937 ,96259 42 3,7262 ,71367 42 3,6342 ,83645 

Çevreye Duyarlı Termal 

Konaklama Tesis Belgesinin 

Varlığı 

2,357b 0,019 

   

3,386b 0,001 

   

3,051b 0,002 Var 206 3,3495 1,00716 206 3,5504 ,77487 206 3,3800 ,71069 

Yok 117 3,3846 ,94546 117 3,5940 ,76545 117 3,4468 ,73114 

Bilmiyoru

m 
97 3,7354 ,95250 97 3,7371 ,69912 97 3,5801 ,73930 

a Independent sample t-test       
b ANOVA test 
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Katılımcıların algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati davranışlarının,  cinsiyet 

gruplarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçlarına göre; 

tüketici memnuniyeti (t-testi = 2,360; P < .05) ile tüketici sadakati davranışı (t-testi = 2,220; P < .05) boyutları 

için cinsiyetin alt gruplarına göre verilen cevaplarda anlamlı farklılık olduğu; bunun aksine algılanan hizmet 

kalitesi boyutu için cinsiyetin alt gruplarına göre verilen cevaplarda anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. 

Bununla birlikte katılımcıların algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati 

davranışlarının; yaş gruplarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

ANOVA analizi sonuçlarına göre; algılanan hizmet kalitesi (ANOVA = 3,953; P < .05), tüketici memnuniyeti 

(ANOVA = 9,678; P < .05) ve tüketici sadakati davranışı (ANOVA = 8,343; P < .05)’na göre bütün faktörler için 

yaşın tüm alt gruplarına göre verilen cevaplarda anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir. 

Öte yandan katılımcıların algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati davranışlarına 

ilişkin düşüncelerinin mesleklerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

ANOVA analizi sonuçlarına göre; algılanan hizmet kalitesi (ANOVA = 2,184; P < .05), tüketici memnuniyeti 

(ANOVA = 3.386; P < .05) ve tüketici sadakati davranışı (ANOVA = 3,908; P < .05)’na göre bütün faktörler için 

meslek gruplarının alt gruplarına göre verilen cevaplarda da anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir. 

Son olarak katılımcıların algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati davranışlarına 

ilişkin düşüncelerinin hizmet alınan tesisin çevreye duyarlı termal konaklama tesis belgesinin olup olmadığı 

durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan ANOVA analizi 

sonuçlarına göre; algılanan hizmet kalitesi (ANOVA = 2,357; P < .05), tüketici memnuniyeti (ANOVA = 4,536; 

P < .05) ve tüketici sadakati davranışı (ANOVA = 3,051; P < .05)’na göre bütün faktörler için hizmet alınan 

tesisin çevreye duyarlı termal konaklama tesis belgesinin olup olmaması durumuna verilen cevaplarda da 

anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir. 

4.4. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile İlgili Bulgular 

Doğrulayıcı faktör analizi, nicel değişkenler arasındaki yapısal ilişkiyi ortaya koymak ve bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki toplam etkilerinin ne kadarının doğrudan ne kadarının da 

dolaylı olarak ortaya çıktığını belirlemekte kullanılan bir yöntemdir. Gizli değişkenlerle yapılan yol analizi, 

gözlenen değişkenlerle yapılan yol analizinden daha güvenilir sonuçlar üreten bir analizdir. Model 

uyumunun diyagramı aşağıdaki gibi elde edilmiştir. Bu bölümde, AMOS paket programı ile algılanan hizmet 

kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati faktörlerine, DFA yapılarak verinin varsayılan modele 

uyum derecesi test edilmiştir. Şekil 2’de Path Diagramı ve uyum iyiliği sonuçları verilmiştir. 

 
[(X2/df: 3,994; GFI: 0.90; NFI: 0.91; CFI: 0.93; RMR: 0.040; TLI: 0.91; IFI: 93; AGFI: 0.85)] 

Şekil 2. Algılanan Hizmet Kalitesi-Tüketici Memnuniyeti-Tüketici Sadakati Path Diagramı ve Uyum İyiliği 

Sonuçları 
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Yukarıda verilen, X2/df, RMR, GFI, NFI, IFI, TLI, CFI, AGFI değerleri model uyumunun (model fit) 

sağlandığını göstermektedir. Bakılacak değerlerle ilgili bir sınırlama yoktur. Raporlanan değerler 

araştırmacının dikkat çekmek istediği değerlere göre değişebilmektedir. Oluşturulan model ile ilgili uyum 

değerleri aşağıda verilmiştir. Ayrıca path analizinin geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla 

hesaplanan faktörlerin açıklanan varyansları ve güvenilirlikleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3: İyileştirilmiş Ölçüm Modeline İlişkin DFA Sonuçları 

Faktörler 

Örtük 

Değiş-

kenler 

Standartlaştırılmış 

Regresyon 

Katsayıları 

Tahmin 

Değerleri 

Standart 

Hata 

T 

değeri 
P Cronbach’s α 

Tüketici 

Memnuniyeti 

TM1 0,693 1,000    

0,917 

TM2 0,553 0,867 0,079 11,032 *** 

TM3 0,602 0,717 0,072 9,912 *** 

TM4 0,642 0,833 0,080 10,433 *** 

TM5 0,731 0,943 0,083 11,347 *** 

Algılanan Hizmet 

Kalitesi 

AHK5 0,556 1,000    

0,886 

AHK4 0,575 0,831 0,081 10,326 *** 

AHK3 0,667 0,973 0,092 10,604 *** 

AHK2 0,672 1,000 0,094 10,660 *** 

AHK1 0,966 1,439 0,110 13,029 *** 

Tüketici Sadakati 

TS4 0,930 1,000    

0,890 
TS3 0,360 0,434 0,055 7,888 *** 

TS2 0,392 0,413 0,048 8,663 *** 

TS1 0,462 0,510 0,049 10,498 *** 

Regresyon değerleri, gözlenen değişkenlerin, gizli değişkenleri tahmin etme gücünü, yani faktör 

yüklenimlerini göstermektedir. Yukarıdaki her ikili ilişki için “p” değerleri 0,05’ten küçük olduğu için faktör 

yüklenimleri önemlidir. Faktör yüklenimlerinin önemli çıkması maddelerin, faktörlere doğru yüklendiği 

anlamına gelmektedir. Aşağıdaki Tablo 4’da yapısal model uyum iyiliği indeksleri verilmiştir. 

Tablo 4. Yapısal Model Uyum İyiliği İndeksleri 

Genel Model Uyumu İyi Uyum 
Kabul Edilebilir 

Uyum 
Elde Edilen Uyum Değerleri 

x2/sd ≤3 ≤5 3,994 

NFI ≥0,95 ≥0,90 0,913 

CFI ≥0,97 ≥0,95 0,933 

IFI ≥0,95 0,94-0,90 0,933 

AGFI >0,95 ≥0,85 0,854 

GFI ≥0,90 0,89-0,85 0,905 

RMR <0,05 <0,08 0,040 

Tablo 4’de görüldüğü üzere elde edilen sonuçlar, önerilen araştırma modelinin uyum indekslerinin kabul 

edilebilir uyum düzeyinde olduğunu göstermektedir. Doğrulayıcı faktör analizi ve path analizi ile elde edilen 

bulgular, modelin yapı geçerliliğinin sağlandığını göstermektedir.  

4.5. Korelasyon Analizi ile İlgili Bulgular 

Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre; algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati 

arasında pozitif bir ilişki olduğu Tablo 5’de görülmektedir. 
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Tablo 5. Korelasyon Matrisi 

 AHK TM TS 

Algılanan Hizmet Kalitesi (AHK) 

1   

   

420   

Tüketici Memnuniyeti (TM) 

0,647** 1  

0,000   

420 420  

Tüketici Sadakati (TS) 

0,735** 0,548** 1 

0,000 0,000  

420 420 420 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tablodan da görüleceği üzere; algılanan hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyeti arasında orta düzey bir ilişki 

(r=,647); algılanan hizmet kalitesi ile tüketici sadakati arasında yüksek düzey bir ilişki (r=,735) ve tüketici 

memnuniyeti ile tüketici sadakati arasında ise orta düzey bir ilişkinin (r=,548) var olduğu tespit edilmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma  

Çevreye duyarlı termal konaklama tesisleri ile çevreye duyarlı olmayan termal konaklama tesislerinden 

hizmet alan müşterilerin hizmet kalitesi, memnuniyet ve sadakatleri arasındaki ilişkileri tespit etmek ve 

karşılaştırmak amacıyla yapılan bu araştırma, İzmir bölgesinde bulunan termal ve kaplıca tesislerinden 

hizmet alan kişiler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir: 

Doğrulayıcı faktör analizi yapılarak; algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati 

arasındaki istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin kabul edilebilir uyum indeksine sahip olduğu görülmüştür. 

Tüm değişkenler için yapılan güvenilirlik analizinde, ölçeklerin güvenilirlik seviyelerinin yüksek derecede 

olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati davranışlarının, cinsiyet 

gruplarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçlarına göre; 

tüketici memnuniyeti ile tüketici sadakati davranışlarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

görülmüştür. Bununla birlikte katılımcıların algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici 

sadakati davranışlarının yaş gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca 

katılımcıların algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati davranışlarının mesleklerine 

göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Son olarak katılımcıların algılanan hizmet kalitesi, tüketici 

memnuniyeti ve tüketici sadakati davranışlarına ilişkin düşüncelerinin hizmet alınan tesisin çevreye duyarlı 

termal konaklama tesis belgesinin olup olmadığı durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan ANOVA analizi sonuçlarına göre, bütün faktörler için anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı görülmüştür. 

Algılanan hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve tüketici sadakati arasında yapılan korelasyon analizine 

göre; hizmet kalitesi algısı ile memnuniyet algısı arasında orta düzey bir ilişki (r=,647); hizmet kalitesi algısı 

ile sadakat arasında yüksek düzey bir ilişki (r=,735) ve memnuniyet algısı ile sadakat arasında ise orta düzey 

bir ilişkinin (r=,548) var olduğu tespit edilmiştir. Literatürde yapılmış benzer çalışmalar incelendiğinde farklı 

sektörlerde benzer araştırma sonuçlarına rastlanmıştır. Rahim vd., (2010) tarafından bankacılık sektörü 

üzerinde yapılan bir çalışmada, hizmet kalitesinin alt boyutlarının memnuniyet ve sadakat ile daha fazla 

korelasyonel ilişki tespit edilmiştir. Hizmet kalitesinin müşteri sadakatine etkisinde müşteri memnuniyetinin 

aracılık etkisinin olup olmadığını analiz etmek için yapılmış çalışmada, müşteri memnuniyetinin, hizmet 

kalitesinin müşteri sadakati üzerindeki etkisinde aracılık rolü oynadığı gösterilmiştir (Caruana, 2002). Benzer 

bir çalışmada hizmet kalitesinin boyutlarından olan; güvenilirlik, empati, güvence ve somut faktörlerin 

müşteri memnuniyetini olumlu ve önemli ölçüde etkilediği bunun yanı sıra müşteri memnuniyetinin de 

müşteri sadakatini olumlu ve önemli ölçüde etkilediği bulunmuştur (Akroush vd., 2015). Diğer taraftan 

Ofosu-Boatengand ve Acquaye (2020) tarafından Gana, Cape Coast'taki konaklama endüstrisinde yapılan bir 

çalışmada hizmet kalitesi ile müşteri sadakati arasında ve müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasında 

önemli derecede pozitif ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. 
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İzmir bölgesindeki termal konaklama tesislerinin, müşterilerin sadakatini sağlamak için kaliteli hizmet 

sunmaya devam etmeleri önerilmektedir. Bu, tutarlı ve kaliteli hizmet performansını koruyarak yapılabilir. 

Çalışma, İzmir bölgesindeki termal konaklama tesislerinin, müşteri sadakati oluşturduğu için müşterilerin 

beklentilerini karşılamak için çabalamaya devam etmesi gerektiğini ayrıca önermektedir. Bunun yanı sıra 

periyodik pazarlama araştırmaları, müşteri sadakatini artırmak için müşterilerin ortaya çıkan ihtiyaçlarını 

belirlemeye yardımcı olmak açısından elzem olarak görülmelidir. Ayrıca, müşterinin sürekli gelişen 

ihtiyaçlarla sofistike hale geldiği göz önüne alındığında, İzmir bölgesindeki termal konaklama tesislerinde 

hem hizmet kalitesi hem de müşteri memnuniyeti kavramları ile oynanmaması tavsiye edilmektedir. 

Çalışma sonucu elde edilen bulgular, termal konaklama tesislerinin çevreye duyarlı belgeye sahip olmasının 

önemini ortaya çıkarmış ve ileri sürülen hipotezlere ve araştırma sorularına cevaplar üreterek, literatürdeki 

bulgularla desteklenmiştir. Çalışma, İzmir bölgesi termal konaklara tesislerinde yürütülmüş olduğundan dar 

bir bölgeyi içermekte, ileri araştırmalar için daha geniş bölgeleri içeren karşılaştırmalı araştırmaların 

yapılmasının literatüre ve uygulamacılara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bunun yanı sıra bu çalışma İzmir bölgesinde bulunan çevreye duyarlı belgesi olan ve çevreye duyarlı belgesi 

olmayan termal konaklama tesislerinden hizmet alan müşterilerin hizmet kalitesi, memnuniyet ve sadakatleri 

arasındaki ilişkiler tespit edilmiş ve araştırılmıştır. Termal konaklama endüstrisinde otel veya restoran gibi 

tek bir sektöre odaklanarak gelecekteki çalışmalar yapılabilir. Ülkenin çeşitli yerlerinde termal amaçlı turistik 

tesislerin çığ gibi artmasıyla, çalışma daha büyük bir örneklem büyüklüğü ile farklı bir bölgede de 

tekrarlanabilir. 
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Purpose – Since investment decisions are made in an uncertain environment, it is vital to develop 

prediction models that enable investors to make the right decision on time. Artificial neural network 

(ANN) method is one of the most widely used for this purpose. Thus, in the study, USA dollar 

Exchange rate, BIST 100 index, gold price in ounce and TL deposit interest rate are determined as 

alternative investments and their future values are predicted by using ANN models. The lag values of 

each investment alternative with other investment alternative values are considered as influencing 

variables. Hence, it is aimed to develop multidimensional prediction models.   

Design/methodology/approach – In the study, a multilayer artificial neural network model was used. 

As a data set obtained from the Central Bank database, 284 weekly data for the period of January 2015 

and June 2020 were included in the analysis. Of this data set, 238 were used for training and 46 for 

testing. In the models, the lagged values of each variable and the influencing variables are included in 

the model as independent variables. Model trials were carried out over the hyperbolic tangent and 

logistic activation functions for each variable. As the error function, the sum of the squares of the error 

was chosen. The fast back propagation algorithm was used as the learning algorithm.  

Findings – ANN models were built with the dataset and processed with algorithm specified in the 

method part. Prediction values for each investment alternative were obtained by choosing the model 

with the smallest mean squares error among constructed all the models. The fact that the chosen 

prediction model results in very low error rates reveals that the prediction performances of the models 

are quite well.  In addition, obtaining over 93% R2 values indicating the explanatory power of these 

models implies the validity of the them.    

Discussion – Predicting the future value of alternative investments for investors minimizes the possible 

risks they may encounter. Developing models such as neural networks by identifying appropriate 

influencing variables provides investors to do this. This study developed multidimensional models by 

analyzing both the relationship between alternative investments and their own lagged values. As a 

result, the lagged values of investment alternatives were found to be effective. This result reflects the 

situation that supports the assumption that the structure shown in the past will continue in the future.  

In fact, this imply that the effects of causal variables have been already reflected in their past values. 

Hence, it can be stated that ANN models based on time series data might be more preferable than 

models using influencing data.  However, in this case, the break points or periods specific to time series 

analysis should be taken into account and the autocorrelation problem should be considered. Thus, it 

will be ensured that the prediction performance of the models emerges with better results. In addition, 

the better prediction values can get in shorter time by generating models with optimal parameter 

values.    

 

1. INTRODUCTION 

Uncertainty is emerging more and more in human and business life day by day, and this leads to the necessity 

of making many decisions in an uncertain environment. Financial markets are also the environments where 

uncertainty is most observed, and that makes difficult for investors to make wise investment decisions. For 

this reason, it has been continuously made an effort to predict financial and economic variables in order to 

reduce uncertainty and to ensure making more effective decisions. In line with these efforts, various different 

methods have been developed both in literature and in practice. ANN is a leading method in the field of 

prediction as a method designed similar to thinking and decision-making process of human being.  In some 

of these studies, ANN was used as a single method to predict financial and economic variables. Some studies 

have been carried out based on the comparison of the prediction performance of the ANN with other methods. 
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In some other studies, hybrid (mixed) models have been developed together with econometric methods. In all 

these studies, emphasis is placed on the methods and models created accordingly. In these studies, time series 

data taking into account the lag values of the variables or dataset containing other influencing factors have 

been used.  

As far as the reviewed studies have been concerned, it has been found that the number of prediction models 

including more than one variable with both its own lag values and influencing variables is quite low. However, 

for a good prediction, it is very vital to use correct and appropriate decision variables which are inputs of the 

models as much as the model used and /or developed. It should be considered that all predictions are actually 

made for decision making which is a process that requires evaluation of alternative options together. 

Therefore, regarding investment decisions, inputs can be taken as USA dollar exchange rate, BIST 100 index, 

gold price in ounce and TL deposit interest rate. In this study, to determine prediction values of these 

investment alternatives, which can be considered as alternatives to each other, different ANN models were 

constructed by taking into account the lag values of each alternative and the values of other investment 

alternatives together. With these models, it is aimed to ensure that the dollar investor, who considers it as an 

investment tool rather than currency, the gold investor who seeks a safe haven, stock exchange market investor 

who loves risk and interest investor who averse the risk might be supported to make correct and effective 

decisions and finally make profits.  

In this context, the study consists of four parts. In the following part, the studies regarding ANN method are 

reviewed. In the method part, basis of the theory with the process carried out in ANN is presented. In the 

analysis part, ANN models are constructed for prediction of USA dollar exchange rate, BIST 100 index, gold 

price in ounce and TL deposit interest rate, respectively. Based on the findings, interpretations are made to 

help investors in their decisions. In the conclusion and recommendation part, general evaluation of this study 

has been made and some suggestions are also offered.  

With this study, ANN models were constructed in some way with multivariate way using more than one 

variable simultaneously. Thus, in this way evaluation of investment alternatives was ensured for different 

instruments depending on each other. 

2. LITERATURE REVIEW 

In the financial field, there has been many studies conducting ANN method in the prediction of financial 

variables that do not exhibit linear structure in the uncertain environment.  As to application methods, some 

of these studies used only ANN as prediction method and some others constructed hybrid methods combining 

conventional methods such as ARIMA and neural networks.  Regarding data in these studies, it can be 

observed that both time series data and causal dataset were included. 

Yavuz et al. (2020) conducted study titled Bitcoin Price Prediction Based on Artificial Neural Networks and 

Blockchain Data. They got 99% prediction success for bitcoin price in future. Şeker et al. (2004) predicted 

different exchange rates with ANN in their study called Applying ANN in Economic Forecasts. Özkan (2011) 

stated that the ANN prediction model created with lags of USA dollar and Euro values resulted in more 

successful prediction than with the purchasing power parity and variables of the monetary model. Çalışkan 

& Deniz (2015) made daily predictions for the price of BIST 30 index using many financial and economic data 

by ANN and stated that they predicted it 58% correctly. Kocatepe & Oktay (2016), achieved approximately 

75% percent prediction success in the direction of the change for gold price based on numerous economic 

factors. Yüksel & Akkoç (2016) conducted an ANN model to predict gold price by using some affecting 

variables such as silver prices, Brent oil prices, Dow Jones index etc. and found ANN can be successfully 

applied to predict it. They also revealed that silver and oil prices were the major factors affecting the gold 

price. Persio & Honchar (2016) made forecasts conducting various ANN models in their study called Artificial 

neural networks architectures for stock price prediction: comparisons and applications. Galeshchuk (2016) 

predicted three different exchange rates with ANN models and got very good results in short term forecasting.  

Yu & Yan (2019) indicated that deep neural network can produce higher prediction accuracy because it is more 

useful for nonlinear problems like financial dataset and events than conventional machine learning 

algorithms. Conducting ANN algorithm for Indian stock market prediction, Selvamuthu et al. (2019) 

expressed that they obtained results with 99% accuracy in their study. Nwokike et al. (2020) developed 17 

different ANN models and they predicted a decline in gold prices by applying the best one ANN model 
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chosen.  Çınaroğlu & Avcı (2020) carried out many ANN models to predict the stock values of Turkish Airlines 

traded in BIST based on such inputs as BIST 100, BIST Transportation indexes, oil and dollar prices and got 

the results very close to the real values of the stock values. Barkhatov et al.  (2020) declared that neural network 

models  have great importance  in processing big data and are good solution for a labor-intense process to 

forecast the stock market by  running powerful softwares. Yıldız (2021) conducted the study regarding the 

prediction of consumption credit interest rate during Covid-19 pandemic period using ANN model. 

In other studies, hybrid models have been implemented in order to combine the advantages of other methods 

with neural network method. One of these studies was carried out by Zhang (2003) to create the hybrid model 

by combining Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and neural network. The study revealed 

that the hybrid model can have more forecasting accuracy than each models alone.   A similar analysis was 

conducted by Yıldız & Yıldız (2014) and obtained the similar result. İnce & Çakır (2017) also found that the 

hybridizing models gave better estimation results than single models in estimating NASDAQ stock market 

index values.  

It can be observed that in the literature the most common application of ANN models has been based on the 

comparison of performance of ANN models with other forecasting methods. Zhang et al. (1999) declared that 

ANN models were significantly better than in bankruptcy prediciton in terms of classification rate and 

sampling varition than logistic regression. Polat & Temurlenk (2011) predicted the Manufacturing Industry 

Production Index with ANN method and compared with the Manufacturing Industry Education predictions, 

and as a result, they revelaed that the ANN model has better result. Aygören et al. (2012) developed traditional 

time series, numerical search and ANN models using five different variables for ISE 100 index prediction and 

then compared the results of these models. Model comparisons indicated that traditional time series and 

numerical search models had less performance than ANN models.  Akel & Karacameydan (2012) compared 

regression model with ANN model in their study and indicated that ANN models developed to predict the 

net asset values of mutual funds gave much better results than regression model. Benli & Yıldız (2014) have 

used simple exponential smoothing and Holt’s linear trend analysis with  ARIMA  and ANN methods to 

predict gold price and made comparisions among them. In contrary to many other studies, they found that 

ARIMA model produced much better prediction results. The other study made by Şahin (2018) displayed 

ANN model had much better performance than ARIMA model to predict bitcoin price. Hosaka (2018) brought 

about that ANN models achieved more success than other methods in his study called Bankruptcy Prediction 

Using Imaged Financial Ratios and Convolutional Neural Networks. In Kantar  study (2019), the prediction of 

BIST 100 was made based on numerous economical and financial inputs applying ARMA and ANN models 

and found that prediction performance of ANN was better than ARMA model. All these results indicated 

because of the nonlinear pattern of financial data ANN models have much more prediction success and more 

appropriate to model for variables demonstrating wavy circulates. 

There are many studies in which ANN method has been applied for prediction in different fields other than 

financial area. Regarding its use in the energy sector, Kaynar et al. (2011) predicted natural gas consumption 

employing both classical time series (ARIMA) and ANN and then compared the results. They expressed that 

ANN models performed better than ARIMA models. Ataseven (2013) worked on both ARIMA and ANN 

models for prediction of sales of one company and it was found that the results of ANN were more successful. 

Çuhadar (2013) tried to predict tourism demand with ANN methods in his study titled Modeling and 

Forecasting Inbound Tourism Demand to Turkey by MLP, RBF and TDNN Artificial Neural Networks: A 

Comparative Analysis. Es et al. (2014), in their study called Forecasting the Net Energy Demand of Turkey by 

Artificial Neural Networks, obtained the prediction performance of ANN model comparatively with the linear 

regression method and they expressed the superiority of ANN in their comparisons. In the study conducted 

by Akyurt (2015) ANN modelling employed for prediction of domestic automobile demand. Karahan (2015) 

used ANN modeling to predict monthly tourism demand.  

All these various studies imply that ANN can be used as an effective method for prediction in many different 

areas. After reviewing literature regarding ANN method, it is time to provide the logic behind the process of 

the modeling. The next part is devoted to this theoretical knowledge.  
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3. METHOD 

The basic idea in prediction modelling is that future outcomes are based on the patterns of the past and this 

pattern will continue in the incoming periods. This modelling ensures that this pattern from the past is 

captured and adapted to the future and predicts the future in this direction. ANN is the most well-known 

method for prediction because it allows processing both linear and non-linear data and, unlike other 

conventional prediction methods, can be developed without any predefined function. Similar to human brain, 

ANN based on learning via computer programming by taking historical data as inputs and develop a 

prediction model and use this model to come with results for future by inserting new inputs (Yıldız, 2009). 

The following part presents components of this network.  

Neurons 

Neurons form the basis of the ANN model. Neuron consists of inputs, weights, summation function, activity 

function and outputs, as seen in Figure 1.  

Figure 1. Neuron 

Inputs: The values of inputs can be obtained either feature of a sample of external data or outputs of other 

neural neurons. If the input values are not the same scale, it may have needed to convert them as 0-1 range 

scale using normalization formula as illustrated in Equation 1.  

𝑋1 =  
𝑋−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
           (1)  

X1: Converted new input value 

Xmin: The minimum value in the input set 

Xmax: The maximum value in the input set 

X: Input values 

Connections and Weights: Connections provide the output of one neuron as input to another neuron. Neuron 

may have multiple input and output connections. Weights are assigned to each connection to represent its 

relative importance. Weights can take negative, positive or zero value. Warner & Mista (1996), in their study, 

found that the negative values of weights cause a decrease on the inputs whereas positive weight values have 

increasing effect on the inputs.  

Weighted Sum Function: Although different functions are applied at this stage, the most one used is to find the 

weighted sum and it is calculated by Equation 2.  

 Uk = 


n

i

nn xw
1

          (2) 

Activation Function: The activation function processes the input to the neuron and determines the output as an 

outcome in response to this input. Sigmoid, hyperbolic tangent, threshold values are the most activation 

functions used. Equation 3 demonstrates the formulation of sigmoid and hyperbolic tangent functions, 

respectively.  
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Outputs: The artificial neuron has multiple inputs and single output. This output can be used as an input for 

itself or other neurons or outcomes of the model.  

Learning Process 

The outstanding feature of ANN models distinguishing them from the others is that they have learning ability. 

This learning can be achieved by creating or updating links among neurons through weights.  In the first stage, 

the weights are randomly assigned and start updating weights based on the connection or relationship 

between the inputs and outputs. Finally, if the network is able to generalize this relationship, ANN can gain 

the ability to learn.   

This learning process is conducted by including  the training dataset. Then, whether this training is successful 

or not can be controlled via testing dataset. The process mostly based on the  called Hebb, Hopfield or Kohonen 

rule. According to this rule, the training of the network process continues by feeding it forward and backward 

until the minimum or least error is gained. As Haykin (1999) reported in his study, learning and memory are 

incomprehensibly linked and when something is learned, this is stored in the brain and recalled for use when 

needed. ANN learning process is based on this logic.  

Error Computations 

Computation of prediction error calculated by equation 4.  



 ttt YYe            (4) 

𝑒𝑡: Prediction error,  

𝑌𝑡: Real value,  

�̅�𝑡: Prediction value 

In this context, mean square error, mean absolute error, mean percentage error and finally the mean absolute 

percentage error can be used as an error calculation method.  

Network Architecture 

ANN architecture requires to determine the number of inputs, outputs, neurons and hidden layers. There are 

basically two architectures which are single layer and multilayer architectures. Single layer neural network is 

component of only one input and one output layer Since single-layer ANN cannot solve nonlinear problems, 

multilayer ANN architectures are developed by adding hidden layers to the single layer. Figure 2 illustrates 

the most widely used multilayer architecture.   

Figure 2. Multilayer ANN architecture 
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The neurons in the hidden layer process the input they receive from the input layer and transmit it to output 

layer or the next layer. Each neuron here is connected to all neurons in the output layer. In a multilayer ANN, 

there may be more than one hidden layer and more than one neuron in each hidden layer.  

The neurons in this layer have processors providing non-linear properties to the network. Gradojevic & Yang 

(2000) stated in their studies that the number of hidden layers is determined by the trade-off between the 

intuitive ability of the network and its efficiency. They also indicated that having too many hidden layers may 

cause some problems which lead to overtraining or overfitting of the network whereas having few hidden 

layers may cause not to reveal the structure pattern between the input and output. As a result, they reached 

the conclusion that the number of hidden layers and neurons must be determined by experiment because the 

optimum number of them is not clear. 

Network Model 

Each neuron in the output layer receives multiple inputs, processes them and then produces the outcomes.  

Equation 5 illustrates the ANN model having one hidden layer. 

 
 


kj ji

jijjjjkkk xwfwfy ))((         (5) 

 ky
 : Output value 

 kf  : Transfer function in output layer 

 k  : Deviation value of the output layer 

 jw
 : Weights of the output layer 

 jf
 : Transfer function of the hidden layer 

 j
 : Deviation value of the hidden layer 

 jx
: Input values 

 ijw
 : The weights between input layer and hidden layer  

If the number of hidden layers increases, a new form of the equation can be obtained by adding each layer to 

the equation. Kaastra & Boyd (1996) reported that ANNs are similar to linear and nonlinear least squared 

regression and are alternative statistical approach to solve least squared problems. In both ANN and 

regression methods, it is aimed to minimize error and the deviation in ANN is similar to intersection in 

regression. Inputs represent the independent variables and output represents the dependent variable in the 

regression. They also stated that linear regression models can be seen as ANN with no feed forward hidden 

layer, an output neuron and a linear transfer function.   The neural network including hidden layer performs 

operations similar to regression model.   The weights in the connections of the network can be considered as 

the curve parameters in the regression.   

Networking Development Process  

Networking development processes   include the following stages: 

1. Determine dataset: At this stage, the data to be used in the model are obtained. Then the data are divided 

into two groups as training and test sets. The test set can be chosen randomly from the whole dataset or 

obtained as series following the training set. If inputs have different scales, it may be necessary to use 

normalization formula to get normalized inputs.  

2. Determine ANN architecture: This stage includes to determine the number of hidden layers with neuron 

numbers. The activation function also must be determined with these. This stage as an art of state requires 

taking into account different recommendations from practice and the expert having experience with the 

modelling.   
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3. Train the Network: The network constructed based on the dataset obtained in the first stage and the 

architecture developed in the second stage is trained by updating weights. This process continues until 

prediction error drops a certain level. According to the results obtained, different architectures are examined 

and the learning process can be repeated by reconstructing the architecture.  

4. Deployment model: The network whose training and testing steps are completed can be implemented if 

appropriate. At this stage, the reliability of outputs must also be evaluated in case of any problem encountering 

in practice.  

4. DATASET 

In the study, the ANN models are developed to predict USA dollar exchange rate, BIST 100 index, gold price 

in ounce and TL deposit interest rate as alternative investments.  The influencing factors (model inputs) of 

each variable are determined as their lag values and other alternative values. The following functions 

demonstrate the inputs for predicted variables.  

USA Dollar Exchange Rate = f (Lag values of USA dollar exchange rate, BIST 100 index, Gold price in ounce, 

TL deposit interest rate)  

BIST 100 Index = f (Lag values of BIST 100 index, USA dollar exchange rate, Gold price in ounce, TL deposit 

interest rate)  

Gold Price in Ounce = f (Lag values of Gold price in ounce, USA dollar exchange rate, BIST 100 index, TL 

deposit interest rate)  

TL Deposit Rate = f (Lag values of TL deposit rate, USA dollar exchange rate, BIST 100 index, Gold price in 

ounce)  

The data used in the study are obtained from the website of the Central Bank and private institution. The data 

cover the periods between January 2015-June 2020, including 284 months. The time period is limited to this 

interval because of the conversions of the dollar rate and BIST 100 index in the measurement values. Since the 

conversion in dollar rate and BIST 100 index is thought to cause deterioration in the dataset and lead to 

negatively affect the learning process, preceding and subsequent periods have not been taken into account.  

The following figures illuminate the line graphs of USA dollar Exchange rate, BIST 100 index, gold price in 

ounce and TL deposit interest rate, respectively, during this period.   

 

Figure 3.  Weekly USA Dollar Exchange Rate Series  

It is seen that in Figure 3, USA dollar exchange rate has been in a continuous upward trend. Especially in 2018, 

there were a big jump, followed by some decline, but never went down to the level prior to the bounce.  
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Figure 4. Weekly BIST 100 Index Series 

As seen in Figure 4, the BIST 100 Index, on the other hand, has increased since 2017, but then a decline was 

observed.  Finally, it switched to an uptrend again in 2019. 

 

Figure 5. Weekly Gold Price in Ounce Series  

The figure 5 illuminates that the gold price in ounce traded in the value range approximately from 1100 TL to 

1350 between 2015 and 2018 period then switched to uptrend after 2019 and this uptrend has been continuing 

so far.    

 

Figure 6.  Weekly TL Deposit Interest Rate Series  

As seen from Figure 6, TL Deposit interest rate, on the other hand, followed a stable movement until 2018. 

However, with beginning 2018, it started increasing trend until end of 2018 and then steady decline occurred 

during 2019 period, although it was seen little change in mid-2019.  Again, not much movement was observed 

in it until the first half of 2020.  

5. ANALYSIS AND FINDINGS 

Prediction models for USA Exchange rate, BIST 100 index, gold price in ounce and TL deposit rate variables 

were carried out by following the steps of the network development process explained in the method section.  



A. Yıldız – D. Yıldız 13/4 (2021) 3103-3118 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3111 

1. Determine Data: The period between January 2015 and June 2020 was taken as the data set. The dataset 

consists of 284 weekly data in total. For each variable of the data set created and loaded separately to obtain 

prediction models. Then these data were divided into two groups as the training set and test set. Of this 

dataset, 238 were used for training and 46 for testing. The same distribution was used for all prediction models.  

2. Determine the ANN Architecture: As an ANN architecture, models with different layers such as 3 and 4 were 

tried. In addition, the number of neurons in each layer was also manipulated during these trials. In these trials 

of the models, the hyperbolic tangent and logistic functions were used as an activation functions. The error 

function is selected as mean square error.  The stopping criteria for models was determined based on various  

alternatives such as mean square error or the repetition number.  

 ANN Architecture for USA Dollar Exchange Rate 

The trial results of the models executed for USA dollar Exchange rate are illustrated in Table 1. According to 

results, model 11 was detected as the best model based on mean square error. In this model, the hyperbolic 

tangent function was applied as the activation function of the input and output layers. The R2 value of model 

was obtained as 0.987 

Table 1. Neural Network Models of USA Dollar Exchange Rate 

ANN Model 

No 

Neuron Numbers 

in Input Layer  

Hidden Layer 

Numbers  

Neuron 

Numbers in 

Hidden Layer  

Neuron 

Numbers in 

Output Layer 

Mean Square  

Error 

1 7 1 1 1 0,0385 

2 7 1 18 1 0,0334 

3 5 1 11 1 0,0584 

4 6 1 5 1 0,0405 

5 7 1 7 1 0,0494 

6 6 2 4,4 1 0,0521 

7 7 2 6,4 1 0,0751 

8 7 1 4 1 0,0433 

9 7 1 9 1 0,0365 

10 7 1 6 1 0,0472 

11 7 1 5 1 0,0296 

According to model 11 results, the comparison line graph of the real and prediction of USA dollar exchange 

rate were demonstrated in Figure 7.  

 

 

Figure 7. Comparison of Real and Prediction Results for USA Dollar Exchange Rate 
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From the Figure 7, it can be seen that real and prediction values of USA dollar Exchange rate are very close to 

each other indicating that the prediction model made a good job.  

 

 ANN Architecture for BIST 100 Index 

Table 2 illustrates the results regarding ANN models for BIST 100 index. Based on the results, model 13 was 

determined as the best model due to giving the minimum mean square error. In this model, logistic function 

and hyperbolic tangent function were used in the input layer and output layer, respectively. The R2 value of 

the model was obtained as 0.980.   

 

Table 2. Neural Network Models for BIST 100 Index 

ANN 

Model No 

Neuron Numbers in 

Input Layer  

Hidden Layer 

Numbers  

Neuron 

Numbers in 

Hidden Layer  

Neuron 

Numbers in 

Output Layer 

Mean Square 

Error  

1 7 1 11 1 7994226 

2 4 1 2 1 7349484 

3 5 2 3,2 1 4824205 

4 7 1 7 1 4528170 

5 7 1 4 1 6240498 

6 8 1 4 1 4994825 

7 6 2 4,3 1 8453347 

8 5 1 3 1 5343548 

9 7 2 6,4 1 8423645 

10 7 1 9 1 9453387 

11 7 1 5 1 5540281 

12 7 1 8 1 4853641 

13 7 1 6 1 4263112 

14 7 2 9,4 1 7413245 

15 6 1 5 1 6383755 

 

The Figure 8 shows the comparative line graph for real value and prediction values. As seen from the Figure 

the forecasting model results and real values are very close to each other indicating that the forecasting model 

is successful.     

 

Figure 8:  Comparison of Real and Prediction Results for BIST 100 Index 
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 ANN Architecture for Gold Price in Ounce 

Table 3 illustrates the results regarding ANN models for BIST 100 index. Based on the results, model 15 was 

determined as the best model due to producing the least mean square error.  In this model, hyperbolic tangent 

function was used for both in the input layer and output layer. The R2 value of the model was obtained as 

0.930.  Results of ANN models developed for gold price in ounce were given in Table 3.  

 

Table 3. ANN Models for Golden Price in Ounce 

ANN 

Model 

No 

Neuron 

Numbers in 

Input Layer  

Hidden Layer 

Numbers  

Neuron 

Numbers in 

Hidden Layer  

Neuron Numbers 

in Output Layer 

Mean Square  

Error 

1 7 1 1 1 847,7488 

2 7 1 18 1 739,5802 

3 7 1 11 1 652,6691 

4 7 1 7 1 375,2644 

5 7 1 4 1 556,6280 

6 7 1 9 1 423,8417 

7 5 1 3 1 746,2185 

8 6 1 3 1 654,2341 

9 8 1 4 1 443,8541 

10 4 1 2 1 544,6874 

11 7 1 10 1 431,8417 

12 7 2 5,3 1 505,2436 

13 6 2 3,2 1 459,1485 

14 7 2 4,2 1 454,4236 

15 7 1 8 1 351,4154 

16 6 1 5 1 486,2148 

17 7 3 5,3,2 1 592,4512 

 

Based on the model 15, the prediction results with real values of gold price in ounce illustrated in Figure 9. 

What stands out in the table is the selected model produced very good prediction results, exception with some 

last terms.  

 

Figure 9.  Comparison of Real and Prediction Results for Gold Price in Ounce 

 

 ANN Architecture for TL Deposit interest rate 

The alternative ANN models as to TL deposit interest rate is given in Table 4 below. According to results 

obtained Model 8 was determined the most appropriate model due to having the minimum mean square error. 
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In this model, the hyperbolic tangent in the input layer and the logistic activation function in the output layer 

were applied, respectively. The R2 value of this model was acquired as 0,977 indicating that the explanatory 

power of the model is quite high.   

Table 4. ANN Models for TL Deposit Interest Rate 

 

The forecasting value of TL deposit interest rate applying the ANN 8 model and the value of it results were 

compared and demonstrated in Figure 10. It is apparent from this table that very few deviations occurred 

between the real and prediction values.  

 

Figure 10. Comparison of Real and Prediction Results for TL Deposit Interest Rate 

 

3.Train the Network: The fast backpropagation algorithm was conducted as the learning algorithm. The data 

were processed in the network in a sequential way. As the stopping criteria, different attempts carried out 

such as minimum mean square error and certain number for repetition setting up between 2000 and 50 000. 

Based on this set up configuration, the results of ANN models are explained in the following ways.  

Regarding USA dollar Exchange rate, Model 11 found as the most appropriate as shown in Table. The results 

of the table indicate that much of the change in it stems from lag 1, 2, and 3 values as effective factors and 

following by gold price in ounce, BIST 100 index, lag 4 and finally TL deposit interest rate, respectively.  All 

these factors can impact on the value of USA dollar exchange rate.  

ANN 

Model 

No 

Neuron 

Numbers in 

Input Layer  

Hidden 

Layer 

Numbers  

Neuron 

Numbers in 

Hidden Layer  

Neuron 

Numbers in 

Output Layer 

Mean Square 

Error  

1 7 1 1 1 1,5427 

2 7 1 18 1 7,2131 

3 7 1 11 1 1,2981 

4 6 1 8 1 4,1297 

5 8 1 4 1 5,6432 

6 5 1 2 1 1,9546 

7 7 1 7 1 0,6103 

8 7 1 4 1 0,4546  

9 7 1 5 1 0,5254 

10 7 1 2 1 1,1445 

11 7 1 3 1 0,9537 

12 7 2 6,4 1 5,3265 

13 7 2 10,5 1 8,4572 

14 6 1 3 1 10,3429 
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With respect to BIST 100 index, model 13 as shown in Table 2 was found as the most appropriate model and 

the model indicates that lag 2 value significantly impact on BIST 100 index and the other factors based on their 

influence were found as TL deposit interest rate, golden price in ounce, lag 1 and lag 3 values of it, USA dollar 

exchange rate and finally lag 4 value, respectively.  

Concerning gold price in ounce, model 15 was determined as the most appropriate model. The results of this 

model revealed that lag 3 value was significant factor to the change of it and following factors were lag 4, lag 

1, BIST 100 index, TL deposit interest rate, USA exchange rate and finally lag 2, respectively.  

With regard to TL deposit interest rate, Model 8 illustrated in Table 4 was selected as the most suitable model 

indicating that lag 1 value was the confounding factor on it and following factors, respectively, as lag 4, USA 

dollar exchange rate, lag 2, gold price in ounce, lag 3 and finally BIST 100 index.  

4. Deployment the model:  The models providing prediction with minimum mean square error were chosen as 

the best appropriate models for training. These models were namely model 11 for US dollar rate, model 13 for 

BIST 100 index, model 15 for gold price in ounce and finally model 8 for TL deposit interest rate.  Then these 

models were carried out to predict for last three weeks which are the test period. The prediction results with 

error rates are given in Table 4.  

Table 5. Error Rates for Three Weeks Period  

 10-07-2020 

 

17-07-2020 24-07-2020 

 Real 

Value 

Prediction  

Value  

Error 

Rate 

Real 

Value 

Prediction  

Value  

Error 

Rate 

Real 

Value 

Prediction  

Value  

Error 

Rate 

USA dollar 

rate 

6,85 6,75 0,014 6,85 6,88 -0,004 6,84 6,82 0,002 

BIST 100 

Index 

115,793 115,702 0,000 118,786 117985 0,006 119201 121012 -0,015 

Gold price in 

ounce 

1798 1756 0,023 1810 1796 0,007 1901 1894 0,026 

TL Deposit 

interest rate   

14 13,90 0,007 14 13,97 0,002 14 14,05 -0,003 

As seen from Table 5, the prediction values obtained by using the most appropriate models as previously 

implied are very close to the real values. Indeed, the high performance of the BIST 100 index prediction, which 

is the most difficult to predict in an uncertain environment, is remarkable and almost no prediction error is 

observed for 10.07.2020 period.  

The obvious finding from these analyses is indicate that the most influencing factor in future values of 

investment alternatives is their lag values, which state that significant contribution of these those in prediction. 

This result may also be interpreted as in a way that all other influential variables are somehow reflected in the 

historical values of investment alternatives. According to the results obtained, it can be inferred that time series 

data are much more appropriate to predict financial and economic data than the influencing factors.  

6. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Studies in the literature regarding the prediction applying ANN models have been carried out on single 

variable estimation and they are generally based on the comparison of used methods. However, the correct 

determination of the model inputs is crucial point besides the correction the model. Therefore, the aim of this 

study is to develop multidimensional prediction models for alternative investments simultaneously which are 

affecting each other, instead of estimating only one single investment. Thus, it may be possible to make 

contribution for investment decision makers.  For this aim, USA dollar exchange rate, BIST 100 index, gold 

price in ounce and TL deposit interest rate were taken as investment alternatives. To calculate the prediction 

of each investment values based on their lag values with the values of other investment alternatives.  The time 

period covered the weekly data between January 2015 and June 2020.  

Then this dataset is used to develop ANN models by following the steps described in networking process. 

When the actual and predict values of each investment alternative values are compared, it is seen that these 
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two values are very close to each other. R2 values indicating explanatory power of the models are also found 

quite high.  

As the models are examined on the basis of influencing factor, the lag values of each investment emerge as the 

most effective factors. This result explains why the ANN method produces such successful prediction results. 

As stated before, the ANN algorithm is conducted to determine the appropriate model based on the past data.  

As a result, it can be expected that the ANN models, which use the time series data in the prediction of 

investments, can yield more successful results. However, in this approach, break points such as 2008 global 

financial crises or the COVID-19 pandemic case and autocorrelation problem which may be arise in the 

analysis must be considered to increase the prediction power of the models. 

Analyzes were carried out using 284 weekly data covering the period from January 2015 to June 2020. This 

time period may be considered limited. The reason of this limitation is that the different data scale has been 

used for USA dollar Exchange rate and BIST 100 index out of this period.  In order to prevent any deviant 

result because of inconsistency dataset has led to this limitation.   Further expansion of the dataset may 

improve to the learning process of the algorithm, which increases the prediction performance.  

In addition, the determination of the parameters by using optimization methods in the constructing of the 

network architecture allows the process of the algorithm to obtain better prediction results in a shorter time.  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Bu çalışma ile Diyarbakır ili sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ar-ge, inovasyon, 

istihdam ve ihracat potansiyellerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Buna ek olarak, kaynakların 

etkin şekilde kullanılması ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, sektörde 

karşılaşılan sorunların giderilmesinde kullanılabilecek veriler sağlanarak, çözüm önerileri 

geliştirilmiştir. Böylece, yerel firmaların üreteceği katma değer arttırılarak sanayinin gelişmesi, 

dolayısıyla da, ilin ve ülkenin ekonomisine katkı sunulması amaçlanmıştır. 

Yöntem – Örneklem olarak Diyarbakır İlinde imalat sanayinde faaliyet gösteren, Diyarbakır Ticaret ve 

Sanayi Odasına kayıtlı, aynı zamanda Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce verilen İşletme 

Kapasite Raporu olan işletmeler seçilerek, basit tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın yöntemi, nicel betimleyici türde bir araştırma yöntemidir. İmalat sanayinin profilini 

çıkarmanın yanı sıra işletmelerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla anket türü olarak 

veri toplama tekniği kullanılmıştır. Literatür taramalarından elde edilen bilgiler ışığında 50 soru 

hazırlanmıştır. Tanımlayıcı istatistik olarak sayısal değişkenler için ortalama ± standart sapma, 

kategorik değişkenler için ise sayı ve % değerleri verilerek sonuçlar açıklanmıştır. Kategorik 

değişkenler arasındaki ilişki (farklılık) testi için ki-kare test istatistiği, nitel- nicel değişken 

karşılaştırmasında Anova test istatistiği kullanılmıştır. Test anlamlılığı α≤0,05 ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın istatistiksel analizleri için SPSS Windows Version 21.0 paket programı kullanılmıştır.  

Bulgular – Bu çalışma neticesinde; işletmelerin sayısı, yapısı, üretimi, kapasitesi, istihdamı, ihracatı ve 

vizyonu ile ilgili güncel veriler elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, işletmelerin iş ve güç 

birliği yapmadıkları için sinerji yaratamadıkları, üretimde mevcut teknolojiyle yetinildiği ve yurtdışı 

pazar ağını genişletemedikleri için ihracatın düşük rakamlarda seyrettiği gözlenmiştir. Ayrıca, 

devletin verdiği teşvik ve desteklerden yararlanma oranının düşüklüğü ve üniversite-sanayi 

işbirliğinin yetersizliği, ar-ge faaliyetlerinin de yetersiz olmasıyla ve en önemlisi, inovatif fikirlerin 

üretilememesiyle sonuçlandığı tespitine ulaşılmıştır.   

Tartışma - Anketten çıkan sonuçlara göre imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, demir çelik ve 

madeni eşya, orman ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ulaşım araçları, deri ve gıda gibi 

alanların uygun yatırım alanları olabileceğini belirtmişlerdir. Ancak günümüz gerçeği, asıl yatırım 

alanlarının bilgi yoğun teknolojiyle üretilebilecek ürünlere yönelik olması gerektiğini göstermektedir. 

İşletmelerin altyapı problemlerine yönelik verilen yanıtlar, tartışılmaya açık tespitler 

barındırmaktadır. Bu çalışma, ilin imalat sanayine yönelik yapılacak bilimsel araştırma ve projeler için 

içerik ve veri açısından referans kaynağı olma özelliği taşımaktadır.     

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Globalization 

Diyarbakir 

Manufacturing 

Industrial Inventory 

Purpose – This study aims to reveal the R&D, innovation, employment, and export potentials of the 

companies operating in the industrial sector of Diyarbakır. Furthermore, potential solutions to 

prominent problems encountered in the sector are proposed alongside the obtained data with the aim 

of enhancing the effective use of resources and the development of the university-industry, thereby 
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enabling local companies to create more added value which contributes to the development of the 

industry as well as the economy of the province and the country. 

Design/methodology/approach - Simple stratified sampling method was used by selecting businesses 

operating in the manufacturing industry in the province of Diyarbakır and having the records of the 

Diyarbakır Chamber of Commerce and Industry and the Operational Capacity Report Records of the 

Diyarbakır Provincial Directorate of Industry and Technology. The research method is a quantitative 

descriptive research method. In order to determine the expectations and needs of the enterprises, as 

well as to profile the manufacturing industry, a survey-type data collection technique was used. In the 

light of the information obtained from the literature review, 50 questions were prepared. As 

descriptive statistics, mean ± standard deviation for numerical variables, number and % values for 

categorical variables were given and the results were explained. SPSS Windows Version 21.0 package 

program was used for statistical analysis of the study. 

Findings - Up-to-date data on the number, structure, production, capacity, employment, export, and 

vision of the enterprises have been obtained. As a result of extensive analysis, it was found that the 

enterprises could not create synergy due to lack of (smth and smth) cooperation, confined production 

with the limits of existing technologies, and recorded low export numbers due to their deficiencies in 

expanding their foreign market networks. It was also observed that the low rate of benefiting from the 

incentives and support provided by the government, and the weak university-industry cooperation 

resulted in insufficient R&D efforts and more critically, a lack of innovation in the industry. 

Discussion - According to the results of the survey, although the enterprises operating in the 

manufacturing industry stated that areas such as iron-steel and metal goods, forest products, electrical 

equipment manufacturing, machinery and transportation vehicles, leather, and food could be suitable 

investment areas, today's reality shows that investment should be aimed at technology-driven and 

information-intensive products. Responses of enterprises to infrastructure-related problems also elicit 

debatable findings. This study acts as a reference source in terms of content and data for scientific 

research and projects to be carried out for the manufacturing industry of the province. 

1. GİRİŞ 

Sanayi sektörü, ekonominin temel sektörlerinden biridir. Sanayi sektörünün en büyük ve önemli alt sektörü 

de tüketim malları, ara mallar ve yatırım mallarını kapsayan imalat sanayidir (Eğilmez, 2020: 79). İmalat 

sanayi, sektörel bazda yarattığı katma değerin yanısıra, istihdam ve ihracata sunduğu katkılar nedeniyle 

ülkelerin ekonomik büyümelerinde, gelişip kalkınmalarında itici güç olmak gibi önemli bir role sahiptir. 

Türkiye için de durum aynıdır. TUİK verilerine göre, Mart 2021 sonu itibarıyla Türkiye'de sanayi, inşaat, 

ticaret ve hizmet sektörlerinde kayıtlı çalışan sayısı 13 milyon 274’tür.  Çalışanların 4 milyon 270 bin 104’ü 

yani yaklaşık %33’ü imalat sanayinde istihdam edilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu [TUİK], 2021a).  

Ekonomik faaliyetlere göre değerlendirildiğinde de,  ihracatta 2021 Mart ayında imalat sanayinin payı %94,9, 

tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6’dır 

(TUİK, 2021b). Bütün bu veriler, imalat sanayinin ülkemiz ekonomisinde hayati öneme haiz bir sektör 

olduğunu göstermektedir.   

Araştırma konusunun “Diyarbakır İli İmalat Sanayinin Mevcut Durum Analizi” olarak seçilmesinin ana 

nedeni, imalat sanayinin, yarattığı katma değer ile istihdam ve ihracata katkısının büyüklüğüyle ülke 

ekonomisinin temel taşıyken, “Diyarbakır İli imalat sanayinde nerededir?”sorusuna yanıt bulmaktır. 

Araştırmada elde edilen bulguların ve bulgular ışığında oluşturulacak önerilerin işletmelerle paylaşılmasıyla, 

işletmelere de fayda sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu araştırmanın, imalat sanayi ile ilgili yapılacak 

çalışmalara örnek olması amaçlanmaktadır. 

İmalat sanayi, Türkiye’nin bazı bölgelerinde, haliyle, illerinde çok iyi düzeyde olsa da, bazı bölgelerde ve 

illerde sahip olunan kaynaklar itibarıyla olması gereken düzeyde değildir. İmalat sanayinin gelişimi ve yapısal 

bir rekabet gücü kazanması, yeni teknolojik gelişmelere, yeni ürün ve süreçler yaratma potansiyeline sahip 

olmak gibi birtakım unsurlara bağlıdır (Kepenek ve Yentürk, 2010: 433). Bu açıdan, araştırmanın temel amacı, 

Diyarbakır İli imalat sanayinin mevcut durumunun ortaya çıkarılmasıdır. İlin imalat sanayisinin yarattığı 

katma değerin, sağladığı istihdamın, ortaya koyduğu ihracat performansının değerlendirilmesidir. 

İşletmelerin yeni teknolojilere, Ar-ge’ye, inovasyona yaklaşımlarının tespit edilmesi gibi hususlar alt amaçlar 

olarak incelenmektedir. 
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Araştırmanın literatür bölümünde, konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan ve çalışmaların 

sonuçlarından bahsedilmektedir. Çalışmada kuramsal çerçeve bölümünde Diyarbakır İlinde imalat sanayi ile 

ilgili genel bilgiler, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin faaliyet alanlarını, işletme sayılarını, 

çalıştırılan işçi sayısı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Çalışmanın yöntem bölümünde ise, araştırmanın evren ve 

örneklemi, veri toplanması, araştırmanın yöntemi, istatistiksel bulgular ve karşılaştırma sonuçları 

belirtilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, tablolar şeklinde yorumlanarak bulgular kısmında 

gösterilmiştir.  

Konuyla ilgili literatür taramaları yapılırken, daha önce yapılan çalışmalarda, daha çok illerin sanayilerinin 

mevcut durumlarının ortaya çıkarıldığı, potansiyellerinin değerlendirildiği görülmektedir. Diyarbakır İline 

yönelik yapılan çalışmalarda da Diyarbakır İlinin genel olarak sanayi profili ortaya çıkarılmış, mevcut 

durumun analizi yapılmıştır ancak Organize Sanayi Bölgesindeki imalat sanayinde faaliyet gösteren 

işletmeler çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu çalışmaya, Organize Sanayi Bölgesindeki imalat sanayinde faaliyet 

gösteren işletmeler de dahil edilmiştir. Çalışma, bu yönüyle de farklılık arz etmektedir.  

Araştırmada elde edilen bulgularla, diğer çalışmaların bulguları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığa 

ulaşılamamış olsa da, anketler sonucu elde edilen bulguların dışında, işletme sahipleri ve yöneticileri ile 

yapılan yüz yüze görüşmelerden çıkan bulgular ve bulguların ışığında yapılan swot analizi, bu çalışmaya 

özgün bir nitelik kazandırmakta, içerik ve veri açısından da ileride yapılacak çalışmalar için referans kaynağı 

olma özelliğini taşımaktadır.  

2. LİTERATÜR  

Ülkemizin imalat sanayisine yönelik yaptığımız literatür incelemelerinde, ülkemiz imalat sanayisinin hangi 

durumda olduğunun ortaya çıkarılması ve uygun politikaların belirlenebilmesi için iller bazında sanayi 

envanterlerinin çıkarılmasına yönelik sayısız çalışmaların yapıldığı görülmüştür. 1999 yılında, o günkü adıyla 

Devlet İstatistik Enstitüsü olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Ankara Sanayi Odası İşbirliği Proje’siyle 

gerçekleştirilen “Ankara İli İmalat Sanayii Envanteri”, konuyla ilgili yapılan önemli çalışmalardan biri olarak 

örnek olarak gösterilebilir. Çalışma, Ankara ilinin sanayisinin mevcut durumunu ve potansiyelini ortaya 

koymasının yanı sıra, Ankara’da yatırım yapmak isteyenlere yatırım konularıyla ilgili geniş bir perspektif 

sunmaktadır (Ankara Sanayi Odası; 1999).  

Bir diğer çalışma, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 2014 yılında yayınladığı, Türkiye’de imalat 

sanayi alt sektörlerinin performanslarını meydana çıkarıp analiz etme ve kavramaya yararlı olacak 

göstergeleri ortaya koymanın yanı sıra, bir veri altyapısının oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan “İmalat 

Sanayi Sektörleri Rekabet göstergeleri Raporu”dur (Atiyas ve Bakış, 2014: 12).  

Pamukkale Üniversitesi’nin yürütücülüğünde, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, Denizli 

İhracatçılar Birliği, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği’nin 2012 yılında ortaklaşa gerçekleştirdikleri 

Denizli tekstil sanayinin istihdam, üretim hattı, proses, üretim kapasitesi, ürün türleri açısından altyapısını 

belirlemek; geleceğe yönelik öncelikleri ve hedefleri ortaya koymayı amaçlayan Denizli Tekstil Sanayi 

Envanteri Araştırması, imalat sanayinin alt sektörlerinden biri olan, yarattığı katma değerle ilin sanayisinde 

öne çıkan tekstil sektöründe kayda değer bir araştırma olmasının yanında, çalışmada ortaya çıkan Ar-Ge’ye 

verilen önemin zayıflığı,  uzun vadeli bakış yerine bugünü kurtarma anlayışının hakim olması, alacak 

tahsilatında sorunların yaşanması, rekabet güçlüğü, kapasite kullanımındaki yetersizlikler gibi sorunlar 

(Pamukkale Üniversitesi; 2012), Diyarbakır İli imalat sanayinde yaşanan sorunlarla örtüşmektedir.   

Diyarbakır İlimizin sanayisi ile ilgili yaptığımız literatür incelemelerinde de, ilin sanayisi ile ilgili birtakım 

çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Son on yıl içinde yapılan çalışmalar içinde öne çıkan çalışma, Karacadağ 

Kalkınma Ajansı’nın 2013 yılında yayınladığı “Diyarbakır İli Sanayi Profilinin Oluşturulması” (Karacadağ 

Kalkınma Ajansı; 2013) adlı projedir. Çalışmada, Diyarbakır İlinin sanayi profili ortaya çıkarılmış, mevcut 

durumun analizi yapılmıştır. Ancak söz konusu çalışmada, imalat sanayinin odağı durumunda olan Organize 

Sanayi Bölgesindeki işletmeler araştırmaya dahil edilmemiştir.   

İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 2018 yılında yayınladığı İstanbul İl Sanayi Durum Raporu, ilin 

imalat sanayisinin alt sektörlerinin ciroları, dolar bazında değerleri, imalat sanayi sektörü içindeki yüzdelik 
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payları ve istihdam sayıları başta olmak üzere ilin imalat sanayisiyle ilgili detaylı bilgiler vermektedir. 

Raporda, sanayi sektörünün kente getirdiği tüm maliyetlerle kıyaslandığında, katma değeri düşük üretim 

yapıldığı, Ar-Ge ve yenilik alanlarında geri kalındığı vurgulanmaktadır (İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü; 2018). Raporda vurgulanan sorunlar, bu çalışmada ortaya çıkan sorunlarla benzerlikler 

göstermektedir.    

3.YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Amacı, Modeli ve Önemi 

İmalat sanayi, ülkelerin ekonomik temelini oluşturan en önemli güçtür. Ülkemizin her bölgesinde büyüme ve 

gelişim nasıl farklılıklar gösteriyorsa, sanayi yapısında da farklılıklar, yetersizlikler mevcuttur. Bu çalışma ile 

amacımız, Diyarbakır ilinde imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin yapısal durumlarını tespit 

ederek, ihtiyaçlarını, sektörel problemlerini belirlemek ve Diyarbakır ilinde bulunan imalat sanayinin daha  

iyi bir duruma gelmesi konusunda önerilerde bulunmaktır.  

Bu araştırma, betimleyici ve keşfedici türde bir çalışmadır. Bu çalışmanın amaçlarından biri de, daha sonra 

yapılacak kapsamlı araştırmalar için gerekli ön bilgiyi toplamaya yöneliktir. Bu yüzden, çalışmada hipotez 

testleri kurulmamaktadır. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası kayıtları ile Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğünün İşletme Kapasite Rapor Kayıtları esas alınarak, Diyarbakır İli imalat sanayinde faaliyet 

gösterdikleri belirlenen işletmeler oluşturmaktadır. Kayıtlardan elde edilen 565 işletme, araştırmanın evreni 

olmuştur. İmalat sanayinde farklı sektörlerde işletmelerin olması nedeniyle heterojen bir kitle mevcuttur. Bu 

nedenle, imalat sanayinin farklı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin profillerinin ortaya çıkarılabilmesi, 

ar-ge birimi, kapasite kullanımı, kalifiye eleman yetersizliği gibi eksikliklerinin tespit edilebilmesi ve sektörle 

ilgili görüşlerinin de alınabilmesi için basit tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Örneklem miktarını aşağıdaki formülü kullanarak belirlersek; 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑁 ∗ 𝐷2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Burada; 

𝑛 = Örneklem büyüklüğü, 

𝑍 = Güven katsayısı (% 95'lik güven için bu katsayı 1.96 alınmaktadır), 

𝑁 = Ana kütle büyüklüğü, 

𝑃 = Ölçmek istediğimiz özelliğin ana kütlede bulunma ihtimali (Çalışmanın çok amaçlı olmasından dolayı bu 

oran % 50 alınır), 

𝑄 = 1 − 𝑃 

𝐷 = Kabul edilen örnekleme hatası (Çalışma için % 10'lik bir örnekleme hatası alınmıştır, farklıda olabilir, her 

çalışmaya göre değişebilir), 

565 İşletme için hesaplanan örneklem büyüklüğü, formül kullanılarak; 

𝑛 = 1.962 ∗ 565 ∗ 0.5 ∗ 0.5 (565 ∗ 0.1 ∗ 0.1 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)⁄ = 82,0867 

olarak hesaplanmıştır. Ancak daha güvenilir sonuçların elde edilmesi ve tabakalı örnekleme yöntemiyle her 

işletme türünden daha etkili görüşler almak amacıyla örneklem büyüklüğü 100 olarak alınmıştır. 

Tabakalı örnekleme yönteminde her bir sektörden alınacak örneklem sayısını, 𝑛 𝑁⁄  oranını kullanarak 

belirlersek; 

100 565 = 0,176⁄  

Gıda sektöründen 36 işletme, kimya/plastik sektöründen 10 işletme, tekstil sektöründen 13 işletme, ağaç ve 

ağaç ürünleri sektöründen 5 işletme, metal eşya/makine sektöründen 14 işletme dahil edilmiştir. Taş ve toprak 
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sanayi sektöründen 6 işletme, madencilik sektöründen 8 işletme, enerji sektöründen 1 işletme ve diğer 

sektörlerden toplam 7 işletme alınarak, örneklem sayısı 100’e tamamlanmıştır. 

3.3. Araştırmanın Yöntemi ve Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada, imalat sanayinin profilini çıkarmanın yanı sıra işletmelerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit 

etmek amacıyla anket türünde veri toplama tekniği kullanılmıştır.  

Nicel betimleyici türde bir araştırma yöntemi olan anket çalışmasında, daha önceki literatür taramalarından 

elde edilen bilgiler ışığında 50 soru hazırlanmıştır. Anket sorularının bir bölümü ile imalat sanayisinde faaliyet 

gösteren şirketlerin yapısı, çalışan sayısı, çalışma performansı gibi profil belirleyici sorular mevcutken bir 

bölümünde ise yapısal ve bilgisel anlamda yetersiz kaldıkları konuları belirleyici sorular mevcuttur. Anketler, 

anketörler aracılığı ile yüz yüze yöntemle doldurulmuş, böylece her konuda işletmelerin görüşleri atlanmadan 

alınabilmiştir. 

Araştırmamızın ilk bölümünde anket verilerinin istatistiksel sonuçları sunulacak, ikinci bölümünde ise bu 

sonuçlarla detaylandırılmış swot analizi değerlendirmesi yapılacaktır. 

Tanımlayıcı istatistik olarak sayısal değişkenler için ortalama ± standart sapma, kategorik değişkenler için ise 

sayı ve % değerleri verilerek sonuçlar açıklanmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişki (farklılık) testi için 

ki-kare test istatistiği, nitel- nicel değişken karşılaştırmasında Anova test istatistiği kullanılmıştır. Test 

anlamlılığı α≤0,05 ile karşılaştırılmıştır.  Çalışmanın istatistiksel analizler için SPSS Windows Version 21.0 

paket programı kullanılmıştır.  

4. BULGULAR 

4.1. Araştırmanın İstatistiksel Bulguları 

Araştırmaya katılan işletme türlerinin dağılımı Tablo 1.’de sunulmuştur; 

Tablo 1. İşletme Türü, İşletme Yapısı, Faaliyet Yılları Dağılımı 

SEKTÖR 

İŞLETME YAPISI 

Ferdi  

Mülkiyet 

Limited 

Şirket 

Anonim 

Şirket 

Toplam 

(n) 
Yüzde (%) 

Faaliyet Türü 

Gıda 

 

13 

 

21 

 

2 

 

36 

 

36,0 

Kimya/plastik 5 3 2 10 10,0 

Tekstil 7 4 2 13 13,0 

Ağaç ve ağaç Ürünleri 2 3 0 5 5,0 

Metal eşya/Makine 8 4 2 14 14,0 

Taş ve Toprak Sanayi 4 2 0 6 6,0 

Madencilik  3 5 0 8 8,0 

Enerji  0 1 0 1 1,0 

Diğer 

Faaliyet Yılı    

5 Yıldan Az 

5-10 yıl Arası 

10-15 Yıl Arası 

6 

 

7 

21 

16 

1 

 

16 

19 

6 

0 

 

0 

3 

1 

7 

 

23 

43 

23 

7,0 

 

23,0 

43,0 

23,0 

16 Yıl ve Üzeri 4 3 4 11 11,0 

Toplam (n) 48 44 8 100 100 

Yüzde (%) 48,0 44,0 8,0 100 100 

(Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü [2017], Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası [2017]). 

 

Bu çalışmada, %36 gıda sanayi, %10 kimya/plastik sanayi, %13 tekstil sanayi, %14 metal eşya/makine sanayi, 

%8 madencilik, %6 taş ve toprak sanayi, %5 ağaç ve ağaç ürünleri sanayisi, %1 enerji sanayisi ve %7 diğer 

sanayi kollarından elde edilen görüşler sunulmuştur.  
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Araştırmaya katılan işletmelerin hukuki yapılarına baktığımızda, %48’i ferdi mülkiyet, %44’ü limited şirket 

ve %8’i anonim şirket özelliği taşımaktadır. Bu şirketlerin sektördeki faaliyet yıllarına bakıldığında ise, 

şirketlerin %23’ünün 5 yıldan az, %43’ünün 5-10 yıl arası, %23’ünün 10-15 yıl arası ve %11’inin 16 yıl ve üzeri 

bir süredir imalat sanayinde faaliyet gösterdiği görülmüştür. Bu dağılımlardan da anlaşılacağı üzere, bu 

araştırmada, Diyarbakır İli imalat sanayinde faaliyet gösteren hemen hemen her işletme türünde ve faaliyet 

yılında olan şirketlere yer verilerek, daha geniş çerçevede sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 2. İşletmelerin Özellikleri ve Strateji Türlerinin Dağılımı 

İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ ve STRATEJİ 

TÜRLERİ 

Toplam  

(n) 

Yüzde 

(%) 

İşletmenin Ortak Sayısı   

Ortak Yok 35 35,0 

2-4 Kişi 43 43,0 

5-7 Kişi 12 12,0 

8-9 Kişi 10 10,0 

İşletmede Çalışan Sayısı   

1-9 Arası Çalışan  42 42,0 

10-49 Arası Çalışan 47 47,0 

50-249 Arası Çalışan 11 11,0 

Mevcut Başarı İçin Uygulanan Strateji Türü 

Genişleme 41 41,0 

Yenilik  21 21,0 

İyileştirme  14 14,0 

Strateji Uygulamıyoruz 24 24,0 

Toplam 100 100 

Araştırmaya katılan şirketlerin %35’inde ortak yoktur. %43’ünde 2-4 kişilik ortaklık, %12’sinde 5-7 kişilik 

ortaklık ve %10’unda 8-9 kişilik ortaklık mevcuttur.  

%42 işletmede 1-9 arası çalışan, %47’sinde 10-49 arası çalışan ve %11’inde 50-249 arası çalışan vardır.  

Mevcut başarılarının devamı için işletmelerin %41’i genişleme stratejisi, %21’i yenilik stratejisi, %14’ü 

iyileştirme stratejisi uygulamaktadır. İşletmelerin %24’ü ise herhangi bir strateji uygulamamaktadır. 

Tablo 3. İşletmelerin Üretim Özellikleri, Ürün Tüketimindeki Davranış ve Bilgileri 

İŞLETMELERİN ÜRETİM 

ÖZELLİKLERİ 
 

Frekans 

(n) 
 

Yüzde 

(%) 

İşletmenin Ürün Üretim Tarzı 

Standart Kalite 

 

 24 

 

24,0 

Talebe Göre 35 35,0 

Her İki Türde 41 41,0 

Üretimi Kendi Markasında Yapma Durumu 

Evet  47 47,0 

Hayır  53 53,0 

İşletmenin Üretim Tarzı 

Sürekli Üretim 9 9,0 

Parti Üretimi 18 18,0 

Siparişe Göre 73 73,0 

ISO14000 Çevre Standartları Bilgi Durumu 

Tam Bilgiliyim 16 16,0 

Kısmen Bilgiliyim 84 84,0 

4077 Tüketici Kanunu Bilgi Durumu 

Tam Bilgiliyim 15 15,0 

Kısmen Bilgiliyim 85 85,0 

Ürünleriniz Hakkındaki Şikayet Konusu 
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Ambalajda Eksiklik 17 17,0 

Garanti Belgesi 18 18,0 

Satış Sonrası Servis 65 65,0 

Ayıplı Ürün Konusundaki Davranış 

Ücretsiz Tamir 10 10,0 

Değer Kaybının Tüketiciye 

Ödenmesi 

12 12,0 

Malın Yenisi İle Değiştirilmesi 36 36,0 

Bedel İadesi 42 42,0 

Toplam 100 100 

Araştırmaya katılan işletmelerin ürün üretim tarzlarına baktığımızda, %24’ünün standart kalitede üretim, 

%35’inin talebe göre üretim ve %41’inin her iki türde üretim gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.  

İşletmelerin %47’si kendi markaları altında üretim gerçekleştirirken, %53’ü kendi markalarında üretim 

yapmamaktadır.  

İşletmelerin üretim yapılarına baktığımızda, %9’unun sürekli üretim, %18’inin parti üretimi yaptığı ve 

%73’ünün ise siparişe göre üretim yaptığı görülmektedir.  

İşletmelerin %84’ü ISO 14000 çevre standartları serisi ve çevre etiketi hakkında kısmen bilgili iken, sadece 

%16’sı bu konuda tam bilgili olduğunu söylemiştir.  

İşletmelerin %15’i, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun sorumlulukları ve hakları konusunda 

tam bilgili olduğunu belirtirken, %85’i bu konuda kısmen bilgili olduklarını söylemişlerdir. 

İşletmelerin ürettikleri ürünlerden gelen şikayetlerin %65’ini satış sonrası servis hizmetlerinin yetersiz olması, 

%18’ini garanti belgesindeki eksikler ve %17’sini ürün ambalaj eksikleri oluşturmaktadır. 

İşletmelerin, ürünlerinin ayıplı çıkması durumunda tüketiciden gelen şikayet doğrultusunda %10’u ücretsiz 

onarım yaptıklarını, %12’si değer kaybını tüketiciye geri ödediklerini, %36’sı ürünlerini yenisi ile 

değiştirdiklerini ve %42’si bedel iadesi şeklinde davranış sergilediklerini söylemişlerdir.  

İşletmelerin sahip oldukları makine ve teçhizatların yaşlarına baktığımızda, minimum 3, maximum 29’dur. 

Ortalama makine yaşı 7,94±4,56 çıkmıştır. İşletmelerimizin ortalama kapasite kullanımına baktığımızda 

minimum %15 oranında, maximum %86 oranında kullanım gerçekleştirilmektedir. Ortalama %(64,00±18,00) 

oranında kapasite kullanımı vardır.  

İşletmelerin tam kapasite ile çalışamamalarının nedenlerini ise ürüne olan talep azlığı, alacakların tahsilinde 

yaşanan sorunlar, kalifiye eleman temininin güçlüğü, mali imkansızlıklar, enerji yetersizliği ve ücretlerin 

yüksekliğini ilk 7 sırada sıralayabiliriz. 

Tablo 4. İşletmelerin Kalite Belgesi Türü Dağılımı 

KALİTE BELGESİ DURUMU 

KALİTE BELGESİ TÜRÜ 

ISO-9001 ISO-14001 TSE YOK 
Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Evet 15 9 50 0 74 74,0 

Hayır  0 0 0 26 26 26,0 

Toplam  15 9 50 26 100 100 

Araştırmaya katılan işletmelerin sahip olduklkarı kalite belgesine baktığımızda, %74’ünün herhangi bir kalite 

belgesi varken, %26’sının kalite belgesi yoktur. Kalite belgesi olan işletmelerin %15’inin ISO-9001 kalite 

belgesi, %9’unun ISO 14001 kalite belgesi, %50’sinin TSE belgesi vardır. 

Tablo 5. İşletmelerin İhracat Durumları Hakkındaki Bilgiler 

İHRACAT DURUMU  Frekans (n)  Yüzde (%) 

İhracat Yapılan Ülkeler   

Irak  49 49,0 
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Suriye  28 28,0 

İran 20 20,0 

Almanya 1 1,0 

Rusya  1 1,0 

Çin  1 1,0 

İhracat Yapma Yolu 

Aracısız  57 57,0 

Yurtdışında Türklerin Yönettiği Dış 

Ticaret Şirketleri Aracılığı İle 

25 25,0 

Yurt İçinde Başka Bir Firma 18 18,0 

İhracatın Toplam Satış İçindeki Payı 

%1-5 Arası 89 89,0 

%6-10 Arası 7 7,0 

%10 ve üzeri 4 4,0 

Toplam 100 100 

Araştırmaya katılan işletmelerin %81’i ihracat yapmamakta, sadece %19’u ihracat yapmaktadır. İhracat 

yapılan ülkelerin başında %49 ile Irak, bu ülkeyi sırasıyla %28 oranında Suriye, %20 ile İran izlemektedir. 

İşletmelerimizin %1’i Almanya, %1’i Rusya ve %1’i Çin ile ihracat yapmaktadır.  

İşletmelerin ihracatı gerçekleştirme yollarında %57’si aracısız gerçekleştirmekte, %25’i yurtdışında Türklerin 

yönettiği dış ticaret şirketleri aracılığı ile ve % 18’i yurt içinde başka bir firma aracılığı ile ihracat 

gerçekleştirmektedir.  

İhracat yapan işletmelerin ihracatlarının toplam satış içindeki paylarına baktığımızda %89’unun ihracat payı 

%1-5 arasında, %7’sinin %6-10 arasında ve %4’ünün %10 ve üzerinde olduğu görülmüştür.  

“İhracatı arttırmak için neler yapılmalı?” sorusuna, ilk sırada yurtdışı ile daha fazla irtibat halinde olmak, 

ihracat konusuyla ilgili kurumların desteği, etkili pazarlama ve tanıtımın yapılması gerektiği yanıtları 

verilmiştir. Bunun yanı sıra ucuz hammadde, yeni pazarların oluşturulması ve hızlı nakliye gibi konularda 

iyileştirmeler yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Tablo 6. İşletmelerin Ürünleri Satış Yolları ve Rekabet Durumu 

ÜRÜN SATIŞ Frekans (n)  Yüzde (%) 

Üretilen Malların Yurtiçi Satış Yolları 

Kendimiz Satıyoruz 72 72,0 

Pazarlama Firmaları Aracılığıyla 11 11,0 

Fuarlarda Kişisel Temaslarla 9 9,0 

Perakendecilere Dağıtıyoruz 4 4,0 

Toptancılar Yoluyla 4 4,0 

İşletmelerin Yurtiçi ve Yurtdışı Rekabet Durumu 

Ürün Fiyatı 28 28,0 

Ürün Kalitesi 25 25,0 

Satış Sonrası Sunulan Hizmet 21 21,0 

Pazarlama Stratejisi 18 18,0 

Ürün Çeşidi 8 8,0 

Toplam 100 100 

 

İşletmelerin %72’si, ürettikleri malların yurtiçi satışını kendileri gerçekleştirmekte iken %11’i satışı pazarlama 

firmaları aracılığı ile, %9’u fuarlardaki kişisel temaslarla, %4’ü perakendecilerle, %4’ü toptancılar yoluyla 

yurtiçi satışlarını gerçekleştirmektedir.  

İşletmelerin %28’i ürün fiyatları, %25’i ürün kalitesi, %21’i satış sonrası sunulan hizmet, %18’i pazarlama 

stratejisi ve %8’i ürün çeşidi açısından yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda rekabet edebildiklerini söylemişlerdir.  
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İşletmelerin AB üyesi ülkelerdeki işletmelerle rekabet edebilecekleri konular sorulduğunda, ilk sırada ürün 

kalitesiyle rekabet edebileceklerini belirtmişlerdir. Bunu sırası ile hammadde fiyatları, işgücü maliyeti, işletme 

kapasitesi ve kalifiye işgücü takip etmiştir. En son sırada ise döviz kuru politikaları nedeni ile AB üyesi 

ülkelerdeki işletmelerle rekabet edebilme şanslarının düşük olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 7. İşletmelerin Teknoloji Bilgisi ve Kullanım Durumu 

TEKNOLOJİ 

BİLGİSİ 

KULLANILAN TEKNOLOJİ TÜRÜ 

Bilgisayar destekli 

tasarım 

(CAD,CAM) 

Toplam 

kalite 

Yönetimi 

(TQM) 

TSE 

Belgeli 

Üretim 

ISO 9000 

Kalite 

Güvence 

Sistemi 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Evet 25 3 63 9 100 100 

Toplam  25 3 63 9 100 100 

İşletmelerin %100’ü, faaliyet gösterdikleri sektörde kullanılan yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi 

olduklarını belirtmiştir. %25’i bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD,CAM) yaptıklarını, %3’ü toplam 

kalite yönetimini uyguladıklarını, %63’ü TSE belgeli üretim yaptıklarını ve %9’u ISO 9000 kalite güvence 

sistemine göre üretim yaptıklarını belirtmişlerdir.  

İşletmelerin yaptıkları veya yaptırdıkları araştırma faaliyetleri sorulduğunda, sırasıyla kalite kontrol, tahmin, 

fizibilite, model çalışması ve geleceğe dönük projeksiyon yaptıkları yanıtlarını vermişlerdir. 

Tablo 8. İşletmelerin AR-GE Yapısı ve Kullanım Durumu 

İŞLETMEDE 

AR-GE 

BİRİMİ 

AR-GE FAALİYET TÜRÜ 

Ar-Ge Çalışmaları 
Temel 

Araştırma 

Uygulamalı 

Araştırma 

Deneysel 

Geliştirme 

Frekans 

(n) 
Yüzde(%) 

Var 0 18 9 6 33 33,0 

Yok  67 0 0 0 67 67,0 

Ar-Ge Hizmet Sağlayıcısı 

Üniversite  0 2 0 1 3 3,0 

Meslek Odaları  0 13 0 2 13 13,0 

Özel Kuruluşlar 0 3 9 5 17 17,0 

Ar-Ge Harcaması 

1.000-5.000 TL. 0 16 0 0 16 16,0 

5.000-10.000 TL. 0 2 9 6 17 17,0 

Toplam  67 18 9 6 100 100 

İşletmelerin %33’ünde düzenli ar-ge faaliyetlerinde bulunan bir birim mevcutken, %67’sinde böyle bir birim 

yoktur. İşletmelerin %18’i temel araştırma, %9’u uygulamalı araştırma ve %6’sı deneysel araştırma türünde 

ar-ge faaliyetlerinde bulunmaktadır.  

İşletmelerin %3’ü ar-ge hizmetini üniversiteden sağladığını belirtirken, %13’ü meslek odalarından, %17’si özel 

kuruluşlardan bu hizmeti sağladığını belirtmiştir.  

İ;şletmelerin %16’sı ar-ge faaliyetleri için 1000-5000 TL. arası bir harcama gerçekleştirirken, %17’si 5000-10000 

TL. arası bir harcama gerçekleştirmiştir. 

İşletmelerin tamamı üretim ile ilgili yenilik ve gelişmeleri kısmen takip etmektedir. Bu gelişmeleri takip etme 

yöntemleri de sırasıyla, ülke içindeki fuarları ziyaret etme, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, MPM vb. 

kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirmek, aynı sektördeki diğer işyerlerinin tecrübelerinden yararlanmak ve 

ürünlerle ilgili yayınları takip etmek olduğunu belirtmişlerdir. Ülke dışındaki fuarlara katılarak yenilik ve 

gelişmelerden haberdar olduklarını belirtenlerin oranı oldukça düşük düzeydedir. 

Tablo 9. İşletmelerin Yenilik Çalışmaları, Patent Durumu ve Finansman Yapıları 

YENİLİK, PATENT, FİNANSMAN  Frekans (n)  Yüzde (%) 

Son 3 Yılda Yapılan Yenilik Çalışmaları 
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Ürün Geliştirme 29 29,0 

İyileştirme ve Kalite 18 18,0 

Yeni ürün Tasarımı 14 14,0 

Üretim Teknolojilerinin Uyarlanması 13 13,0 

Çalışma Yapmadım 26 26,0 

Patent Türü 

Ürün Patenti 4 4,0 

Üretim Usulü 3 3,0 

Patent İçin Başvurmadım 93 93,0 

Finansman İhtiyacı Karşılama Yöntemi  

Kendi Kaynaklarımızdan 47 47,0 

Kamu Bankası Kredileri 31 31,0 

Özel Banka Kredileri 22 22,0 

Toplam 100 100 

İşletmelerin son 3 yılda yaptıkları yenilik çalışmalarından %29’u ürün geliştirme, %18’i iyileştirme ve kalite, 

%14’ü yeni ürün tasarımı ve %13’ü üretim teknolojilerinin uyarlanması konusunda yapmıştır. İşletmelerin 

%26’sı ise son 3 yılda herhangi bir yenilik çalışması yapmamıştır. %7’si patent başvurusunda bulunmuş %93’ü 

patent başvurusunda bulunmamıştır. Patent başvurusunda bulunan işletmelerin %4’ü ürün patentine, %3’ü 

üretim usulü patentine başvurmuştur.  

İşletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamada %47’si kendi kaynaklarını kullandıklarını belirtirken, %31’i 

kamu bankası kredilerini, %22’si de özel banka kredilerini kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 10. İşletmelerin Kredi Kullanım Amaçları ve Zamanları 

KREDİ KULLANIM ZAMANI 

KREDİ KULLANIM AMACI 

İşletme Kredisi 

Olarak 

Yatırım Kredisi 

Olarak 

Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

1 Yıldan Az 12 3 15 15,0 

1-5 Yıl Arası 46 4 50 50,0 

5 Yıldan Fazla 1 5 6 6,0 

Toplam  59 12 71 71,0 

İşletmelerin kredi kullanım amaçlarına baktığımızda, %59’u işletme kredisi olarak, %12’si yatırım kredisi 

olarak kredi kullanmıştır. Kredi kullanmayan işletmelerin oranı %29’dur. İşletmelerin %15’i 1 yıldan az bir 

zamanda kredi kullanmış. %46’sı 1-5 yıl arasında, %6’sı 5 yıldan fazla bir sürede kredi kullanmıştır. Yatırım 

finansmanlarının %5’inde leasing (finansal kiralama) yöntemi, %7’sinde faktöring yöntemi kullanılmıştır.  

İşletmelerin %27’si teşvik almış, %73’ü teşvik alamamıştır. Teşvik alamayan işletmelere, teşviklerden 

yararlanamama nedenleri sorulduğunda %37’si bürokratik işlemlerin çok fazla olduğunu, %27’si aranan 

koşulları sağlayamadığını, %9’u ise koşulları yerine getirdiği halde teşvik alamadığını belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 11. İşletmelerin Arıtma Yapısı, Gelecek Öngörüleri ve Sanayi Bölgesi Durumu 

ARITMA YAPISI, GELECEK 

ÖNGÖRÜLERİ ve SANAYİ BÖLGESİ 

DURUMU 

 
Frekans 

(n) 
 

Yüzde 

(%) 

Üretim Sonrası Açığa Çıkan Atık Türü 
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Katı 51 51,0 

Sıvı 29 29,0 

Gaz 20 20,0 

Kullanılan Arıtma Türü 

Baca Filtre 45 45,0 

Atık Su Arıtma 26 26,0 

Katı Atık Arıtma 29 29,0 

Sektör Hakkındaki Gelecek Öngörüsü 

Daha Kötü Olacak 43 43,0 

Mevcut Durum Devam Edecek 41 41,0 

Daha İyi Olacak 16 16,0 

Organize Sanayi Bölgesi Durumu 

OSB Yetersiz 62 62,0 

OSB Yeterli 38 38,0 

Küçük Sanayi Siteleri Durumu 

KSS Yetersiz 67 67,0 

KSS Yeterli 33 33,0 

OSB Yetersizliği (Hangi Alanda) 

Genel 

Demir Çelik ve Madeni Eşya 

Orman Ürünleri 

Elektrikli Teçhizat İmalatı 

Makine ve Ulaşım Araçları 

Deri 

Gıda  

Kimya 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 

21 

17 

15 

12 

10 

9 

7 

6 

3 

21,0 

17,0 

15,0 

12,0 

10,0 

9,0 

7,0 

6,0 

3 

Toplam 100 100 

İşletmelerin ürün üretiminde açığa çıkan atıklarının %51’i katı, %29’u sıvı ve %20’si gaz türündedir. Bu atıkları 

arıtmada, işletmelerin %45’i baca filtre yöntemini, %26’sı atık su arıtma yöntemini ve %29’u katı atık arıtma 

yöntemini kullanmaktadır.  

“Sektördeki en önemli problem veya problemler nelerdir? sorusuna işletmeler farklı yanıtlar vermiştir. 

İşletmelerin yaklaşık %33’ü finansman sorununu birincil sıkıntı kaynağı olarak göstermiştir. İşletmelerin 

%33,88’i bu sorunu belirtirken, %24,03’ü pazarlamayı, %14,99’u paketlemeyi, %11,50’si üretim yetersizliğini, 

%6,98’i fason üretimi, %5,13’ü kaliteyi en önemli sektörel problem olarak belirtmiştir. 

İşletmelerin, sektörleri hakkındaki gelecek öngörülerine baktığımızda, %43’ü sektörün daha kötü olacağı, 

%41’i mevcut durumun devam edeceği, %16’sı ise sektörün daha iyi olacağı yönünde öngörüde bulunmuştur. 

“İlinizdeki altyapı hizmetlerinden hangisi iktisadi faaliyetinizi en olumsuz yönde etkilemektedir?” sorusuna 

verilen yanıtlarda ilk sırayı enerji almıştır. İşletmelerin %33,54’ü enerji temini probleminin iktisadi 

faaliyetlerini en olumsuz yönde etkileyen problem olduğunu belirtirken, %15,04’ü enerji kalitesinin, %17,28’i 

demiryolunun, %14,02’si haberleşmenin, %7,11’i karayolunun, %6,71’i suyun, %4,47’si kanalizasyon 

durumunun üretim faaliyetlerini en olumsuz yönde etkileyen altyapı problemi olduğunu belirtmişlerdir. 

İşletmelerin %67’si küçük sanayi sitelerinin yetersiz olduğunu ve yine  %62’si organize sanayi bölgesinin 

yetersiz olduğunu vurgulamıştır.  

Bu yetersizliklerin hangi alanlarda olduğu sorusuna, işletmelerin %21’i ayrı ayrı sektörel bazda değil de, genel 

anlamda ihtiyaç olduğunu belirtirken, %17’si demir çelik ve madeni eşya alanında, %15’i orman ürünleri 

alanında, %12’si elektrikli teçhizat imalatı alanında ihtiyacın olduğunu belirtmiştir. Makine ve ulaşım araçları 

alanında ihtiyacın olduğunu belirten işletme oranı %10, deri sanayinde ihtiyaç olduğunu belirten işletme oranı 

ise %9’dur. İşletmelerin %7’si gıda alanında ihtiyaç olduğunu belirtirken, %6’sı kimya, % 3,’ü madencilik ve 

taş ocakçılığı ihtiyacın olduğunu belirtmişlerdir.  
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Tablo 12. İşletme Yapılarının, İşletmelerin Mevcut Başarı İçin Uyguladıkları Strateji Türleri ile 

Karşılaştırılması 

*p≤α=0,05 istatistiksel anlamlılık  

İşletme yapılarına göre, mevcut başarı için uygulanan strateji türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır (p=0,00≤α=0,05). Ferdi mülkiyete sahip işletmelerin %47,9’u başarı için herhangi bir strateji 

uygulamazken, limited şirket yapısındaki işletmelerin %43,2’si başarı için genişleme strateji uygulamaktadır. 

Anonim şirket yapısındaki işletmelerin %100’ü başarılarında genişleme stratejisi uygulamaktadır. İşletme 

yapılarında büyüme gerçekleştikçe işletmelerin başarı için uyguladıkları genişleme stratejisi ilk sırada yer 

almaktadır. Bunu yenilik yapmak ve ürünleri ya da yapılarını iyileştirme stratejisi takip etmektedir. 

Tablo 13. İşletmelerdeki İhracatın Toplam Satış İçindeki Payının İşletmelerin Son 3 Yılda Yaptıkları  

Yenilik Çalışmaları ile İlişkisi 

 

İHRACATIN TOPLAM SATIŞ 

İÇİNDEKİ PAYI 

Son 3 Yılda Yapılan Yenilik Çalışmaları 

Yenilik 

Yok 

Ürün 

Geliştirme 

İyileştirme 

ve Kalite 

Yeni Ürün 

Tasarımı 

Üretim 

Teknolojilerinin 

Uyarlanması 

 %1-5 arası Sayı 22 28 14 13 12 

İhracat payı 

İçindeki % 

24,7 31,5 15,7 14,6 13,5 

%6-10 

arası 

Sayı 1 1 4 0 1 

İhracat payı 

İçindeki % 

14,3 14,3 57,1 0,0 14,3 

%10 ve 

üzeri 

Sayı 3 0 0 1 0 

İhracat payı 

İçindeki % 

75,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

Ki-Kare Test Sonucu P=0,00* 

*p≤α=0,05 istatistiksel anlamlılık 

İhracat yapan firmaların, ihracatın toplam satış içindeki payı ile firmaların son 3 yılda yaptıkları yenilik 

çalışmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p=0,003≤α=0,05). 

İhracatın toplam satış içindeki payı %1-5 arasında olan firmaların son 3 yılda yaptıkları yenilik çalışmalarında 

%31,5 ile ilk sırada ürün geliştirme bulunmaktadır. İhracatın toplam satış içindeki payı %6-10 arasında olan 

firmaların son 3 yılda yaptıkları yenilik çalışmalarında %57,1 ile ilk sırada ürün iyileştirme ve kalite 

bulunmaktadır. İhracatın toplam satış içindeki payı %10 ve üzeri olan firmaların son 3 yılda yaptıkları yenilik 

İŞLETME YAPISI 

Mevcut Başarı İçin Uygulanan Strateji Türü 

Strateji 

Uygulamıyoruz 

Genişleme Yenilik İyileştirme 

 Ferdi 

Mülkiyet 

Sayı 23 14 7 4 

İşletme Yapısı 

İçindeki % 

47,9 29,2 14,6 8,3 

Limited 

Şirket 

Sayı 1 19 14 10 

İşletme Yapısı 

İçindeki % 

2,3 43,2 31,8 22,7 

Anonim 

Şirket 

Sayı 0 8 0 0 

İşletme Yapısı 

İçindeki % 

0,0 100 0,0 0,0 

Ki-Kare Test Sonucu P=0,00* 
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çalışmalarında %25 ile yeni ürün tasarımı yer alırken, %75’i son 3 yılda yenilik yapmadığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlara göre, firmaların ihracat oranı arttıkça ürettikleri ürün kalitesi sabitleştiği için ürünle ilgili yenilik 

çalışması yapılmamakta, daha çok yeni ürün tasarımlarına yönelmektedirler. 

Tablo 14. İşletmelerin Gelecek Öngörülerinin OSB/KSS İhtiyaçları ile İlişkisi 

GELECEK ÖNGÖRÜSÜ 

OSB İhtiyacı KSS İhtiyacı 

OSB-

Yetersiz 

OSB-

Yeterli 

KSS-

Yetersiz 

KSS-Yeterli 

 Daha Kötü 

Olacak 

Sayı 23 20 27 16 

Gelecek 

Öngörüsü 

İçindeki % 

53,5 46,5 62,8 37,2 

Mevcut Durum 

Devam Edecek 

Sayı 33 8 33 8 

Gelecek 

Öngörüsü 

İçindeki % 

80,5 19,5 80,5 19,5 

Daha İyi Olacak Sayı 6 10 7 9 

Gelecek 

Öngörüsü 

İçindeki % 

37,5 62,5 43,8 56,2 

Ki-Kare Test Sonucu P=0,003* P=0,022* 

  *p≤α=0,05 istatistiksel anlamlılık 

Ankete katılan firma sahiplerinin gelecek öngörüleri ile organize sanayi bölgesi ihtiyaç durumu ve küçük 

sanayi sitesi ihtiyaçları karşılaştırılmasında kullanılan ki-kare test sonucu aşağıdaki gibidir. 

Gelecek öngörüsü ile OSB ihtiyacı arasında anlamlı bir ilişki vardır (p=0,003≤α=0,05). Gelecek öngörüsünde 

durumların daha kötü olacağını söyleyenlerin %53,5’i organize sanayi bölgesinin yetersiz olduğunu 

vurgulamıştır. Mevcut durum devam edecek diyenlerin ise %80,5’i organize sanayi bölgesinin yetersiz 

olduğunu vurgulamıştır. Gelecek daha iyi olacak öngörüsünde bulunanların %62,5’i, organize sanayi 

bölgesinin yeterli olduğunu vurgulamıştır. 

Gelecek öngörüsü ile KSS ihtiyacı arasında anlamlı bir ilişki vardır (p=0,022≤α=0,05). Gelecek öngörüsünde 

durumların daha kötü olacağını söyleyenlerin %62,8’i, küçük sanayi sitelerinin yetersiz olduğunu 

vurgulamıştır. Mevcut durum devam edecek diyenlerin %80,5’i, küçük sanayi sitelerinin yetersiz olduğunu 

vurgulamıştır. Gelecek daha iyi olacak öngörüsünde bulunanların %56,2’si küçük sanayi sitelerinin yeterli 

olduğunu vurgulamıştır. 

Bu sonuçlara göre sanayi durumunun yetersiz olduğunu söyleyenlerin gelecek öngörüleri olumsuzken, sanayi 

durumunu yeterli görenlerin gelecek öngörüsü daha iyi olacak şeklindedir. 

 

 

Tablo 15. İşletmelerin Üretim Şekillerinin Kapasite Kullanımı Açısından Karşılaştırılması 

ÜRETİM ŞEKLİ 
Kapasite Kullanımı 

Sayı (n) Ortalama± St. Sapma Anova Test Sonucu P değeri 

Siparişe göre 73 66,68±13,06 39,42 0,00* 

Sürekli Üretim 9 28,33±15,81 

Parti Üretimi 18 76,11±14,50 
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Toplam  100    

*p≤α=0,05 istatistiksel anlamlılık 

İşletmelerin kapasite kullanımı açısından üretim şekilleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını Anova 

testi ile test ettiğimizde, yukarıdaki tabloya göre, kapasite kullanımı açısından üretim şekilleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır (p=0,00≤α=0,05). 

Tablo 16. İşletmelerin Üretim Şekilleri Arasındaki Kapasite Kullanımının Anova Çoklu Karşılaştırılması 

(I)Üretim Türü (J) Üretim Türü 
Ortalama Farklılık 

(I-J) 
St. Sapma P değeri 

Siparişe göre Sürekli Üretim 38,35 4,79 0,00* 

Parti Üretimi -9,42 3,57 0,01* 

Sürekli Üretim Siparişe Göre -38,35 4,79 0,00* 

Parti Üretimi -47,77 5,54 0,00* 

Parti Üretimi Siparişe Göre 9,42 3,57 0,01* 

Sürekli Üretim 47,77 5,54 0,00* 

*p≤α=0,05 istatistiksel anlamlılık 

Bu farklılığın hangi üretim şeklinden kaynaklandığı, yukarıdaki tabloda görülmektedir. Parti üretiminin 

kapasite kullanımının, siparişe göre üretim yapanların kapasite kullanımından ortalama %9,42 fazla olduğu, 

siparişe göre üretim yapanların kapasite kullanımının, sürekli üretim yapanların kapasite kullanımından 

ortalama %38,35 fazla olduğu sonucu çıkmıştır. Parti üretiminin kapasite kullanımının, sürekli üretim 

yapanların kapasite kullanımından ortalama %47,77 fazla olduğu da görülmektedir. Bu durumda, kapasite 

kullanımı en fazla olan üretim şekli parti üretimidir. Bunu, siparişe göre üretim ve sürekli üretim şekli takip 

etmektedir. 

Tablo 17. İşletme Türlerinin Sektörel İhtiyaç Alanları İle Karşılaştırılması 

İŞLETME TÜRÜ 

Sektör İhtiyaç Alanı 

Elektrikli 

Teçhizat 

İmalatı 

Orman 

Ürünleri 

Demir Çelik 

ve Madeni 

Eşya 

Toplam  

 Gıda Sektörü  Sayı 17 0 6 23 

İşletme İçindeki 

% 

73,9 0,0 26,1 100 

Kimya/Plastik Sayı 1 4 0 5 

İşletme İçindeki 

% 

20,0 80,0 0,0 100 

Tekstil  Sayı 5 1 1 7 

İşletme İçindeki 

% 

71,4 14,3 14,3 100 

Ağaç ve Ağaç 

Ürünleri 

Sayı 2 0 0 2 

İşletme İçindeki 

% 

100 0,0 0,0 100 

Metal 

Eşya/Makina 

Sayı 6 3 1 10 

İşletme İçindeki 

% 

60,0 30,0 10,0 100 

Taş ve Toprak 

Sanayi 

Sayı 4 1 0 5 

İşletme İçindeki 

% 

80,0 20,0 0,0 100 

Madencilik Sayı 4 0 2 6 

İşletme İçindeki 

% 

66,7 0,0 33,3 100 

Ki-Kare Test Sonucu P=0,010* 

*p≤α=0,05 istatistiksel anlamlılık 
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İşletme türleri arasında sektörel ihtiyaçlar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

(p=0,00≤α=0,05). Bu farklılığa baktığımızda, gıda işletmelerinin %73,9’u, tekstil işletmelerinin %71,4’ü, ağaç ve 

ağaç ürünleri işletmelerinin %100’ü, metal eşya ve makine işletmelerinin %60’ı, taş ve toprak sanayinin %80’i, 

madencilik işletmelerinin %66,7’si sektörel ihtiyaç alanının elektrikli teçhizat imalatı olduğunu, kimya ve 

plastik işletmelerinin %80’ni sektörel ihtiyaç alanının orman ürünlerinde olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

sonuçlara göre, Diyarbakır ili imalat sanayisinin sektörel ihtiyaç alanında ilk sırayı elektrikli teçhizat 

imalatının aldığı görülmektedir. 

4.2. Araştırmanın Swot Analiz Bulguları 

İçinde bulunulan koşullar, meydana gelen değişiklikler, beklenmedik gelişmeler, işletmeleri fırsatlarla ya da 

tehditlerle karşı karşıya bırakabilmektedir. İşletmelerin sahip oldukları kaynaklar ve kabiliyetlerine göre 

güçlü ve zayıf yönleri vardır (Megginson vd., 1989: 139). Gerek anket sorularına verilen yanıtlardan gerekse 

anket verilerinin analizleri aşamasında işletme sahipleri/yöneticileri ile yüz yüze yapılan görüşmelerde 

edinilen bilgiler ışığında ortaya çıkan Diyarbakır İli sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler 

açısından mevcut durumu, aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 12. İmalat Sanayinin Swot Analizi 

G
ü

çl
ü

 Y
ö

n
le

r 

-Diyarbakır’ın bölgenin cazibe merkezi olması,  

-Bölgedeki sınır kapılarına yakınlığı, 

-Yurtdışına ürün satmanın önemini kavramış girişimcilerin olması, 

-İşletmelerde kurumlaşma eğiliminin yüksekliği, 

-Yurtdışından büyük talep gören madencilik sektörünün performansı, 

-Güneydoğu Anadolu Projesiyle birlikte, endüstriyel tarım bitkisi üretiminin artması. 

-Ortadoğu pazarına yakın olması. 

-İldeki sivil toplum kuruluşlarının  ilin kalkınmasına yönelik çalışmaları. 

 

Z
ay

ıf
 y

ö
n

le
r 

-Kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü,  

-İşletmeler arasında iş birliği, güç birliği yaklaşımının zayıf olması, 

-Kalifiye eleman temininde güçlüklerin yaşanması, 

-Yatırım eğiliminin zayıf olması, 

-İstihdam potansiyeli yüksek sanayi tesislerinin azlığı,   

-Kredi olanaklarından yeterince yararlanamama. 

-Yeterli tanıtımın yapılamaması. 

 

F
ır

sa
tl

ar
 

-Genç girişimcilerin sayılarının her geçen gün artması, 

-GAP’la birlikte tarıma dayalı sanayi ile kırsal sanayi potansiyelinin artıyor olması, 

-Mermer yataklarının yanı sıra ham ve işlenmiş mermerlerle mermer merkezi olma 

potansiyelinin bulunması, 

-Zengin su kaynaklarına sahip olması. 

-Organize sanayi bölgesinin, imalat sanayindeki artan performansı. 

 

T
eh

d
it

le
r 

-Gelir gider dengesizliği veya ödemelerde güçlük yaşanması, 

-Üretim kapasitesinin düşmesi, 

-Kur artışları ve dengesizliği, 

-İhracat yapılan ülkelerdeki sorunlardan dolayı ihracatın zorluğu,   

-Hammadde pahalılığı,  

-Kaynak ve nakit sıkıntısı çekilmesi, 

-Pazar alanlarının kısıtlı olması,   

-Üretim kapasitesinin düşmesi, 

-Maliyetlerin ve vergilerin yüksekliği, 

-Kalifiye eleman bulunmaması, 

-Devletin verdiği desteklerin yetersizliği. 
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Tablo 12’de de görüldüğü gibi, genelde Diyarbakır İli sanayisini, özelde Diyarbakır İlinin imalat sanayisini 

güçlü kılan unsurlar; ilin coğrafi konumundan ve sahip olduğu yer altı kaynaklarından kaynaklanmaktadır.  

Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler pazarına yakın olması, ilin sanayisi için büyük avantajdır.  

İlin sanayisinin güçlü yönleri olduğu kadar, zayıf yönleri de mevcuttur. İstihdam gücü yüksek sanayi 

tesislerinin azlığı, var olan sanayi kuruluşlarının düşük kapasitede çalışması, işletmeler arasında iş birliği, güç 

birliği yaklaşımının düşük düzeyde olması, kalifiye eleman sıkıntısı gibi olgular, ilin sanayisinin zayıf yönleri 

olarak öne çıkmaktadır. Fırsatların, değerlendirilmesi durumunda, ilin sanayisinin güçlü yönlerini daha da 

güçlendireceği açıktır.  

Tehditlerin, ağırlıklı olarak, finansal konularla ilgili olması dikkati çekmektedir. Bir diğer husus; bu çalışmada 

çıkan sonuçların, daha önce yapılan başka bir çalışmada elde edilen sonuçlarla örtüşmesidir (Bulut, 2018:128).  

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışma ile ilin imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin sayısı, yapısı, üretimi, kapasitesi, istihdamı, 

ihracatı, vizyonu ile ilgili güncel veriler elde edilmiştir. Bu sayede, yanlış verilere dayalı politikaların 

uygulanması sonucu ortaya çıkan kaynak israfları ortadan kaldırılabilecektir. Elde edilen verilerle, ilin 

sanayisiyle ilgili olan kurum ve kuruluşların veri tabanları güncellenebilecektir.  

Diyarbakır İlinin sosyo-ekonomik açıdan olması gereken yere gelebilmesi için devletin, özel sektörün ve sivil 

toplum kuruluşlarının daha çok çaba göstermeleri gerekmektedir. Küçük ölçekli işletmelerin sinerji 

yaratabilmeleri için bir araya gelmeleri teşvik edilmeli, işbirliği - güç birliği yapmaları sağlanmalıdır. 

İşletmelerin ürünlerini satabilmeleri için yurtdışı pazar ağı genişletilmeli, ihracatı teşvik edici mevcut 

destekler arttırılmalıdır. Farklı teknolojilerle üretilen yeni ürünlerle tanışmanın yanı sıra, önemli bir tanıtım 

ve pazarlama yolu olan fuarlara, özellikle de yurtdışı ihtisas fuarlarına işletmelerin katılımları teşvik 

edilmelidir.  

Anketten çıkan sonuçlara göre, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, demir çelik ve madeni eşya, 

orman ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ulaşım araçları, deri ve gıda gibi alanların uygun yatırım 

alanları olabileceğini belirtmiş olsalar da, günümüz gerçeği, asıl yatırım alanlarının bilgi yoğun teknolojiyle 

üretilebilecek ürünlere yönelik olması gerektiğini göstermektedir. İşletmelerin, altyapı problemlerine yönelik 

sorulara verdikleri yanıtlar, tartışılmaya açık tespitleri barındırmaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişimin en yoğun yaşandığı günümüzde, haberleşmenin, üretim faaliyetlerini en olumsuz yönde etkileyen 

altyapı problemi olduğunu belirten işletmelerin olması, ilginç bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır.  

Uzun bir süre bölgenin gündeminden düşmeyen terörün, yerini, güven ve istikrar ortamına bırakmasının yerli 

ve yabancı yatırımcıları cesaretlendireceği gerçeğinden hareketle, yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her 

türlü destek verilmeli, ancak, ilin istihdamına ciddi anlamda katkı sağlayacak, katma değeri yüksek alanlara 

yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. İlin ekonomik hayatında belirleyici rol ve etkileri olan kurum ve kuruluşların 

web sayfaları, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri kapsayan, kullanıcı dostu bir içeriğe sahip olmalıdır. 

Web sayfalarında, yatırımlar için fizibilite çalışmaları yapılırken ihtiyaç duyulan istatistiki verilere yeteri 

derecede yer verilmeli, yüklenen veriler düzenli olarak güncellenmelidir.   

Anketten çıkan sonuçların sağlıklı bir şekilde analizinin yapılması gayesiyle işletme sahipleriyle yüz yüze 

yapılan görüşmelerde de oldukça zayıf olduğu vurgulanan “Üniversite – Sanayi İşbirliği”nin güçlendirilmesi 

için koşullar zorlanmalıdır. Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde açılan Dicle Üniversitesi İrtibat Bürosu, alan 

uzmanlarından oluşan öğretim elemanlarıyla ihtiyaç halinde, işletmelere danışmanlık hizmeti verme 

konusunda daha fonksiyonel hale getirilmelidir. İşletmelerin, araştırma-geliştirme yapmalarını, bilgi yoğun 

teknolojiyle ürün üretmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Teknokent projesine, yalnızca üniversitenin 

değil, tüm sanayi işletmelerinin katılımının ve desteğinin sağlanması için her türlü çaba gösterilmelidir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgularla, diğer çalışmaların bulguları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığa 

ulaşılamamış olsa da, gerek anketler sonucu elde edilen bulguların gerekse işletme sahipleri ve yöneticileri ile 

yapılan yüz yüze görüşmelerden ortaya çıkan işletmelerin rekabet edebilme durumlarına, finansman temin 

etmede yaşadıkları sıkıntılarına, ihracat potansiyellerine, altyapı sorunlarına, sektörlerinin geleceğine dönük 

öngörülerine ve beklentilerine dair yeni ve güncel bulgular ve bulgulara dayalı olarak yapılan swot analizi, 
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bu çalışmaya özgün bir nitelik kazandırmakta, içerik ve veri açısından da ileride yapılacak çalışmalar için 

referans kaynağı olma özelliğini taşımaktadır.   
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Amaç – Bu çalışmada materyalizm, açgözlülük ve tüketici kibrinin tüketicilerin yaşam tatmini üzerindeki 

etkisi ve tüketici kibrinin materyalizm ve yaşam tatmini ilişkisindeki aracılık etkisi araştırılmıştır.  

Yöntem –Bu çalışma amacına göre tanımlayıcı araştırma niteliğinde olup çalışmada nitel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın örneklemini, Hatay ilinde kayıtlı 422 hane halkı oluşturmaktadır. 

Betimleyici istatistikler, geçerlilik ve güvenirlik testleri ve açımlayıcı faktör analizleri için SPSS paket 

programı kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizleri, yol analizleri ve aracılık etkisi analizleri için de YEM 

(AMOS) paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular – Yapılan analiz sonuçları açgözlülüğün, materyalizm ve tüketici kibrini olumlu yönde 

etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte materyalizmin yaşam tatmini üzerindeki etkisi olumsuz iken 

açgözlülük ve tüketici kibrinin yaşam tatmini üzerindeki etkisinin olumlu olduğu bulunmuştur. Aracılık 

analizleri sonuçları tüketici kibrinin yaşam tatmini ile materyalizm ilişkisinde kısmi ve tutarsız aracı etkisi 

olduğunu göstermiştir. Materyalizmin yaşam tatmini üzerindeki doğrudan etkisi negatif iken tüketici 

kibrinin aracılık etkisi ile bu ilişkinin pozitife döndüğü görülmüştür. Buna göre tüketici kibri yaşam tatmini 

arttırmakla kalmayıp materyalizmin yaşam tatmini üzerindeki etkisinin artmasına neden olmaktadır. 

Tartışma – Çalışma, hedef pazarlarını tüketici kibri gibi kişilik özelliklerine göre bölümlendiren 

işletmelerin müşteri tatminini yükseltmeye yönelik pazarlama stratejileri geliştirmelerine yardımcı olarak 

pazarlama ve tüketici davranışları literatürüne katkı sağlamaktadır. 
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Purpose – In this study, it is aimed to determine effect of materialism, greed and consumer arrogance on 

consumers’life satisfaction and examine the mediating role of consumer arrogance on the relationship 

between materialism and life satisfaction as well. 

Design/methodology/approach –This study was designed as descriptive research and conducted with 

quantitative methods.  The sample of the study consists of 422 households in Hatay province. SPSS package 

program was used for descriptive statistics, correlation analysis (s), validity and reliability tests and 

exploratory factor analysis. For confirmatory factor analysis, path analysis and mediating effect analysis, 

the SEM (AMOS) package program was used. 

Results – The results showed that greed influence directly and positively to materialism and consumer 

arrogance. It is also found that materialism has negative effect on life satisfaction whereas greed and 

consumer arrogance have positive.  In addition, the mediating analysis indicated that consumer arrogance 

has an inconsistent mediated effect on the relationship between materialism and life satisfaction. Within 

the inconsistent mediation model, the direct effect of materialism on life satisfaction is negative whereas 

the mediated effect of consumer arrogance turns these directions into positive. Therefore, consumer 

arrogance not only increased life satisfaction but also caused materialism effect to be positive. 

Discussion- The study contributes to the marketing and consumer behavior literature by providing 

suggestions on developing marketing strategies to companies that segment their target markets according 

to personality traits such as arrogance. 
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1. GİRİŞ 

Yaşam tatmini konusu, psikoloji araştırmalarında (Sirgy, 2012) olduğu kadar tüketici araştırmalarında da 

önemini korumaktadır (Belk, 1988; Richins ve Dawson, 1992, Kasser ve Ryan, 1993). Yaşam tatmini kişinin var 

olan yaşam koşullarına ve kişisel standartlarına göre değişebilen, dinamik bir yapıya sahiptir ve bu yapıyı 

etkileyen çok sayıda etmen bulunmaktadır. Kişilik bu etmenlerden bir tanesi olmakla beraber (Diener, 1984), 

Diener vd. (2003) bireyin yaşam tatmini düzeyinin yaşam koşullarında önemli değişiklikler olmadıkça 

değişmediğini, bireyler arasındaki farklılıkların kişilik özellikleri ile açıklanabileceğini ifade etmektedir. 

Yapılan araştırmalar materyalizmin (Lee vd., 2014), açgözlülüğün (Paulhus ve Williams, 2002; Sekhar vd., 

2020) ve tüketici kibrinin (Ruvivo ve Shoham, 2016) karanlık kişilik özellikleri ile benzerliklerini ortaya 

koymakla birlikte materyalizmin aşırı tüketim noktasında, açgözlülüğün kişisel çıkarları her şeyin üstünde 

tutma noktasında ve tüketici kibrinin de bireylerin sahip oldukları varlıklarla başkalarının üzerinde sosyal 

üstünlük kurma noktasında kişiliğin karanlık yönüne göndermede bulundukları söylenebilir.  

Pazarlama araştırmalarında tüketim davranışları ile ilişkilendirilen spesifik kişilik özelliklerinin yoğun ilgi 

görmesine rağmen kibir eğiliminin tüketim davranışları üzerindeki etkisinin ihmal edilmiş olduğu 

görülmektedir (Ruvio vd., 2007: 677). Tüketici kibri, tüketicilerin kibir eğilimlerini tüketim davranışları 

aracılığıyla nasıl yansıttıklarına göndermede bulunan çok boyutlu bir kişilik özelliğidir. Kibir düzeyi yüksek 

tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin üstün niteliği ile küresel benlikleri arasında bağlantı kurmakta ve 

ürünlerin kalitesinden kendi üstün niteliklerine doğrudan çıkarım yapmakla beraber satın aldıkları ürünler, 

onların diğerlerine karşı üstünlüklerini yansıtmaktadır (Ruvio ve Shoham, 2016: 3989). Materyalizm ise benlik 

ve tüketim davranışlarının ilişkilendirildiği yoğun çalışılan kişilik özelliklerinden biridir. Materyalizm, 

tüketicilerin dünyevi eşyalara atfettiği değer (Richins ve Dawson, 1992) olmakla beraber bir kişilik özelliği 

olarak ele alınmıştır (Belk, 1985:265). Materyalist tüketiciler için maddi varlıklara sahip olmak yaşamdan 

doyum sağlamanın ve iyi hissetmenin bir tek yoludur. Aynı zamanda bu tür tüketicilerin yaşamlarında mutlu 

olmaları ve doyuma ulaşmaları sahip oldukları maddi varlıklarla yakından ilişkilidir. Materyalizmle benzer 

özellikler taşıyan bir diğer özellik olan açgözlülük ise “daha fazla kaynak, para ya da başka herhangi bir şeye 

karşı duyulan doyumsuz arzu” olarak tanımlanmaktadır (Krekels ve Pandelaere, 2015:225). Alan yazında 

açgözlülüğün hem olumlu hem de olumsuz olarak ele alındığı görülmektedir. Greenfeld (2009: 58) 

açgözlülüğü kişilerin amaçlarına ulaşmak için gereksinim duyduğu güdüyü harekete geçiren olumlu bir yapı 

olarak ele alırken Seuntjens vd. (2015a: 917) ise kontrol altında tutulmadığı takdirde açgözlülüğün bireylerin 

sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen ya da ekonomik krizlere ve yıkıcı sonuçlara neden olan karanlık 

bir kişilik özelliği olduğunu ifade etmektedir. 

Genel anlamda değerlendirildiğinde kişiliğin olumlu yönü başkalarına karşı sevgi dolu ve yararlı bir yönelimi 

içerirken karanlık yönü bireyin yaşam tatminini düşüren, sosyal açıdan rahatsız edici sonuçlar ile 

ilişkilendirilmektedir (Set, 2020). Materyalizmin bireylerin yaşam tatminini düşürdüğüne dair çok sayıda 

araştırma mevcuttur (Burroughs ve Rindfleisch, 2002; Roberts ve Clement, 2007; Karabati ve Cemalcilar 2010; 

Hudders ve Pandelaere 2012; Kasser vd., 2014). Benzer şekilde açgözlülüğün yaşam tatmini ile olumsuz 

ilişkisini gösteren çalışmalar da mevcuttur (Krekels ve Pandelaere, 2015; Seuntjens vd., 2015a, 2015b:). Ancak 

tüketici kibrinin yaşam tatminini ne yönde etkilediğine dair alan yazında doğrudan bir çalışmaya 

rastlanmamakla birlikte kibri, narsisizmin bir boyutu olarak ele alan çalışmalarda kibir ve yaşam tatmini 

arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Rose, 2002; Egan vd., 2014; Aghababaei ve Blachni, 2015). 

Alan yazındaki bu boşluğu doldurmaya yönelik olarak bu çalışmada materyalizm, açgözlülük ve tüketici 

kibrinin yaşam tatmini üzerindeki etkileri incelenmektedir. Aynı zamanda açgözlülük ve tüketici kibrinin 

materyalizm ile ilişkisi de test edilmektedir. Bu çalışmanın özellikle açgözlülük ve tüketici kibri gibi kişilik 

özelliklerinin anlaşılması açısından tüketici davranışı alan yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Materyalizm ve Tüketici Kibri  

Pazarlama araştırmalarında materyalizm kişilik özelliği (Belk, 1984, 1985; Dawson, 198; Ahuvia ve Wong, 

2002), kişisel bir değer (Richins ve Dawson, 1992; Burroughs ve Rindfleisch, 2002; Shrum vd., 2011; Sirgy vd., 

2012) ve dışsal bir güdülenme kaynağı olarak (Sheldon ve Kasser, 1995; Kasser, 2002) ele alınmaktadır. Çok 

boyutlu bir kişilik özelliği olarak materyalizm, bireylerin mal edinmeye yönelik ilgisi ve maddi varlıklara 
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bağlılık düzeyini ifade ederken (Belk, 1984), kişisel bir değer olarak tüketicilerin tüketim kararlarını 

yönlendirmekte ve çeşitli durumlarda onları yönetmektedir (Richins, 2004). Richins ve Dawson, (1992) 

materyalizmi bir değer olarak üç boyutta ele almaktadır. Başarı odaklılık boyutu, materyalist tüketicilerin maddi 

varlıkları başarı göstergesi olarak değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Kendilerinin ya da başkalarının 

başarılarını, sahip oldukları maddi varlıklar ölçütüne göre değerlendiren materyalist tüketiciler arzu ettikleri 

ürüne sahip olduklarında kendilerini başarılı saymaktadır. Merkeziyetçilik boyutu, materyalist tüketicilerin 

maddi varlıklara sahip olmayı hayatının merkezine almasını yansıtmaktadır. Bu tüketiciler için tüketim bir 

yaşam biçimi, maddi varlıklara sahip olmak ise yaşamsal bir amaçtır. Maddi varlıklar ihtiyaçtan öte bir 

tutkudur. Mutluluk odaklılık boyutu ise tüketicilerin maddi varlıkların edinmekten duydukları haz ve doyum 

duygusuna göndermede bulunur. Buna göre materyalist tüketiciler için maddi varlıklara sahip olmak 

mutluluğa ulaşmanın tek yoludur. Bu tüketiciler mal mülk ve paraya sahip olduklarında kendilerini daha iyi 

hissetmekte, yüksek yaşam doyumu yaşamaktadırlar. 

Tüketim ürünlerine atfedilen değerler bağlamında materyalizm ile tüketici kibri benzerlik göstermektedir. 

Tüketici kibri de ürün ve hizmetleri çevresindeki kişilere karşı sosyal bir üstünlük kurmak amacıyla satın alma 

ve kullanma eğilimini yansıtan çok boyutlu bir kişilik özelliğidir (Ruvio ve Shoham, 2016). Tüketim ile ilgili 

davranışların bireylerin üstünlüğünü nasıl ilettiği konusuna odaklanan bu tanıma göre kibir düzeyi yüksek 

tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin üstün niteliği ile küresel benlikleri arasında bağlantı kurmakta ve 

ürünlerin kalitesinden kendi üstün niteliklerine doğrudan çıkarım yapmaktadırlar (Ruvio ve Shoham, 

2016:3990; Ruvio vd., 2020).  

Yapılan çalışmalar (Ruvio ve Shoham, 2016:3990; Balıkçıoğlu ve Arslan, 2019: 418) materyalizmin tüketici kibri 

üzerinde olumlu etkisini ortaya koymaktadır. Materyalist tüketicilerin başarı, güç vb. motivasyonları 

yaşamlarını merkezine alıp söz konusu motivasyonlarını atfettikleri maddi eşyaları almak isteyeceklerdir. 

Kibirli tüketicilerin başarı ve güç gibi olduğu göz önünde bulundurulduğunda (Johnson vd., 2010: 405) 

başarıyı kendisinde üstün bir özellik olarak görüp bu özelliğine ithafen tüketim yapacağından hareketle H1a 

hipotezi öne sürülmektedir. Tüketicilerin mutlu olmak ve tatmin yaşamak amacıyla benzer güdülerini 

yansıtan tüketim yapacakları düşünülebilir. Buna göre aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1a: Materyalizmin başarı boyutunun tüketici kibri üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H1b: Materyalizmin merkeziyetçilik boyutunun tüketici kibri üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H1c: Materyalizmin mutluluk boyutunun tüketici kibri üzerinde olumlu etkisi vardır. 

2.2. Materyalizm ve Yaşam Tatmini  

Materyalizmin yaşam tatmini ile ilişkisini ele alan çalışmaların büyük çoğunluğu materyalizmin yaşam 

tatminini düşürdüğü yönünde tutarlılık göstermektedir (Richins ve Dawson, 1992; Burroughs ve Rindfleisch, 

2002; Sirgy vd., 2012; Shrum vd., 2011;). Buna göre materyalizm bireylerin değerler sisteminin önemli bir 

yönünü oluşturmaktadır. Bireylerin maddi değer ve amaçlara verdiği önem arttıkça yaşam tatminleri ve 

mutluluk düzeyleri azalmaktadır (Kasser, 2018).  

Materyalizmin yaşam tatminini düşürmesine yönelik çeşitli açıklamalar vardır. Buna göre; materyalist 

tüketiciler satın aldıkları ürünlerden gerçekçi olmayan faydalar beklemektedir. Elde ettikleri haz ve doyum 

beklentilerinden daha kısa süreli olduğu için genel bir tatminsizlik yaşamakta ve öznel iyi oluş düzeyleri 

düşmektedir (Ahuvia ve Wong, 1995). Sirgy (2012), materyalist bireylerin para kazanma ve mülk edinme gibi 

maddi hedeflerine ulaşamadıklarında da mutsuz olduklarını ifade etmektedir. Materyalist eğilimleri yüksek 

olan varlıklı bireyler de finansal anlamda tatminsizlik yaşamaktadırlar. İhtiyaçların karşılanması temelinde 

değerlendirildiğinde bu bireyler, maddi değerlerini ve hedeflerini takip ederken tatmin gereksinimini 

olumsuz etkileyen birçok şeyi deneyimlemektedirler. Örneğin, fazla para kazanmak isteyen bireyler sıkıcı iş 

saatlerine mesai harcamak zorunda kalıp aile ile vakit geçirmek gibi içsel odaklı ihtiyaçlarına vakit 

ayıramayacakladır. Bu nedenle bu bireylerin düşük yaşam tatmini deneyimleyecekleri ileri sürülmüştür 

(Ryan ve Decci, 2017). Bu gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H2a: Materyalizmin başarı boyutunun yaşam tatmini üzerinde olumsuz etkisi vardır. 

H2b: Materyalizmin merkeziyetçilik boyutunun yaşam tatmini üzerinde olumsuz etkisi vardır. 

H2c: Materyalizmin mutluluk boyutunun yaşam tatmini üzerinde olumsuz etkisi vardır. 
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2.3. Materyalizm ve Açgözlülük  

Genel olarak açgözlülük, ihtiyacından daha fazlasını istemek anlamında kullanılmaktadır ve çoğu tanımda 

(Veselka vd., 2014:76; Seuntjens vd., 2015a:518) “doyumsuzluk” özelliği vurgulanmaktadır. Tüketici 

davranışlarında açgözlülük, “maddi ya da maddi olmayan bütün kaynaklar için duyulan doyumsuz arzu” 

olarak ele alınmaktadır (Krekels ve Pandelaere, 2015: 225). Bu tanımda maddi kaynaklar deyimi açgözlülüğün 

materyalist ya da parasal nesnelerle ilgili olduğuna göndermede bulunmaktadır (Seuntjens vd., 2015a; Mussel 

ve Hewig, 2016:53). Bu açıdan açgözlülüğün materyalizmi içine aldığı söylenebilir.  Belk’e (1985) göre 

açgözlülük materyalistik yaşam tarzının temel öğesidir. Bazı araştırmalarda materyalizm ve açgözlülüğün 

birbiri yerine kullanıldığı görülse de (Kasser ve Sheldon, 2000) bu iki kavram, birbiriyle yüksek ilişkili ve 

birbirinden farklıdır (Krekels ve Pandelaere, 2015; Seuntjens vd., 2015a). Tüm açgözlü davranışlar materyalist 

olmadıkları gibi tüm materyalist davranışlar da açgözlü olarak değerlendirilmemelidir. Açgözlülük, daha 

geniş bir kavram olup maddi ve maddi olmayan tüm kaynakları içerirken materyalizm sadece maddi 

eşyaların edinimini kapsamaktadır. Buna göre aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H3a: Açgözlülüğün materyalizmin başarı boyutu üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H3b: Açgözlülüğün materyalizmin merkeziyetçilik boyutu üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H3c: Açgözlülüğün materyalizmin mutluluk boyutu üzerinde olumlu etkisi vardır. 

2.3. Açgözlülük, Tüketici Kibri ve Yaşam Tatmini 

Yapılan çalışmalar (Vesselka vd., 2014: 79) açgözlülük ve kibrin karanlık kişilik özellikleri ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Buna göre kibir narsisizmi (Emmons, 1984) yansıtırken açgözlülük, makyavelizm’i 

yansıtmaktadır. Kibirli tüketiciler, tüketim ürünlerinin kullanarak sosyal üstünlüklerinin gösterme 

eğilimindedir (Ruvivo ve Shoham, 2016). Üstünlük kurmak, sahip olduklarını sergilemek diğer bir ifadeyle 

teşhircilik ve bunu yapmaya hakkın olduğunu düşünmek yani hak iddia etmek, narsistik kişilik özelliğinin 

boyutlarıdır. Hak iddia etme aynı zamanda açgözlülük ile çok güçlü ilişkiye sahiptir (Vesselka vd., 2014: 79). 

Bu bağlamda tüketici kibrinin açgözlülük üzerindeki etkisini test etmek için aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H4: Açgözlülüğün tüketici kibri üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Açgözlü tüketicilerin her zaman daha fazlasını istediklerinden bu tüketicilerin mevcut durumlarından tatmin 

olmadıkları sonucuna da ulaşılmaktadır (Krekels ve Pandelaere, 2015: 225). Tatminsizliğin açgözlülüğün 

doğasında olup olmadığı hala bir soru işareti olsa da yapılan araştırmaların tamamı, açgözlülük ile yaşam 

tatmini arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koymaktadır (Krekels ve Pandelaere, 2015:227; Seuntjens vd., 2015b: 

518; Scheerhoorn, 2017; Liu vd., 2019:108). Scheerhoorn (2017) ise bu çalışmalardan farklı olarak açgözlülüğün 

öznel iyi oluşun bütün bileşenleri ile negatif ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna göre aşağıdaki hipotez 

geliştirilmiştir: 

H5: Açgözlülüğün yaşam tatmini üzerinde olumsuz etkisi vardır. 

2.4.Tüketici Kibri, Materyalizm ve Yaşam Tatmini  

Tüketici kibri tüketici davranışı yazınında çok yeni bir kavram olup yaşam tatmini ile ilişkisini araştıran 

çalışma sayısı (Balıkcıoglu ve Arslan, 2019: 119) azdır. Ancak kibir ile ilgili yapılan ilk çalışmalarda kibir 

narsisizmin bir alt boyutu olarak ele alınmaktadır. (Emmons, 1984). Kibri narsisizm boyutu olarak ele alan 

çalışmalar (Rose, 2002; Egan vd., 2014: 17; Aghababaei ve Blachni, 2015) kibir ve yaşam tatmini arasındaki 

pozitif ilişkiyi ortaya koymaktadır. Rose (2002: 379), narsisizm ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Yapılan çalışmada narsisizm ölçeğinin bütün boyutları ile yaşam tatmini arasında pozitif ilişki 

olduğu bulunmuştur. Üstünlük ve kibir narsisizmin bir boyutu olup araştırmanın bulgularına göre kibir ile 

yaşam tatmini pozitif ilişkilidir. Aghababaei ve Blachni (2015), öğrenciler üzerinde yaptıkları çalışmada 

karanlık üçlü kişilik özellikleri ile mutluluk ve iyi oluş arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma 

sonucunda narsisizmin, öznel iyi oluş ile pozitif ilişkili olmakla birlikte iyi oluşun bütün türleri ile pozitif 

ilişkili olduğu bulunmuştur. Holtzman ve Strube’ ye (2010) göre narsistik bireyler çekicilikleri yüksek 

kişilerdir. Uzun ve kısa dönem sosyal ilişkilerde çekicilik insanlar tarafından istenilen olumlu bir özellik olup 

narsistik kişilerin etrafındaki diğerlerinden olumlu geri dönüşler almalarına neden olmaktadır. Böylece 

narsistik bireylerin benlikleri gelişmekte ve iyi oluş halleri pozitif yönde etkilenmektedir. Balıkçıoğlu ve 

Arslan, (2019: 119) yaptıkları çalışmada tüketici kibrinin yaşam tatmini üzerindeki olumlu etsini ortaya 

koymuşlardır. Buna göre hipotez aşağıdaki gibidir. 
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H6: Tüketici kibrinin yaşam tatmini üzerinde olumlu yönde etkisi vardır. 

Tüketici kibri ve yaşam tatmini ilişkisi (H6) (Holtzman ve Strube, 2010), materyalizm ve yaşam tatmini ilişkisi 

(H2) ile materyalizm ve tüketici kibri ilişkisi (H1) ilişkisi göz önüne alındığında tüketici kibrinin materyalizm 

ile yaşam tatmini arasında aracılık etkisi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda araştırmanın hipotezi aşağıdaki 

gibidir. 

H7: Tüketici kibrinin materyalizm ile yaşam tatmini ilişkisinde aracılık etkisi vardır. 

Alan yazını toplamak gerekirse tüketici kibri, açgözlülük ve materyalizmin yaşam tatmini üzerinde etkili 

olduğu ve söz konusu kişilik özelliklerinin birbiri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu ilişkileri test etmek 

amacıyla oluşturulan model Şekil 1’deki gibidir. 

3. YÖNTEM 

Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup amacına göre tanımlayıcı araştırma niteliğindedir. 

Araştırmanın verileri 2018 yılında Hatay ilinde kayıtlı hane halkından açıklayıcı ve tanımlayıcı araştırmalarda 

en yaygın kullanılan veri toplama tekniği olan anket tekniği ile toplanmış ve veriler istatistiksel analizlere tabi 

tutulmuştur. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Şekil 1 kuramsal çerçeve kapsamında oluşturulan araştırmanın modeli ve hipotezlerini göstermektedir. 

Açgözlülük, materyalizm ve tüketici kibrinin yaşam tatmini üzerindeki etkileri ve birbirleri ile ilişkilerinin test 

edildiği araştırma modeli Ruvivo ve Shoham, (2016), Krekels ve Pandelaere, (2015) ve Veselka vd., (2014) 

çalışmaları temel alarak oluşturulmuştur. 

  

Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.2. Ana Kütle ve Örneklem 

Araştırmanın ana kütlesini Hatay’da kayıtlı hane halkı oluşturmaktadır. Ana kütleyi temsil edecek 

örneklemin seçilmesinde çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Buna göre tesadüfi örnekleme 

yöntemlerinden öncelikle tabaka örnekleme yapılmış ve daha sonra üç aşamada en son örnek birimine 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda Hatay ili sırasıyla ilçelere, mahallelere ve sokaklara ayrılmıştır. Birinci aşamada veri 

toplanacak mahalleler belirlenmiş, ikinci aşamada belirlenen mahallelerdeki sokaklar seçilerek her bir 

sokaktaki haneye ulaşılmıştır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004:50) örneklem hacmini %95 güven aralığı %5 hata 

düzeyinde p ve q oranlarını eşit alındığında 384 olduğunu belirtmektedir. Meydana gelebilecek 

olumsuzluklar göz önünde bulundurularak örneklem büyüklüğü 500 olarak belirlenmiştir. Buna göre 

çalışmada 500 anket formu hazırlanmış olup 78 anket analiz aşamasında uç değer ve kayıp veri kapsamında 

analizden çıkarılmıştır. Bu bağlamda çalışma 422 hane halkı ile gerçekleştirilmiştir. 

3.3.Veri Toplama Aracı ve Ölçekler 

Araştırma verileri, cevaplama oranının yüksek olması ve gözlem yapmaya olanak sağlaması gibi avantajları 

nedeniyle yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın anket formu, katılımcılara araştırmaya ilişkin 

bilgi vermek amacıyla yazılmış tanıtım yazısı ve 2 iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde 

tüketicilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi ile 

meslek, aylık gelirlerine yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise tüketicilerin sosyo-psikolojik 

özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak; açgözlülük, materyalizm, tüketici kibri ve yaşam tatmini ile ilgili 

ölçekler kullanılmış olup toplam 38 madde bulunmaktadır. İlk altı maddeyi açgözlülük eğilimini ölçmek için 

Krekels ve Pandelaere (2015:227) tarafından geliştirilen açgözlülük eğilimi ölçeği oluşturmaktadır. Ölçeğin 

H5 
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alfa katsayısı 0,86’dır. Beşinci ve altıncı maddeleri (G5, G6) ters madde olup veriler analiz edilirken buna 

uygun olarak tersten puanlanmıştır. Yaşam tatmini Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından 

geliştirilen yaşam tatmini ölçeği ile ölçülmektedir. Ölçek beş maddeden oluşmakta olup alfa katsayısı 0,93’dır. 

Tüketici kibri, Ruvio ve Shoham (2016:3992) tarafından geliştirilen 21 maddelik Tüketici Kibri Ölçeği ile 

ölçülmüştür. Söz konusu ölçek tüketicilerin kibir özelliğini ölçmek üzere geliştirilen yeni ve tek ölçek olup 

dört boyuttan oluşmaktadır. Bunlar: İmaj temelli tüketim (6madde), gösteriş temelli satın alma (6madde), 

tüketici övünmesi (5 madde) ile tüketici üstünlüğü (4madde)’dür. Alfa katsayısı 0,91 olup ölçekte ters madde 

bulunmamaktadır. Materyalizmi ölçmek için Richins (2004) tarafından geliştirilen üç boyutlu Kısaltılmış 

Materyalizm Değer O ̈lc ̧eği (Materialism Value Scale- Short Form) kullanılmıştır. Orijinal ölçek 18 maddeden 

oluşmakta olup kullanışlılık açısından uygun olması nedeniyle bu çalışmada 9 maddeli kısa formu 

kullanılmıştır. Ölçeğin alfa katsayısı 0,86’dır. Dördüncü madde (MM1) ters madde olup veri analizinde buna 

uygun olarak tersten puanlanmıştır. Tüketicilerin bu ölçekte yer alan ifadelere katılma düzeyleri beşli Likert 

ölçeği ile (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle 

Katılmıyorum şeklinde) ölçülmüştür. 

4. VERİLERİN ANALİZİ ve BULGULAR 

Veri analizinde, SPSS ve AMOS istatistik programları kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların demografik 

ve sosyo-psikolojik özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler ortaya konmuştur. Kullanılan ölçeklerin 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Verilerin normallik testleri yapılmıştır. Tekli normal dağılım 

için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmış (Finch, West ve MacKinnon, 1997), çoklu normal dağılım için 

Mardia çarpıklık basıklık katsayısı (Mardia,1974) temel alınmıştır. Ortak yöntem sapması (CMV) olup 

olmadığını belirlemek için Harman Faktör testi uygulanmıştır (Podsakoff ve Organ, 1986). Geçerlilik 

kapsamında yapı geçerliliği, ayrışım geçerliliği ve yakınsaklık geçerliliği test edilmiştir. Yapı geçerliliği için 

açımlayıcı faktör analizi (AFA) daha sonra doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Çalışmada kullanılan 

ölçeklerin iç tutarlılık güvenilirliği Cronbach Alfa(α) katsayısı ile test edilmiştir. Ayrıca ölçek güvenirlikleri 

ortalama açımlayıcı varyans (AVE) ve bileşik güvenirlik (CR) istatistiği ile test edilmiştir. AVE değeri olarak 

0,50 ve CR değeri olarak 0,70’in üzerindeki değerler temel alınmıştır (Fornell ve Larcker, 1981). Ölçeklerin 

yakınsak ve ayrışım geçerliliği test edilmiştir. Yakınsak geçerlilik için, ölçeğe ilişkin tüm CR değerlerinin AVE 

değerlerinden büyük olması ve AVE değerinin de 0,50’den büyük olması beklenmektedir. Araştırma 

çerçevesinde belirlenen bağımsız değişkenlerin ve bağımlı değişkenlere olan etkisini ölçmek amacıyla Yapısal 

Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. YEM analizlerinde iyi uyum değerleri olarak Ki-kare iyilik uyumu 

(χ2 /df), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI), ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) ve 

Standartlaştırılmış Ortalama Hataların Karekökü (SRMR) istatistikleri kullanılmıştır. Aracılık etkisinin olup 

olmadığına yönelik Baron ve Kenny’nin (1986) aracılık etki analizi yaklaşımı kullanılmıştır.  

4.1. Normal Dağılım Testleri 

Araştırma verilerinin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için tek ve çok değişkenli normallik testleri 

yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçek ifadelerinin çarpıklık değerlerinin -2 ile +2 arasında, basıklık 

değerlerinin için ise +7, -7 aralığında (Finch vd., 1997) yer aldığı belirlenmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerleri 

verinin tek değişkenli normal dağılım gösterdiğini desteklemektedir.  

Araştırmada birden fazla ölçek kullanıldığı için verilerin çok değişkenli normal dağılıma uyması 

gerekmektedir. Bu nedenle Mardia’nın çok değişkenli basıklık katsayısı ve çok değişkenli basıklığın 

normalleştirilmiş tahminini ifade eden kritik oran (c.r.) değeri hesaplanmıştır. (c.r.)’nin 5 ten küçük olması çok 

değişkenli normal dağılımın sağlandığını göstermektedir (Byrne, 2013).Yapılan inceleme sonucunda verilerin 

çoklu dağılıma uymadığı tespit edilmiştir. Uç değerler verilerin çoklu normal dağılımdan sapmasına neden 

olabileceği için (Ovla ve Taşdelen, 2012: 2) Mahalonobis uzaklığı yöntemi kullanılarak uç değerler 

belirlenmiştir (Hodge ve Austin, 2004). 72 örnek birimin uç değer olduğu tespit edilmiş ve analizden 

çıkarılarak çoklu normallik testi tekrar edilmiştir. Buna göre çok değişkenli basıklık değeri 8,436 ve c.r = 1,459 

olup veriler çoklu normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir.  

4.2.Ortak Yöntem Sapması 

Katılımcılardan anket sorularını doğru cevaplamaları için tanıtıcı bilgi istenmese de tüm ölçekler aynı 

zamanda tek bir ankette uygulandığı için CMV oluşup oluşmadığı Harman tek faktör testi ile kontrol 

edilmiştir. Harman tek faktör testinde tek faktör altında toplanan tüm değişkenlerin açıklanan varyansının 

0,50’nin altında olması araştırmada CMV olmadığını göstermektedir (Podsakoff ve Organ, 1986:536). Analiz 
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sonucunda elde edilen açıklanan toplam varyans istatistiği %20,726 olup (KMO=0,774; Bartlett testi 

=11736,820; df=861; p<0,001) çalışmada CMV oluşmadığını desteklemektedir.  

4.3. Açımlayıcı Faktör Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör yapısını ve maddelerin hangi faktörler altında toplandığını tespit 

etmek amacıyla (AFA) yapılmıştır. Veri setinin faktör analizi yapmak için uygun olup olmadığını test etmek 

için KMO (Kaiser-Meyer Olkin) ve Bartlett’in testinden yararlanılmaktadır. Bu testler sonucunda KMO değeri 

0,50- 1,0 arası kabul edilebilir olarak değerlendirilmekte ve Bartlett’in küresellik testi sonucunun ise anlamlı 

olması (p<0,05) gerekmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2015: 303). Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan 

ölçek yapısının güvenilirliğini test etmek için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Yapılan ön çalışmalarda bir 

ölçeğin güvenilirlik düzeyinin iyi olabilmesi için Cronbach’s Alpha katsayısının 0,50 ile 0,60 arasında olması 

yeterlidir (Nunnally, 1978: 226). Bununla birlikte her bir ölçeğin korelasyon matrisine bakılmıştır.  

Açgözlülük eğilimi ölçeğine uygulanan analizler sonucunda değişkenler arası korelasyon matrisinin 

determinantının 0’dan farklı olduğu (0,285), KMO testiyle örneklem yeterlilik değerinin 0,792 olduğu ve 

örneklemin faktör analizi için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Bartlett küresellik testinin anlamlı olması 

(p=0,000), maddeler arasındaki korelasyonların faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir. AFA 

sonucunda Ek 1’de görüldüğü gibi 0,30’un altında faktör yükü olan maddeye rastlanmamış ve toplam 

varyansın %43,969’unu açıklayan tek faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Güvenilirlik analizleri sonucunda 

açgözlülük eğilimi ölçeğinin yeterli düzeyde güvenilir olduğu (α =0,697) tespit edilmiştir. 

Yaşam tatmini ölçeğine uygulanan analizlerin sonucunda değişkenler arası korelasyon matrisinin 

determinantının 0’dan farklı olduğu (0,222), KMO testiyle örneklem yeterlilik değerinin 0,790 olduğu ve 

örneklemin faktör analizi için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Bartlett küresellik testinin anlamlı olması 

(p=0,000), maddeler arasındaki korelasyonların faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir. Şekil 2’de 

görüldüğü üzere AFA sonucunda 0,30’un altında faktör yükü olan maddeye rastlanmamış ve toplam 

varyansın %55,957’sini açıklayan tek faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Güvenilirlik analizleri sonucunda yaşam 

tatmini ölçeğinin yeterli düzeyde güvenilir olduğu (α =0,697) tespit edilmiştir. 
Materyalizm ölçeğine uygulanan analizler sonucunda değişkenler arası korelasyon matrisinin 

determinantının 0’dan farklı olduğu (0,026), KMO testiyle örneklem yeterlilik değerinin 0,692 olduğu ve 

örneklemin faktör analizi için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Bartlett küresellik testinin anlamlı olması 

(p=0,000), maddeler arasındaki korelasyonların faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir. Ölçeğe 

uygulanan AFA sonuçları Ek 1’de gösterilmektedir. Buna göre 0,30’un altında faktör yükü olan maddeye 

rastlanmamış ve toplam varyansın %71,338’ini açıklayan üç faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Güvenilirlik 

analizleri sonucunda materyalizm ölçeğinin başarı boyutu için alfa katsayısı 0,844, merkeziyetçilik boyutu için 

0,686 mutluluk boyutu için ise 0,802 bulunmuştur. Tüm ölçeğin α katsayısı 0,753 olup ölçeğin güvenilirliği 

desteklenmektedir.  

Benzer şekilde araştırmanın bir diğer değişkeni olan Tüketici Kibri ölçeğine uygulanan analizler sonucunda 

değişkenler arası korelasyon matrisinin determinantının 0’dan farklı olduğu KMO örneklem yeterlilik 

değerinin 0,840 olduğu ve örneklemin faktör analizi için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Bartlett 

küresellik testinin anlamlı olması (p=0,000), maddeler arasındaki korelasyonların faktör analizi için 

uygunluğunu göstermektedir. AFA sonucunda değişkenler beş faktör altında toplanmış olup gösteriş temelli 

satın alma boyutundan bir madde (GTS1), tüketici övünmesi boyutundan iki madde (TO4 ve TO5) olmak 

üzere toplamda dört maddenin birden fazla faktöre dağıldığı tespit edilmiştir. Bu maddeler analizden 

çıkarılarak kalan maddeler yeniden analize tabi tutulmuştur. Yapılan tekrarlı analizler sonucunda Ek-1’de 

görüldüğü gibi Tüketici Kibri ölçeğinin dört faktörlü olarak yapılandığı görülmüştür. Bu dört faktörün 

değişkeni açıklama gücü %67,022 olarak bulunmuştur. Güvenilirlik analizleri sonucunda Tüketici Kibri 

ölçeğinin α katsayısı İmaj Temelli Tüketim boyutu için 0,883, Gösteriş Temelli Satın alma için 0,812, Tüketici 

Övünmesi boyutu için 0,827 ve Tüketici Üstünlüğü boyutu için 0,758 bulunmuştur. Tüm ölçeğin α katsayısı 

0,855 olup ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 
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Tablo 1. Uyum İyiliği Değerleri  

Uyum indeksi Değerler Model uyumu 
CMIN/DF (χ2 /df) oranı ≤ 5 Kabul edilebilir 

 ≥ 0,90 İyi uyum 

CFI       0,80≤ <0,90 Kabul edilebilir 

 <0,80 Kabul edilemez 

RMSEA <0,05 İyi uyum 

 ≤0,08 Kabul edilebilir 

SRMR ≤0,08 Kabul edilebilir 

Kaynak: Azeem, 2012 

4.4 Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Model uyumunu test etmek için ölçüm modeline birincil ve ikincil düzey DFA uygulanmıştır. DFA, önceden 

kullanılmış olan ölçeklerin özgün yapısının toplanan veri ile doğrulanıp doğrulanmadığını tespit etmek 

amacıyla uygulanmaktadır” (Gürbüz ve Şahin, 2015:326). YEM’ de en yaygın kullanılan yöntem olması 

nedeniyle En Yüksek Olasılık yöntemi kullanılmıştır. DFA ile doğrulanmak istenilen modelin uyum iyiliğini 

test etmek amacıyla çeşitli uyum indeksleri kullanılmaktadır. Tablo 1’de doğrulayıcı faktör analizi uyum 

iyiliği değerleri verilmektedir. 

Tüm değişkenleri kapsayan ölçüm modeline uygulanan DFA sonucunda iyi uyum indislerine ulaşılmıştır 

(χ2(CMIN)=1579,414, df =356, χ2(CMIN)/df =4,437, CFI =0,807, RMSEA =0,097, SRMR= 0,056). Ölçüm modeli 

DFA sonuçları Tablo 2’te yer almaktadır. İyi uyum indislerini elde etmek için faktör yükleri 0,50’nin altında 

olan maddeler (A2, A5, YT5, ITT3, ITT6, GTS1, GTS2, GTS5, TO3, TO4, TO5, TU1) silinmiş ve önerilen 

modifikasyonlar (e7 ile e10 arasına; e34 ile e31 arasında kovaryans eklenerek) yapılmıştır. DFA sonucu 

oluşturulan ölçüm modeli Şekil 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Ölçüm Modeli DFA Sonuçları  

Üst değişkenler Maddeler  B S C.R. p ß B S C.R. ß 

   Birincil düzey DFA İkincil düzey DFA 

 Imaj temelli tüketim  0,40 0,40 8,329 ,50 

 İTT1  1,229 0,069 19,994 *** 0,824     
 İTT2  1,375 0,074 22,367 *** 0,951     

 İTT4  1,000    0,748     
 İTT5  0,966 0,089 10,869 *** 0,584     
 Gösteriş Temelli Satınalma 0,781 0,54 13,241 ,781 
Tüketici Kibri GTS3  0,896 0,054 16,479 *** 0,809     
 GTS4  1,000    0,862     
 GTS6  ,728 0,058 12,624 *** 0,616     

 Tüketici Üstünlüğü  0,51 0,53 10,099 0,730 

 TU2  1,100 0,099 11,140 *** 0,701     
 TU3  1,058 0,092 11,524 *** 0,758     
 TU4  1,000    0,673     
 Tüketici Övünmesi  0,61 0,61 10,166 ,635 
 TÖ1  1,000    0,850     
 TÖ2  1,045 0,070 14,984 *** 0,933     
 A1  0,945 0,072 13,092 *** 0,747     
 A3  0,984 0,074 13,380 *** 0,773     
Açgözlülük A4  1,000    0,721     
 A6  0,921 0,080 11,455 *** 0,636     
 YT1  1,208 0,108 11,161 *** 0,781     
Yaşam Tatmini YT2  1,242 0,102 12,160 *** 0,769     
 YT3  1,059 0,094 11,269 *** 0,674     
 YT4  1,000    0,696     
 MB3  1,000    0,895     

Başarı MB2  1,095 0,047 23,182 *** 0,945     
 MB1  0,830 0,055 15,068 *** 0,643     
 MM1  0,942 0,079 11,904 *** 0,762     
Merkeziyetçilik MM2  1,000    0,730     
 MM3  0,935 0,080 11,731 *** 0,714     

Mutluluk MMut2  1,000    0,819     
 MMut1  0,717 0,065 11,098 *** 0,553     
 MMut3  1,134 0,071 15,901 *** 0,878 

 

 

 

 

 

    
B: standardize edilmemiş regresyon katsayıları ß: standardize edilmiş regresyon katsayıları, ***=p<0,001 
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Şekil 2. Ölçüm modeli DFA Sonuçları 

Geçerlilik analizlerini tamamlamak için yakınsak ve ayrışım geçerliliğine bakmak gerekmektedir. Ölçüm 

modelinin yakınsak ve ayrışım geçerliliği analiz sonuçları, faktörler arası korelasyon, AVE ve CR Tablo 3’te 

yer almaktadır. Yakınsak geçerlilik için, ölçeğe ilişkin tüm CR değerlerinin AVE değerlerinden büyük olması 

ve AVE değerinin de 0,5’ten büyük olması beklenmektedir. Ancak AVE değerinin 0,5’ ten küçük olduğu 

durumlarda CR değerinin 0,6’dan büyük olması yakınsak geçerlilik için yeterlidir (Fornell ve Larcker, 1981; 

Lam, 2012:1332). Tablo 4’te görüldüğü gibi örtük değişkenlerin AVE değerlerinin karekökü değişkenler arası 

korelasyon katsayılarından büyük dolduğu için (Fornell ve Larcker, 1981) model ayrışım geçerliliğini 

sağlamaktadır.  

Değişkenlerin güvenilirliği için Cronbach’s Alfa (α), CR ve AVE değerlerine bakılmıştır. Croanbach’s Alfa 

katsayısı örneklem sayısı arttıkça yüksek çıkabilmekte böylece büyük örneklemde araştırmacıları 

güvenililirlik konusunda ayanıltabilmektedir. Bu nedenle özellikle yapısal eşitlik modellerinde birleşik 

güvenilirliğin de hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca birleşik güvenilirliğin hesaplanması araştırmada (α) 

katsayısının kontrolünü de sağlamaktadır. Tablo 3’e bakıldığında (α) ≥ 0,60, CR ≥ 0,70 ve AVE ≥ 0,50 ölçütleri 

sağlandığından ölçme modelinin güvenilir olduğu söylenebilir (Fornell ve Larcker, 1981). 

Tablo 3. Yakınsama ve Ayrışım Geçerliliği 

 CR AVE Alfa Tüketici kibri Açgözlülü

k 

Yaşam 

tatmini 

Başarı Merkeziyet Mutluluk 

Tüketici Kibri 0,759 0,448 0,848 1      

Açgözlülük 0,811 0,520 0,806 0,225** 1     

Yaşam 

Tatmini 

0,824 0,541 0,798 0,166** 0,228** 1    
Başarı 0,873 0,702 0,854 0,327** -0,01** -0,025** 1   

Merkeziyet 0,779 0,541 0,777 0,196** 0,190** -0,159** -0,10 1  

Mutluluk 0,804 0,585 0,788 0,371** 0,168** -0,349** 0,310* 0,176** 1 
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4.4. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler 

Araştırma kapsamında katılımcıların cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları, eğitim düzeyleri, meslekleri ve 

gelir düzeyleri gibi demografik özelliklerini belirlemeye ilişkin tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmıştır. 

Buna göre cinsiyet farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda toplam 422 katılımcının %52,8’ ini kadın 

tüketiciler, %47,2’ünü erkek tüketiciler oluşturmaktadır. Yaşa göre katılımcıların büyük çoğunluğunu 18-25 

yaş arası tüketiciler oluşturmakta olup bu katılımcılar tüm örneklemin %38,9’unu kapsamaktadır. %30,8’i 26-

35 yaş aralığında, %30,3’ü ise 36 yaş ve üstü katılımcıları kapsamaktadır. Eğitim düzeylerine göre 

katılımcıların %65,4’ü lise ve altı, %11,1’i katılımcı ön lisans mezunu, %23’ü lisans mezunu ve %0,5’i lisansüstü 

mezunudur. Gelir düzeylerine göre katılımcıların %60,7’sini 3000 TL ve altı gelir düzeyine sahip tüketiciler, 

%16,6 ’sını 3001-4000 TL gelir düzeyine sahip tüketiciler, %12,3’ünü ile 4001-5000 TL arasındaki gelir düzeyine 

sahip tüketiciler, %7,6’sını 5001-6000 TL arasındaki gelir düzeyine sahip tüketiciler ve %2,8’ ini 6001 ve 

üzerinde gelir düzeyine sahip tüketiciler oluşturmaktadır. Meslek gruplarına göre katılımcıların %19,7’si özel 

sektörde işçi statüsünde tüketicilerden oluşmaktadır. Sırasıyla %2,1’si kamu kurum ve kuruluşlarında işçi 

statüsünde, %0,5’i kamuda yönetici statüsünde, %3,6’sı özel sektörde yönetici %1,4’ sı kamuda memur 

statüsünde çalışmaktadır. Katılımcıların %3,3’ ü bankacılık, %5,7’si avukat, mimar, mühendis gibi uzmanlık 

gerektiren meslek sahibi kişilerden oluşmaktadır. Geriye kalanların %8,1’ini özel sektörde masa başı çalışan, 

%8,3’ünü esnaf ya da işletme sahipleri, %1,4’ünü çiftçiler, %4’ini emekliler, %10’unu öğrenciler oluşturmakta 

olup %31,5’i çalışmamaktadır. 

4.5. Yapısal Eşitlik Modellemesi, Yol Analizi ve Hipotez Testleri 

Yapısal eşitlik modellemesi belirli bir teoriye dayalı olarak gözlenebilen ve gözlenemeyen değişkenlerin 

nedensel ve ilişkisel bir model içerisinde tanımlanmasına dayanan çok değişkenli istatistiksel bir yöntemdir. 

Diğer istatistiksel yöntemlerden farklı olarak doğrulayıcı bir yaklaşımı benimsemekte, kuramsal olarak varlığı 

kurulmuş olan ilişkilerin veri ile uyumluluğunu doğrulamaktadır. Bu yönüyle hipotez testleri için diğer 

yöntemlerden daha başarılı olduğu söylenebilir (Meydan ve Şeşen: 5-6). 

Şekil 4. Araştırma Modeli Yol Analizi Standardize Yol Katsayıları 

Ölçüm modeli DFA ile test edildikten sonra yapısal model kurulmuş ve hipotezler yol analizi ile test edilmiştir. 

Yapısal modelin, ölçüm modelinden farkı, örtük değişkenler (teorik yapılar) arasındaki ilişkilerin 

örüntüsünün ve yönünün tanımlanmış olmasıdır (Meydan ve Şeşen, 2015). Şekil 4 yapısal model yol analizi 

sonuçlarını göstermektedir.  

Yol analizi sonucunda yapısal modelinin iyi uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu 

görülmektedir (χ2(CMIN) = 3,008; df = 1; χ2(CMIN)/df =3,008 (p = 0,0001); CFI = 0,991; RMSEA = 0,069). 
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Tablo 4. Yapısal Model Regresyon Katsayıları 

    (β) Standart Hata  Kritik Oran p 

Mutluluk  <--------------- Açgözlülük 0,098 0,058 2,025 0,043 

Merkeziyetçilik  <--------------- Açgözlülük 0,164 0,036 3,407 *** 

Başarı  <--------------- Açgözlülük 0,017 0,066 0,352 0,725 

Tüketici Kibri  <--------------- Açgözlülük 0,122 0,039 2,702 0,007 

Tüketici Kibri  <--------------- Başarı 0,301 0,030 6,343 *** 

Tüketici Kibri  <--------------- Merkeziyetçilik 0,182 0,053 3,945 *** 

Tüketici Kibri  <--------------- Mutluluk 0,057 0,035 1,160 0,246 

Yaşam Tatmini  <--------------- Tüketici Kibri 0,217 0,058 4,513 *** 

Yaşam Tatmini  <--------------- Açgözlülük 0,201 0,047 4,468 *** 

Yaşam Tatmini  <--------------- Merkeziyetçilik -0,133 0,065 -2,867 0,004 

Yaşam Tatmini  <--------------- Mutluluk -0,349 0,042 -7,241 *** 

Yaşam Tatmini  <--------------- Başarı 0,037 0,038 0,746 0,455 

Yapısal modelin regresyon katsayıları Tablo 4’te yer almakta olup Standart beta (β) katsayıları, bir değişkenin, 

bir başka değişken üzerindeki etkisinin büyüklüğünü gösteren standardize edilmiş regresyon katsayılarıdır. 

Tablo 4’ te görüldüğü gibi materyalizmin başarı boyutunun tüketici kibri üstünde olumlu etkisi vardır (β 

=0,301, p=0,000). Materyalizmin merkeziyetçilik boyutunun tüketici kibri üzerinde olumlu etkisi vardır (β = 

0,182, p=0,000). Materyalizmin mutluluk boyutunun (β = 0,57, p= 0,246) tüketici kibri üzerine etkisi 

anlamsızdır. Buna göre materyalizmin tüketici kibri üzerinde önemli bir olumlu etkisi olduğunu 

göstermektedir. Bu durumda H1a ve H1b hipotezleri kabul edilmiş H1c reddedilmiştir.  

Materyalizmin başarı boyutunun yaşam tatmini üzerindeki etkisi anlamsızdır (β=0,37, p=0,455). 

Merkeziyetçilik boyutunun yaşam tatmini üzerinde negatif etkisi vardır (β =- 0, 133, p <0,05). Materyalizmin 

mutluluk boyutunun yaşam tatmini üzerinde negatif etkisi vardır (β =-0, 349, p =0,001). Buna göre H2a 

hipotezi reddedilmiştir. H2b ve H2c kabul edilmiştir. 

Açgözlülüğün materyalizmin başarı boyutu üzerindeki etki anlamsız (β = 0,17, p=0,725) iken merkeziyetçilik 

(β = 0,164, p <0,01) ve mutluluk (β = 0,098, p <0,05) boyutları üzerinde olumlu etkisi vardır. Buna göre H3a 

hipotezi reddedilmiş, H3b ve H3c hipotezleri kabul edilmiştir. Açgözlülüğün tüketici kibri üzerinde olumlu 

etkisi vardır (β = 0,12, p <0,05). Buna göre H4 hipotezi kabul edilmiştir. Bununla birlikte açgözlülüğün yaşam 

tatmini üzerinde olumlu etkisi olup (β = 0,201, p <0,05) H5 hipotezi reddedilmiştir. 

Tüketici kibrinin yaşam tatmini üzerinde olumlu etkisi vardır (β = 0,217, p <0,001). H6 hipotezi kabul 

edilmiştir. Bununla birlikte materyalizmin merkeziyetçilik boyutunun tüketici kibri üzerindeki doğrudan 

etkisi anlamlı ve olumludur (β = 0, 182, p <0,001). Bu etkinin anlamlı olması kısmi aracılık olduğunu 

göstermektedir. 

4.5.3.Tüketici Kibrinin Materyalizm ile Yaşam Tatmini İlişkisindeki Aracılık Etkisi 

Çalışmada tüketici kibrinin materyalizm ile yaşam tatminine olan etkisinde aracı değişken olduğu ileri 

sürülmektedir(H7). Bu ilişkinin anlamlılığını test etmek için Preacher ve Hayes’ in (2004) bootstrap yöntemi 

kullanılmıştır. Buna göre tüketici kibrinin materyalizmin merkeziyetçilik boyutu ile yaşam tatmini arasındaki 

ilişkide kısmi ve süreksiz olarak aracılık ettiği bulunmuştur. Merkeziyetçiliğin yaşam tatmini üzerindeki 

doğrudan etkisi için β =-0,133, p=0,012 <0,05, dolaylı etkisi için β = 0,39, p =0,02 <0,05 olup anlamlı ve zıt 

işaretlidir. Bir bağımsız değişkenin, bağımlı değişken üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisi zıt yönlü ise baskı 

etkisi (supression) ortaya çıkar (Cliff ve Earleywine, 1994). Bu tür aracılık modellerine süreksiz aracı modeller 

denir (Davis, 1985). Aracı değişken eklendikten sonra toplam etki Bootstrapping analizi ile kontrol edildiğinde 

toplam etkinin anlamlı olduğu görülmüştür (β = -0,93, p <0,001). Toplam etkinin doğrudan etkiden daha 

büyük olması süreksiz aracılık etkisi olduğunu doğrulamaktadır (MacKinnon vd., 2000). Buna göre tüketici 

kibrinin materyalizm ve yaşam tatmin etkisinde kısmi ve süreksiz aracılık etkisi vardır. Bu durumda H7 kabul 

edilmiştir. 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ  

Son yıllarda tüketicilerin benlik kimliği ve kişilik özellikleri ile uyumlu olacak ürünleri tercih ederek bu 

ürünler aracılığı ile çevrelerine kendileri ile ilgili mesajlar verdikleri genel kabul görmektedir. Bu yönüyle 

tüketim, tüketicinin gerek içsel gerekse dışsal motivasyonlu ihtiyaçlarını giderdiği psikolojik bir tatmin süreci 

olarak değerlendirilebilir. Gereksinimlerin karşılanması sonucu, bireylerin yaşam tatminlerinin de değiştiği 

göz önünde tutulduğunda, çeşitli kişilik özelliklerine sahip tüketicilerin yaşam tatminlerinin ne düzeyde 

etkilendiği de bu çalışmanın temel sorusudur. Bu çalışmada açgözlülük, materyalizm ve tüketici kibrinin 

yaşam tatmini üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda materyalizmin tüketicilerin yaşam 

tatminini düşürür iken açgözlülük ve tüketici kibrinin yaşam tatmini üzerinde olumsuz etkisi olmadığı hatta 

tüketici kibrinin yaşam tatmini düşük olan materyalist bireylerin yaşam tatmini düzeyini yükselttiği ortaya 

çıkmıştır. Bu bağlamda materyalizm yaşam tatmini ölçüt olarak alındığında tüketimin karanlık yönünün bir 

unsuru olarak değerlendirilebilir. Tüketici kibri özelinde değerlendirildiğinde karanlık kişilik özellikleri ile 

ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda ve dini bakış açısı ile yaklaşıldığında olumsuz olarak görülse de de 

yaşam tatmini ölçüt olarak alındığında olumsuz bir özellik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlama yaşam 

tatmini ölçüt olarak alındığında tüketici kibrinin tüketimin karanlık yönünün bir unsuru değildir. Hatta 

yaşam tatmini düşük materyalist yüksek tüketicilerin yaşam tatmini düzeyini olumluya çevirdiği noktasında 

olumlu bir özellik olarak değerlendirilebilir. Benzer durum açgözlülük için de geçerli olabilir. Her ne kadar 

açgözlülük ile karanlık kişilik özelliklerinin güçlü ilişkileri ve dini bakış açısından olumsuz olarak 

değerlendirilse de bu çalışma kapsamında yaşam tatmininin açgözlülüğün karanlık yönüne göndermede 

bulunan bir unsur olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.  

Araştırmanın bulgularına göre materyalizmin başarı boyutu ile merkeziyetçilik boyutunun tüketici kibri 

üzerinde olumlu bir etkisi vardır (Tablo 5). Buna göre çalışmanın hipotezi (H1a, H1b) desteklenmekte olup bu 

bulgu, alan yazınla uyumludur (Ruvio ve Shoham, 2016). Kibirli tüketiciler, yaptıkları alışveriş ve satın alımlar 

ile övünen kendilerini üstün gören bireylerdir. Buna göre sahip oldukları mal / mülk ve ürünleri başarı olarak 

algılayan materyalist tüketiciler, bu başarıyı benliklerine atfederek kendilerini üstün görecek ve çevrelerindeki 

kişilere bunu öveceklerdir. Başarı ve merkeziyetçilik boyutları açısından açıklamak gerekirse kibirli 

tüketicilerin temel güdülerinden birinin başarı olduğu söylenebilir. Merkeziyetçilik odaklı materyalist 

tüketiciler için sahip olma, mal mülk edinme yaşamlarının odağını oluşturmaktadır. Buna göre tüketimi 

yaşamının amacı olarak gören tüketiciler, arzu ettikleri imajı yansıtan örneğin, başarıyı yansıtan tüketim şekli 

yoluyla amaçlarına ulaşabilirler. Amaçlarına ulaştıklarında bunu, kendi üstün benliklerine atfederek bununla 

övünecek ve çevresindekilere de bunu yansıtacaklardır. Buna göre başarıyı yaşam amacı olarak gören 

tüketicilerin kibir eğilimlerinin de yüksek olabileceği söylenebilir. Öte yandan mutluluk boyutunun tüketici 

kibri üzerindeki etkisini anlamsız olduğu bir diğer bulgudur (H1c). Buna göre kibirli tüketicilerin tüketimi 

mutluluğa giden yol olarak görmedikleri söylenebilir.  

Araştırmanın bir diğer bulgusu materyalizmin yaşam tatmini üzerindeki olumsuz etkisidir. Bulgular, 

araştırmanın H2b ve H2c) hipotezlerini destekler nitelikte olup alan yazın ile uyumlu sonuçlar vermiştir 

(Ahuvia ve Wong, 2002; Belk, 1984, 1985; Dawson, 1988). Materyalizm ile yaşam tatmini arasındaki olumsuz 

ilişkiye yönelik açıklamalardan (Kasser, 2018) birisi olan ihtiyaç temelli yaklaşım, bu çalışmanın bulgusunu 

açıklamaktadır. Buna göre psikolojik gereksinimlerine yönelik olarak tüketim yapan materyalist tüketiciler, 

bekledikleri tatmine ulaşmadıkları için düşük yaşam tatmini deneyimleyebilirler.  

Çalışmanın bulgularına göre tüketicilerin açgözlülük eğilimi arttıkça mutluluk ve merkeziyetçilik düzeyleri 

de artmaktadır. Başarı boyutundaki etki anlamsızdır. Bulgular, araştırma hipotezlerini (H3b, H3c) 

desteklemekte olup genel anlamda alan yazınla uyumludur (Krekels ve Pandelaere, 2015; Seuntjens vd., 

2015a). Açgözlü tüketicilerin temel özelliği doyumsuz olmalarıdır. Materyalizmin mutluluk boyutu açısından 

değerlendirildiğinde bu doyumsuzluk, mutluluk motivasyonlu ise daha fazla mutluluğa ulaşmak amacıyla 

tüketime yöneltebilir. Merkeziyetçilik açısından ele alındığında ise tüketiciler, yaşamlarının merkezine vd., 

tüketim yapma eğiliminde olabilirler. Ancak bu durum, başarı boyutu için geçerli değildir. Buna göre açgözlü 

tüketicilerin tüketimi başarı olarak algılamadıkları bu motivasyonla tüketim yapmadıkları ve doyumsuz 

yapıları gereği başarıya karşı doyumsuz olsalar bile başarıyı maddi ürünlere atfetmedikleri için bu odaklı 

tüketime yönelmeyecekleri söylenebilir.  



M. Gelibolu – B. Balıkçıoğlu 13/4 (2021) 3136-3151 

 İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                Journal of Business Research-Turk 3148 

Çalışmanın bir diğer bulgusu, açgözlülüğün tüketici kibri üzerinde olumlu etkisi olduğudur. Bu bulgu, 

araştırma hipotezini (H4) desteklemektedir. Tüketici kibri alan yazında çok yeni bir kavram olup açgözlülük 

ile olan ilişkisini ortaya koyan bir çalışma bulunmamakla birlikte söz konusu kişilik özelliklerinin ortak 

özellikleri olduğuna dair çalışmalar (Krekels, 2015) bulguyu destekler niteliktedir. Araştırmada her ne kadar 

açgözlülüğün yaşam tatminini düşüreceği iddia edilmiş olsa da bulgular, açgözlülüğün yaşam tatmini 

üzerinde pozitif etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu durumda H5 hipotezi desteklenmemiştir. Ancak 

analiz sonuçları açgözlülüğün yaşam tatmini üzerindeki dolaylı etkisinin negatif olduğunu göstermektedir. 

Buna göre açgözlülük eğilimi yüksek tüketicilerin mutluluk boyutu açısından ele alındığında materyalizm 

eğilimi arttıkça yaşam tatmini düzeyleri olumsuz olarak etkilenmektedir. Diğer bir ifade ile mutluluğu maddi 

eşyaların edinilmesinde arayan açgözlü tüketicilerin yaşam tatmini düşmektedir. Bu bulgu alan yazın ile 

uyumludur (Scheerhoorn, 2017). 

Araştırmanın bir diğer bulgusu da tüketici kibrinin yaşam tatmini üzerindeki olumlu etkisidir. Buna göre H6 

hipotezi desteklenmiş olup bulgu alan yazın ile örtüşmektedir (Rose, 2002; Balıkçıoglu ve Arslan, 2019; 

Aghababaei ve Błachni, 2015). Kibirli tüketiciler, kendi yetenek ve becerilerini olduğundan daha fazla görmesi 

sonucunda kendilerine güven duymaktadırlar (Silverman vd., 2012). Bu güven duygusu ile birlikte 

kendilerinin diğerlerinden gerçekten üstün ve özel olduklarına inandıkları için yaşam tatminlerinin yüksek 

olduğu söylenebilir. 

Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, tüketici kibrinin materyalizmin ile yaşam tatmini ilişkisindeki 

aracılık etkisidir. Tüketici kibrinin materyalizmin merkeziyetçilik boyutu ile yaşam tatmini arasındaki ilişkide 

kısmi ve süreksiz olarak aracılık ettiği bulunmuştur. Bu bulgu yeni bir bulgu olup alan yazında bu ilişkiye 

yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Özellikle, maddi varlıkları yaşamlarının merkezine alan 

materyalist tüketicilerin yaşam tatmini kibrin aracı etkisiyle artmakta hatta olumluya dönmektedir. Bu durum 

çalışmanın diğer bulguları ile açıklanabilir. Kibir düzeyi yüksek tüketicilerin mutluluğu tüketime 

atfetmedikleri çalışmanın bulguları arasındadır (H1c). Bununla birlikte kibirli tüketicilerin yaşam tatmini 

düzeyleri yüksektir (H6). Buna göre kibirli tüketicilerin mutluluk ve yaşam tatmin düzeyleri yüksek bireyler 

olduğu söylenebilir. Bu bağlamda tüketici kibrinin materyalizm ile yaşam doyumu üzerindeki aracılık etkisi 

kibirli tüketicilerim genel olarak tatmini yüksek olmaları ile açıklanabilir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

araştırmacılar ve işletmecilere şu öneriler getirilmiştir. 

Araştırmacılara öneriler  

Bu çalışma, kesitsel veri ile yapılmış olduğundan zaman sınırlılığı vardır. Sonuçların daha genellenebilir ve 

tutarlı olması için gelecek çalışmalarda deneysel tasarımla boylamsal bir çalışma yapılabilir. Kibir ve 

açgözlülük günlük yaşamımızda çok sık karşılaştığımız kavramlar olsa da Türkçe alan yazında konu ile 

herhangi bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Bu boşluğu doldurmak adına bu çalışma gelecekte yapılacak 

araştırmacılara öncü olabilir. Araştırmanın Hatay’da hane halkı düzeyinde yapılmıştır. Gelecek çalışmalar 

farklı örneklemlerde yapılabilir. Açgözlülük eğilimi ve tüketici kibri ölçeklerinin diğer kültürel bağlamlarda 

test edilmesi yararlı sonuçlar üretebilir. Araştırma modelinin nihai çıktısı olarak incelenen yaşam tatmininden 

başka gelecek çalışmalar, statü ve gösterişçi tüketim gibi bağımlı değişkenleri de dikkate alarak araştırma 

modelini genişletilebilirler. 

İşletmelere öneriler  

İşletmeler; tüketicilerin sahip olduğu farklı kişilik özelliklerine göre pazar bölümlendirme stratejileri 

uygulayabilir, ürünlerini sınıflandırabilir, tüketicilere farklılıklarını yansıtan, onları tatmin edecek mal ve 

hizmetler sunabilirler. İlk olarak bu işletmelerin satın alma esnasında yaratacakları deneyimin kibir öğelerini 

barındırması tüketicilerinin tatminini arttıracaktır. Tüketici kibri yüksek tüketicilerin temel güdülerinin 

materyalizm olduğu ve dolayısıyla para ve statü olduğu dikkate alındığında özellikle, lüks ve pahalı ürünler 

satan işletmeler ile güçlü markaya sahip olan işletmelerin pazar bölümlendirme stratejilerini kibir özelliğini 

yansıtacak şekilde belirlemeleri faydalı olabilir. Yüksek materyalist eğilimlere sahip olan kibirli tüketicilerin 

yaşam tatminleri de yüksektir. Bu tüketicilerin gösterişçi ve lüks ürünlere yönelimleri göz önünde 

bulundurulduğunda, hedef tüketici kitlesini bu gruptan seçen işletmelerin tutundurma faaliyetlerinde 

özellikle reklam mesajlarında üstünlük, övünme gibi kibir öğelerini vurgulamaları yoğun rekabet ortamında 

marka ya da ürünlerinin tercih edilmesinde yararlı olacaktır. Tüketici kibri ölçeği, firmaların pazar 

araştırmalarında yararlanabileceği müşterilerinin kibir düzeylerini ölçmeleri pazarlama stratejilerini 
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hazırlamada kendilerine anlamlı ipuçları sağlayacaktır. Tüketici kibri yüksek olduğu saptanan ya da kestirilen 

müşterilerine, kibirli tutumlarını, üstünlüklerini vurgulayacak özel tutundurma stratejileri tüketicinin 

tatminini sağlayarak marka sadakati yaratmak açısından yararlı olabilir. Örneğin kibirli tüketiciler belirlenip 

yaptıkları alışveriş sonrasında ne kadar iyi seçimler yaptıklarına yönelik takdir ve övgü mesajları yollanabilir 

ve seçimlerinden dolayı ödüller verilip güdülenmeleri sağlanabilir. 
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1. Giriş 

Küreselleşme ve beraberinde getirdiği rekabet ortamında varlığını devam ettirmek isteyen oteller, 

çalışanlarının performanslarını artırma çabası içerisindedir. Otel çalışanlarının performanslarının örgütsel 

başarıda kilit bir oynaması nedeniyle akademisyenler ve uygulayıcılar uzun süredir iş performansının 

öncüllerini belirlemeye çalışmışlardır. İş performansının öncülü olarak literatürde incelenen değişkenler 

arasında, liderlik en çok dikkat çeken konudur (Buil, Martínez ve Matute, 2019). Liderler, bulundukları konum 

itibariyle çalışanların tutum ve davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir (Sürücü, Maşlakcı ve Şeşen 2020). 

Konaklama sektörüne yönelik yapılan araştırmalar liderin, çalışanlarda iş tatmini (Akaarir, 2021; Torlak, 

Kuzey, Dinç ve Güngörmüş, 2021), örgütsel bağlılık (Radwan, 2020), pozitif psikolojik sermaye (Sürücü vd., 

2020) üzerinde olumlu etkileri olduğunu belgelemektedir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda otel gibi 

hizmet ve insan odaklı işletmelerde, bir organizasyonun başarısının büyük ölçüde yöneticilerin başarısına 

bağlı olduğu açıktır (Terglav, Ruzzier ve Kaše, 2016). 

Liderlik literatüründe en yaygın kabul gören paradigmalardan biri olan dönüştürücü liderlik, “takipçilerinin 

morallerini, ideallerini, ilgi alanlarını ve değerlerini değiştirerek onları başlangıçta beklenenden daha iyi 

performans göstermeye motive eden bir liderlik tarzı” olarak tanımlanır (Pieterse, Van Knippenberg, 

Schippers, Stam ve 2010). Dönüştürücü liderlik alanında yapılan önceki çalışmalar, konaklama sektöründe 

algılanan dönüştürücü liderlik tarzının çalışan performansı üzerindeki olumlu etkisine yönelik somut kanıtlar 

sunmaktadır (Anshori, Karya, Muslihah ve Herlambang, 2020; Radwan, 2020; Yang, Chen, Zhao ve Hua, 

2020). Dönüştürücü liderler çalışan performansının temel belirleyicileri olsa da, çalışanların kişilik özellikleri 

gibi özellikleri de onların tutum ve davranışlarının şekillenmesinde önemlidir (Buil vd., 2019). Bu konuda 

yapılan araştırmalar çalışanların proaktifliğinin (Buil vd., 2019), öz yeterliliğinin (Walumbwa, Avolio ve Zhu, 

2008), örgütsel bağlılığının (Hussain vd., 2019), iş tatmininin (Eliyana ve Ma’arif, 2019), dönüştürücü liderlik 

algısının iş performansına etkisinde önemli olduğunu göstermektedir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen 

halen araştırmacılar, dönüştürücü liderlik algısının çalışan performansı üzerinde nasıl ve ne şekilde etkili 

olduğu konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtmektedir (Buil vd., 2019).  

Dönüştürücü lider, çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilenir ve onların bireysel gelişimine yönelik olarak 

yetkinliklerinin artmasını sağlar. İlave olarak dönüştürücü lider, yenilikçi düşünceyi teşvik eder ve çalışanlara 

sürekli geri bildirim sağlayarak destekleyici davranır. Dönüştürücü liderin destekleyici ve özerkliği teşvik 

eden özelliği, çalışanların başarabileceklerine ilişkin beklentilerini yükseltir ve içsel motivasyonu artırır 

(Charbonneau, Barling ve Kelloway, 2001; Kara ve Kaya, 2020; Khan, Rehmat, Butt, Farooqi ve Asim, 2020). 

Yapılan araştırmalar artan motivasyonla birlikte çalışanların da performanslarının artacağını göstermektedir 

(Fernet, Trépanier, AustinGagné ve Forest, 2015). Geçmiş araştırmalar dikkate alındığında dönüştürücü 

liderliğin rolüne ek olarak, iş performansının artırılmasında motivasyon faktörünün de dikkate alınmasına 

ihtiyaç vardır, çünkü işle ilgili hususlarda çalışan, motivasyon ile desteklenirse çalışan performansı da 

artacaktır (Rita, Payangan, Rante, Tuhumena ve Erari, 2018; Sürücü ve Sağbaş, 2021). Mevcut literatür 

doğrultusunda bu çalışmada, farklı bir olası aracı değişken olarak içsel motivasyonun, dönüştürücü liderlik 

algısının iş performansına etkisinde aracı rolü araştırılmaktadır. 

Yapılan bu araştırma, akademik literatüre ve yönetimsel uygulamaya çeşitli katkılar sunmayı 

hedeflemektedir. Bu katkılardan birincisi, dönüştürücü liderlik algısının çalışan performansını nasıl 

etkileyebileceğini açıklayan (içsel motivasyon) bir model sunarak daha fazla araştırma çağrılarına cevap 

verebilir (Pan ve Lin, 2015; Patiar ve Wang, 2016). İkinci olarak araştırmanın, konaklama sektöründe liderlik 

ve iş performansı arasındaki ilişki konusunda anlayışımızı zenginleştirerek, çalışan performansının nasıl 

artırılabileceğini anlamak için kapsamlı bir çerçeve sunması beklenmektedir. Son olarak araştırma konaklama 

sektöründeki yöneticiler için yönetimsel önerilerde bulunarak farkındalık yaratacağı değerlendirilmektedir. 

2. Literatür 

2.1. Dönüştürücü Liderlik Algısı ve İş Performansı 

Örgüt hedefleriyle tutarlı bir şekilde çalışanları yönetmek ve çalışanların performansını artırmak için 

örgütlerin etkili bir lidere ihtiyacı vardır (Nugroho vd., 2020). Bu ihtiyaca yönelik literatürde önerilen birçok 

liderlik tarzı olmakla birlikte dönüştürücü liderlik genel kabul görmüş bir liderlik tarzıdır (Sürücü vd., 2020; 

Yıkılmaz, 2020). Bass (1985) tarafından kavramsallaştırılan dönüştürücü liderlik, grubun iyiliği için kendi 
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çıkarlarının ötesine bakmaya motive eden bir liderlik tarzı olarak tanımlanmaktadır. Literatür, dönüştürücü 

liderin, idealleştirilmiş etki, bireyselleştirilmiş düşünce, entelektüel teşvik ve ilham verici motivasyon olmak üzere dört 

temel davranışsal özelliğinin olduğu konusunda hemfikirdir (Kara ve Kaya, 2020; Küçükaltan ve Gözde, 2020). 

İdealleştirilmiş etki, liderlerin çalışanlarına karşı rol model olarak hareket ederek belirli bir hedefe ulaşmaları 

için ilham verme yeteneğini ifade ederken, bireyselleştirilmiş düşünce liderin çalışanların yetkinliklerinin 

geliştirilmesi sürecinde onlara koçluk yapmayı ve çalışanların güçlü yönlerini geliştirmelerine yardımcı 

olmayı ifade etmektedir (Sürücü vd., 2020). Entelektüel teşvik, çalışanları karşılaşılan sorunların çözümünde 

yeni ve farklı çözümler üretmeye zorlamakla ilgilidir (Alsayyed, Suifan, Sweis ve Kilani, 2020). Diğer bir ifade 

ile entelektüel teşvik, dönüştürücü liderin çalışanlarına kendi kararlarını vermeleri için eski uygulamaları 

özgün bir şekilde yeniden düşünmelerine yardımcı olma yeteneğini ifade eder (Sürücü ve Sağbaş, 2021; 

Yıkılmaz, 2020; Weiß ve Süß, 2016). İlham verici motivasyon yoluyla dönüştürücü lider, çalışanları örgüt yararı 

için kendi çıkarlarının ötesine geçmeye teşvik eder, onlara tüm sorunların ve engellerin üstesinden gelmeleri 

için destek sağlar ve gelecek için iyimser olmalarına yardımcı olmayı ifade eder (Bass ve Avolio, 1994). Diğer 

bir ifade ile ilham verici motivasyon, dönüştürücü liderin, çalışanların beklentilerinin ötesine geçme 

yeteneklerini artırma yeteneğidir (Sürücü ve Sağbaş, 2021; Mittal ve Dhar, 2015). 

Dönüştürücü liderler, geniş vizyonu sayesinde örgütleri dönüştürme yeteneğine sahiptir ve çalışanların 

vizyonlarını genişleterek, örgütsel hedeflere ulaşmak için çalışanları sorumluluk almaya teşvik ederek onlara 

daha hırslı olmaları için ilham verirler. (Alsayyed vd., 2020). Ek olarak, dönüştürücü lider, çalışanların 

gelişimine ve ihtiyaçlarına odaklanır. Böylelikle, çalışanlarına yeteneklerinin ötesine geçmeleri için ilham 

vererek, görevlerini ve sorumluluklarını gerçekleştirmeleri için çalışanlara daha iyi çözüm yolları sağlar 

(Cheung ve Wong, 2011). Dönüştürücü liderin çalışanlarına karşı rol model olarak hareket etmesi ve yeni 

çözüm yollarını teşvik etmesi çalışanların daha proaktif olmasını ve örgütte başarı sağlamak için sorumluluk 

almasını sağlar. Bu liderin diğer bir davranışsal özelliği ise, çalışanların karşılaştıkları sorunlar karşısındaki 

olumlu yaklaşımıdır. Dönüştürücü lider, sorunlar karşısında çözüm odaklıdır ve çalışanlarına karşı sürekli 

geribildirim sağlayarak destekleyici davranır (Sürücü vd., 2020). Liderinden gördüğü destek karşısında 

çalışan, liderin diğer bir ifade ile örgütün başarısı için yüksek performans gösterme eğiliminde olur. Nitekim 

liderlik tarzları üzerine yapılan araştırmaların çoğu, dönüştürücü liderlerin çalışanların ihtiyaç ve ilgi 

alanlarına odaklandığını, bu ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını ve dolayısıyla onları yüksek performansa 

ulaştırmak için motive ettiklerini iddia etmektedir (Alsayyed vd., 2020; Sürücü vd., 2020; Nugroho vd., 2020). 

Yukarıda sunulan argümanlara dayanarak, dönüştürücü liderlerin, çalışanların inançlarını ve değerlerini 

örgütsel amaçlar doğrultusunda dönüştürerek, beklentilerin ötesinde performans elde etmeleri için onları 

motive ettiği değerlendirilmektedir. Meta analiz çalışmalar bu olumlu etki için kanıtlar sunmaktadır (Fuller, 

Patterson, Hester ve Stringer, 1996; Judge ve Piccolo, 2004; Lowe, Kroeck ve Sivasubramaniam, 1996). Yapılan 

çalışmalar doğrultusunda araştırılmak üzere aşağıdaki hipotez kurulmuştur.  

Hipotez 1. Dönüştürücü liderlik algısı, çalışan performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

2.2. Dönüştürücü Liderlik Algısı, İş Performansı ve İçsel Motivasyon 

Motivasyonun önemini ilk fark eden Sigmund Freud, insanların arzularına ulaşmak için göstermiş oldukları 

davranışların, güdülerden veya bilinçaltında bulunan  ihtiyaçlardan etkilendiğini belirtmiştir (Rita vd., 2018). 

Dolayısıyla motivasyon kavramı yeni değildir ve motivasyona yönelik araştırmalar neredeyse tüm bilim 

dallarında yapılmaya devam etmektedir. Mathis ve Jackson'a (2002) göre motivasyon, “bir kişinin hedefine 

ulaşmak için harekete geçmesine neden olan arzusudur”. Bu arzu çalışanın bir hedefe ulaşmadaki gücünü, 

amacını ve gayretini açıklayan mekanizmaların oluşturduğu bir bütündür ve kişinin eylemde bulunmasını 

sağlamaktadır (Bastari, Eliyana ve Wijayanti, 2020).  

Herzberg motivasyon teorisinde, motivasyonu içsel ve dışsal motivasyon olarak ikiye ayırmaktadır. Herzberg 

içsel motivasyonun güdüler olduğunu açıklar ve bu tür bir motivasyon, başkalarından herhangi bir zorlama 

olmaksızın, kişinin kendi iradesi temelinde ortaya çıkar. Dışsal motivasyon ise dışarıdan gelen uyaranlar 

nedeniyle aktif hale gelen ve işleyen güdülerdir. Dışsal motivasyonun, kendisiyle ilgisi olmayan bir dış 

dürtüye dayalı olarak faaliyetin başlatıldığı ve iletildiği bir motivasyon biçimi olduğu da söylenebilir. Bu tür 

bir motivasyon, bireyin dış etkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Lee ve Hidayat, 2018). 

Dönüştürücü bir lider, çalışanları tatmin edici bir performans elde etmeleri için motive etme gücüne sahip 

olan kişidir (Bastari, Eliyana ve Wijayanti, 2020). Nitekim dönüştürücü liderliği kavramsallaştıran Bass (1985), 
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dönüştürücü liderliğin, çalışanları başarmaya motive eden bir vizyon ve ortam yaratan bir liderlik olduğunu 

açıklar. Bu durum, çalışanların liderine güven, hayranlık, sadakat ve saygı duyması, liderin başarısı için 

beklentilerden daha fazlasını yapmaya motive olması anlamı taşımaktadır (Lee ve Hidayat, 2018). Bu durumla 

ilgili literatürde dönüştürücü liderin içsel motivasyonu arttırdığına yönelik bulgular bulunmaktadır (Batmaz 

ve Gürer, 2016; Kerse, Maden ve Selçuk, 2021).  

Dönüştürücü lider, çalışanlarına kişisel çıkarlardan ziyade örgütsel başarıya öncelik vermeleri için ilham 

veren, eski sorunları yeni bir şekilde görmede çalışanlarının bilincini değiştirebilen ve bu konuda çalışanlarına 

özerlik tanıyan bir liderlik modelidir (Sürücü vd., 2020). Çalışanlar, yaratıcılıklarını kullanmalarına ve yüksek 

derecede özerklikle çalışmalarına izin verilmesi durumunda içsel olarak motive olurlar ve işlerinden keyif 

alırlar. Dönüştürücü liderin verdiği motivasyon sayesinde çalışanlar, görevleri daha iyi yapma konusunda 

sorumluluk hissedecek ve daha iyi iş performansı gösterecektir (Charbonneau vd., 2001). Diğer bir ifade ile 

çalışanlarda, içsel motivasyonun artırması, onların yüksek performans göstermelerini de sağlayacaktır 

(Wright ve Pandey, 2010). Ayan (2015)  yapmış olduğu çalışmasında içsel motşvasyonun iş performansı 

üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu tespit etmiştir.  

Dönüştürücü lider, her bir çalışanın yetenekleri hakkında bilgi sahibidir ve her bir çalışanın güçlü ve zayıf 

yönlerinin farkındadır. Bu yönüyle dönüştürücü liderler çalışanların bireysel gelişimi ile yakından ilgilenerek 

kariyer planlaması yapmalarına yardımcı olur. Bastari vd. (2020) çalışanların, örgüt içerisinde bir kariyer 

planının bulunması durumunda içsel motivasyonlarının artacağını ve kariyer planlarına ulaşmak için yüksek 

performans gösterebileceklerini ifade etmektedirler. Dolayısı ile çalışanlarda içsel motivasyonun yüksek 

olması iş performansını artırıcı önemli bir faktördür. Kariyer planlamasının yanı sıra dönüştürücü liderler 

örgüt içerisinde çalışanlarına sürekli geri bildirim sağlayarak çalışanların yetkinliğini artırıcı davranışlarda 

bulunur. Lider desteğini sürekli olarak yanında hisseden çalışanda, liderine karşı güven duygusu oluşur. 

Liderine güvenmesi ve destek görmesi çalışanın içsel motivasyonu artırarak yüksek iş performansı 

göstermesini sağlayabilir. Bu düşünce Chen, Bian ve Hou’nun (2015), liderlik tarafından sağlanan yüksek 

desteğin, çalışanların daha iyi çalışması için yüksek motivasyon sağlayabileceği ve sağlanan motivasyonla iş 

performansının artacağı ifadesi ile tutarlılık göstermektedir. Literatürü destekler nitelikte yakın tarihli yapılan 

bir araştırmada dönüştürücü liderlik algısının iş performansına etkisinde içsel motivasyonun aracı rolü 

olduğu tespit edilmiştir (Khan vd., 2020). Yukarıda sunulan argümanlara dayanarak aşağıdaki hipotezler 

önerilmiştir.  

Hipotez 2. Dönüştürücü liderlik algısı, içsel motivasyon üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 3. İçsel motivasyon, iş performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 4. Dönüştürücü liderlik algısının iş performansına etkisinde içsel motivasyonun aracı rolü vardır.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırma modeli 

Araştırmada, dönüştürücü liderlik algısının iş performansına etkisi ve bu etkide içsel motivasyonun aracı 

rolünün test edilmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla oluşturulan model Şekil 1.’de sunulmuştur. 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evreni olarak İstanbul’daki 5 yıldızlı otel çalışanları tercih edilmiştir.  Sürücü ve Şeşen (2020) otel 

gibi hizmet sektörlerinin önemli bir istihdam kaynakları olduğu ve ülke ekonomilerine önemli katkılar 

sağladığını ve bu nedenle otellere yönelik araştırmaların kıymetli olacağını belirtmektedirler. Bu bağlamda 

araştırmanın otel çalışanları üzerinde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Araştırmanın 

yapılmasına karar verilmesinden sonra, araştırmayı yapabilmek için Beykent Üniversitesinden etik kurul izni 

alınmıştır. Etik kurul izninin alınmasından sonra İstanbul’da faaliyet gösteren 18 otelin yöneticileri ile iletişime 

geçilmiş ve araştırma yapılabilmesi için izin istenmiştir. Otellerin tercih edilmesinde ilgili otelin 5 yıldızlı 

olması dikkate alınmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi yönündeki talebe olumlu yanıt veren beş otelin insan 

kaynakları müdürlerine hazırlanan elektronik anketin linki gönderilmiş ve tüm çalışanlarına iletilmesi 

istenmiştir. Bir otel hariç toplam çalışan sayısı verilmediği için araştırmada örneklem büyüklüğü 

hesaplanamamıştır. Araştırmada basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışanlarda endişeyi 

azaltmak ve ortak yöntem yanlılığını önlemek için elektronik anketin ilk sayfasında; ankette isim 

belirtilmemesi gerektiği, anket verilerinin direk araştırmacının hesabına geleceği ve dolayısıyla yöneticilerin 

doldurulan ankete ulaşmasının mümkün olmayacağı vurgulanmıştır. Yaklaşık 20 gün sonra elde edilen anket 

verileri incelenmiştir. Elde edilen 378 anket incelendiğinde 12 anketin çeşitli nedenlerle incelenebilir 

olmamasından dolayı araştırmaya dâhil edilmemiştir. Sonuç olarak araştırmada 362 geçerli anket elde 

edilmiştir.   

3.3. Veri Toplama Aracı 

Dönüştürücü Liderlik Algısı: Çalışanların yöneticilerindeki dönüştürücü liderlik algılarının tespitine yönelik 

olarak Carless, Wearing ve Mann (2000) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Toplamda 7 ifade bulunan 

ve tek boyutlu ölçek Yavuz (2010) tarafından Türkçeye uyarlamıştır. Yavuz (2010) çalışmasında ölçeğin 

güvenirliğini 0,830 olarak tespit etmiştir. Yapılan bu araştırmada ise ölçeğin güvenirliği 0,825 olarak 

ölçülmüştür. Ölçeğe ait örnek sorular “Liderim problemler hakkında yeni yollarla düşünmeyi teşvik eder ve 

varsayımları sorgular” ve “Başkalarına gurur ve saygı aşılar ve son derece yetkin olmakla bana ilham verir.” 

şeklindedir. 

İş Performansı: Çalışanlarda iş performanslarının tespit edilmesine yönelik olarak Kirkman ve Rosen (1999) 

tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Dört ifadeden oluşan ölçek tek boyutludur ve Çöl (2008) tarafından 

Türkçeye uyarlamıştır. Çöl (2008) çalışmasında ölçeğin güvenirliğini 0,820 olarak tespit etmiştir. Yapılan bu 

araştırmada ise ölçeğin güvenirliği 0,838 olarak ölçülmüştür. Ölçeğe ait örnek ifadeler “Görevlerimi 

zamanında tamamlarım” ve “İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım” şeklindedir. 

İçsel Motivasyon: Çalışanlarda içsel motivasyonu ölçmeye yönelik olarak Brislin vd. (2005) ve Mahaney ve 

Lederer (2006)’in araştırmalarında kullandıkları ölçek temel alınarak Dündar vd. (2007) tarafından geliştirilen 

ölçek kullanılmıştır. Dündar vd. (2007) araştırmasında içsel motivasyon ölçeğini 3’lü likert tipinde hazırlamış 

ve güvenirlik değerini 0.830 olarak ölçmüştür. Doğan ve Aslan (2018) ise aynı ölçeği çalışmasında 5’li likert 

tipinde yapmış ve ölçeğin güvenirliğini 0,87 olarak belirlemiştir. Yapılan bu araştırmada ise ölçeğin 

güvenirliği 0,861 olarak ölçülmüştür. Ölçeğe ait örnek ifadeler “Yaptığım iş ile ilgili sorumluluk verilmesi” ve 

“Yaptığım işte başarılı olmam” şeklindedir. 

Araştırmada kullanılan dönüştürücü liderlik algısı ve iş performansı ölçekleri 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 

5’e kadar (kesinlikle katılıyorum) derecelendirilmiş 5’li likert tipindedir. İçsel motivasyon ölçeği ise “5- Çok 

Etkili, 4- Etkili, 3- Ne Etkili Ne Etkili Değil, 2- Etkili Değil, 1- Hiç Etkili Değil” şeklinde derecelendirilmiştir.  

3.4. Verilerin Analizi ve Ortak Yöntem Yanlılığı 

Araştırma verilerinin analiz edilmesinde SPSS-23 ve AMOS-18 programları kullanılmıştır.  Araştırma verileri 

kendi kendini raporlamaya dayalı olması ve araştırmanın kesitsel tasarımı nedeniyle ortak yöntem 

yanlılığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle araştırmada ortak yöntem yanlılığının kontrol 

edilmesi için hem prosedürel hem de istatistiksel yöntemler kullanılmıştır (Podsakoff, MacKenzie, Lee ve 

Podsakoff, 2003). Prosedürel yöntemlerde katılımcı bilgilerinin gizliliği ve araştırma verilerinin üçüncü 

şahıslar ile paylaşılmayacağı konusunda güvence verilmiştir. Böylelikle katılımcıların yapay veya dürüst 

olmayan bir şekilde yanıt verme olasılığını azaltılmıştır (Podsako vd., 2003). İstatiksel olarak Harman 
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tarafından önerilen tek faktör analizi yapılmıştır. Tek faktör altında toplanan ifadeler varyansın % 37’sini 

açıkladığı (< %50) ve ortak yöntem yanlılığının araştırma için bir sorun olmadığını ortaya koyulmuştur. 

4. Bulgular 

4.1. Örneklem 

Katılımcıların demografik özelliklerinin tespit edilmesine yönelik olarak yapılan analiz sonuçları Tablo 1 de 

sunulmuştur.  

Tablo 1. Demografik Özellikler 

  Frekans (n) Yüzde (%)  Frekans (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet Medeni Durum 

Kadın 173 47,79 Evli  117 32,32 

Erkek 189 52,21 Bekâr 245 67,68 

İşletmede Çalışma Süresi Eğitim durumu 

1 yıldan az 69 19,06 İlköğretim 38 10,50 

1-3 yıl 90 24,86 Lise 119 32,87 

4-6 yıl 108 29,83 Ön lisans 137 37,85 

7 yıl üstü 95 26,24 Lisans 68 18,78 

Çalışılan Bölüm Yaş 

Ön Büro 70 19,34 25 yaş altı 140 38,67 

Kat Hizmetleri 79 21,82 25 - 35 125 34,53 

Yiyecek-İçecek 97 26,80 35 - 45 66 18,23 

Diğer 116 32,04 45 ve üstü 31 8,56 

Toplam 362 100,00 Toplam 362 100,00 

Demografik özellikleri gösteren Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun erkek (%52,21) ve bekâr 

(%67,68) olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcılarda ön lisans eğitim oranı (%37,85) ve 25 yaş altı çalışan 

sayısı çoğunluktadır (%38,67). 

4.2. Geçerlilik ve Güvenirlik  

Araştırma hipotezleri test edilmeden önce ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlikleri kontrol edilmiş ve elde edilen 

sonuçlar ayrıntılı olarak Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Geçerlik ve Güvenirlik Sonuçları 

Değişkenler Faktör Yükü Cronbach Alfa  Birleşik Güvenirlik AVE 

Dönüştürücü Liderlik 

Algısı 
0,635 - 0,812 0,874 0,825 0,500 

İçsel Motivasyon 0,502 - 0,805 0,861 0,899 0,502 

İş Performansı 0,710 - 0,825 0,838 0,845 0,578 

AVE: Çıkarılan Ortalama Varyans 

Ölçeklerin iç tutarlılıkları Cronbach alfa ile ölçülmüştür. Cronbach alfa değerleri 0,838 ile 0,874 arasında 

değişmektedir. Bu değerlerin literatürde önerilen 0,7 kesme değerinin üzerinde olması ölçeklerin iç tutarlı 

olduğunu göstermektedir (Sürücü, Şeşen ve Maşlakcı, 2021; Nunnally 1978). Ölçek güvenilirliği ayrıca bileşik 

güvenilirlik (CR) ile değerlendirildi ve CR değerlerin 0,825 ile 0,899 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Standartlaştırılmış faktör yükleri, dönüştürücü liderlik algısı için 0,635 ile 0,812, içsel motivasyon için 0.502 ile 

0.805, iş performansı için 0,710 ile 0,825 arasında değişmektedir. Faktör yüklerinin 0,5’den büyük olması ve 

yüksek CR değeri, ölçeğin iyi yakınsak geçerliliğini göstermektedir (Sürücü vd., 2021). 

Ayırt edici geçerlilik, Fornell ve Larcker'in (1981) tavsiyesini takiben, iki yapı arasındaki korelasyonunun, 

Çıkarılan Ortalama Varyans (AVE) değerleri ile karşılaştırarak değerlendirilmiştir. Korelasyon analizi, tüm 

değişkenlere ait AVE değerlerinin (0.708 ile 0.760 arasında değişen) kareköklerinin, her bir ilgili yapı için 
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korelasyondan (0.219 ile 0.451 arasında) daha fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ayırt edici geçerliliği 

daha fazla doğrulamak için Ngo ve O'Cass'ın (2012) yaklaşımını izlenmiş ve herhangi iki yapı arasındaki 

korelasyonun değerinin ilgili CR değerlerinden daha düşük olduğunu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular 

değişkenlerin yeterli ayırt edici geçerliliği göstermektedir. 

4.3. Korelasyon Analizi 

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve kuvvetini tespit etmeye yönelik olarak korelasyon analizinden 

önce verilerinin dağılımı tespit edilmiştir. Hair, Black, Babin ve Anderson (2014)  çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin –1,5 ve +1,5 arasında olması durumunda verilerin normal dağılıma sahip olduğunu 

belirtmektedir. Yapılan analizler değişkenlere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin kabul edilen aralıklarda 

olduğunu ve verilen normal dağılıma sahip olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda korelasyon analizinde 

Pearson korelasyon katsayıları dikkate alınmıştır. Korelasyon analiz sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 3. Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Analiz Sonuçları 

 Ort. SS 1. 2. 3. 

1. Dönüştürücü Liderlik Algısı 3,693 0,788 (0,708a)   

2. İçsel Motivasyon 3,816 0,806 0,451** (0,721a)  

3. İş Performansı 3,595 0,798 0,398** 0,219** (0,760a) 
a Parantez içerisinde kalın olarak gösterilen değerler AVE’nin karekök değerleridir.  

Tablo 2, dönüştürücü liderlik algısının içsel motivasyon (r= 0,451, p <0,05) ve iş performansı (r= 0,398, p <0,05) 

ile pozitif yönlü bir korelasyona sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca içsel motivasyon da iş performansı 

ile pozitif yönlü bir korelasyona sahiptir (r= 0,219, p <0,05). Değişkenler arasında korelasyonların tespit 

edilmesi hipotez testi için gerekli ön koşulu sağlamaktadır.  

4.4. Hipotez Testleri 

Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için yakın tarihli araştırmalarda sıklıkla kullanılan ve basit aracı veya 

düzenleyici değişkenleri içeren modellerde sağlıklı sonuçlar veren Process Macro (Model 4) kullanılmıştır 

(Hayes, 2017).  %95 güven aralığında 5000 önyükleme örnek sayısı ile yapılan analizlerin sonuçları Tablo 4’de 

sunulmuştur.  

Tablo 4. Hipotez Testleri 

Hipotezler Regresyon Yolu Etki SH t p LLCI ULCI 

H1 DLA  İP 0,3956 0,0532 7,4311 0,000 0,2909 0,5004 

H2 DLA  İM 0,2776 0,0519 5,3453 0,000 0,1754 0,3798 

H3 İM  İP 0,3768 0,5080 7,4204 0,000 0,2769 0,4767 

 Aracı Modelin Test Edilmesi 

  Etki  SH LLCI ULCI 

H4 
DLA  İM  İP 

Dolayı Etki 
0,1491 0,320 0,0914 0,2166 

DL: Dönüştürücü Liderlik Algısı, İM: İçsel Motivasyon, İP: İş Performansı 

Hayes (2017) alt ve üst güven aralıklarının sıfırı içermediği durumlarda etkinin anlamlı olduğunu 

belirtmektedir. Bu kapsamda Tablo 4’deki sonuçlar incelendiğinde; dönüştürücü liderlik algısının, içsel 

motivasyon (β= 0,2776, 95% CI= [0,1754, 0,3798], t=5,3453, p<0,05) ve iş performansı üzerinde (β= 0,3956, 95% 

CI= [0,2909, 0,5004], t=7,4311, p<0,05) anlamlı ve olumlu yönde bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu 

bulgulara ilave olarak içsel motivasyonun, iş performansı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir (β= 0,3768, 95% CI= [0,2769, 0,4767], t=7,4204, p<0,05). Elde edilen bulgular ışığında 

Hipotez 1, Hipotez 2 ve Hipotez 3 desteklenmiştir.  

Dönüştürücü liderlik algısının iş performansına etkisinde içsel motivasyonun aracı rolünün tespit edilmesine 

yönelik olarak dolaylı etkinin anlamlılığı kontrol edilmiştir. Elde edilen sonuçlar dönüştürücü liderlik algısı 

ile iş performansı arasındaki ilişkide içsel motivasyonunun tam aracı rolü olduğunu göstermektedir (β= 

0,1491, SH =0,320, 95% BCA CI = [0,0914, 0,2166]). Hayes (2017) regresyon katsayılarının anlamlılığını 

değerlendirmek için alt ve üst güven aralıklarının (LLCI, ULCI) kontrol edilmesi ve bu değerlerin hiçbir 
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durumda sıfırı içermemesi gerektiğini belirtmektedir. Zira araştırmadaki regresyon yolarına ait alt (LLCI) ve 

üst (ULCI) güven aralıkları hiçbir durumda sıfırı içermemektedir. Elde edilen bulgular ışığında Hipotez 4 

desteklenmiştir.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmada, konaklama sektöründe çalışanların performansının nasıl artırılabileceğini anlamak için, 

dönüştürücü liderlik algısı, içsel motivasyon ve iş performansını içeren kavramsal bir model önerilmiştir. 

Yapılan analizler neticesinde dönüştürücü liderlik algısının, iş performansını artırdığı ve içsel motivasyonun 

bu etkide aracı rolü olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın ilk bulgusu dönüştürücü liderlik algısının, iş performansı üzerindeki olumlu etkisinin tespit 

edilmesidir. Dönüştürücü liderler, idealleştirilmiş etki, bireyselleştirilmiş düşünce, entelektüel teşvik veya 

ilham verici motivasyon özelliklerini kullanarak, çalışanları örgütsel hedeflere ulaşmak çalışan 

davranışlarında değişim yaratarak performanslarını artırmaktadır.  Dönüştürücü liderlik algısının, iş 

performansı üzerindeki etkisine ilişkin bulgu, dönüştürücü liderlik yaklaşımının çalışanlar üzerinde kayda 

değer sonuçlara sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Elde edilen bu bulgu geçmiş araştırma bulguları ile 

paralellik göstermektedir (Chen, Bian ve Hou, 2015; Fırat ve Yeşil, 2020; Kara ve Kaya, 2020; Kerse vd., 2021; 

Küçükaltan ve Gözde, 2020; Patiar ve Wang, 2016). 

Dönüştürücü liderlik algısının,  iş performansı üzerindeki etkisi dikkate değer olmakla birlikte dönüştürücü 

liderlik algısının, içsel motivasyon üzerindeki etkisinin tespit edilmesi de önemlidir. Bir örgütün başarısı, 

büyük ölçüde çalışanların davranışlarına bağlıdır. Dolayısıyla performansı artırıcı davranışlar kendiliğinden 

oluşmaz ve bir motivasyona ihtiyaç vardır. Dönüştürücü liderin temel görevlerinden biri ise, yüksek 

performans için çalışanını motive etmektir. Dönüştürücü liderliğin tanımına ilişkin genel bilgiler, bu sürecin 

liderin çalışanlarını etkileme ve motive etme yeteneğini içerdiğini (ilham verici motivasyon) göstermektedir. 

Araştırmanın bulgusu dönüştürücü liderliğin rolüne ek olarak, çalışan performansının iyileştirilmesinde 

çalışan motivasyon faktörünün önemli olduğunu göstermektedir. Araştırmada elde edilen bu bulgu yakın 

tarihli yapılan diğer araştırma bulgularını desteklemektedir (Batmaz ve Gürer, 2016; Lee ve Hidayat, 2018; 

Nugroho vd., 2020).  

Araştırmanın en önemli bulgusu ve literatüre katkısı içsel motivasyonun aracı rolünün tespit edilmesidir. İçsel 

motivasyonun, dönüştürücü liderlik algısının ile çalışanların performansı arasındaki ilişkide bir aracılık rolü 

olduğu gerçeği dikkate değerdir. Bu bulgu yöneticilerin çalışanlarının motivasyonunu artırmalarının çalışan 

performansları üzerinde olumlu bir etkisinin olacağını göstermektedir. Çalışanların yerine getirilmesi gereken 

kendi ihtiyaçları ve çıkarları vardır. Liderlerin çalışan ihtiyaçlarına cevap verici şekilde hareket etmesi, onlarla 

bireysel olarak ilgilenmesi önerilir. Ayrıca çalışanların motivasyonlarının yükseltilmesi performansı artırıcı 

bir unsur olmanın yanı sıra nitelikli çalışanların kaybetmemesi için de önemlidir. Otel yöneticilerin belli 

zaman aralıklarında çalışanlarıyla bire bir görüşme yapması çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarının tespitinde 

önemli bir etken olabilir. Çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarının tespitinde diğer bir yol ise ortak kullanım 

alanlarına koyulacak teklif ve öneri defterleri olabilir. Çalışanlar bu defterleri beklentilerini ve istekilerini 

yazabilir ve liderin bunları tespit etmesini kolaylaştırabilir.  

Dönüştürücü liderlik algısının iş performansı ve içsel motivasyon üzerindeki olumlu etkileri 

düşünüldüğünde, mevcut yöneticilerin dönüştürücü liderlik davranışları göstermesi önerilir. Ayrıca insan 

kaynakları yöneticilerinin dönüştürücü liderlik davranışlarına sahip yöneticileri işe alması örgütsel başarıyı 

sağlamak için faydalı olabilir. Literatürde belirtildiği gibi dönüştürücü liderlik özellikleri eğitim ile 

kazandırılabilir (Sürücü vd., 2020). Dolayısı ile insan kaynakları yöneticileri örgüt içi ya da örgüt dışı eğitim 

programları planlayarak yöneticilerine dönüştürücü liderlik özellikleri kazandırabilirler.  

Mevcut araştırma dönüştürücü liderlik algısının iş performansına etkisinde içsel motivasyonun aracı rolü 

olduğunu gösterse de, örneklemin kapsamı nedeniyle bir sınırlılık söz konusudur. Araştırma İstanbul’daki 5 

yıldızlı otellerin çalışanları üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle çalışmanın diğer sektörlere genelleştirilmesi 

mümkün olmayabilir. Ayrıca araştırmanın en önemli kısıtlarından biri de Dünya çapında etkisini gösteren 

Covid-19 pandemisidir. Araştırmanın yapıldığı dönem içerisinde Covid-19 pandemisi özellikle konaklama 

sektörü gibi hizmet sektörlerindeki örgütleri ve çalışanlarını olumsuz etkilemiştir. Dolayısı ile bu dönem 
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içerisinde yapılan araştırmalarda çalışanların motivasyon kaynaklarında değişikler olmuş olabilir. Araştırma 

bulguları değerlendirilirken dikkate alınmamıştır.  

Dönüştürücü liderlik algısının iş performansına etkisinde psikolojik sermaye, psikolojik güçlendirme ve lider 

üye etkileşimi gibi farklı aracı veya düzenleyici değişkenlerin de model dâhil edilmesi dönüştürücü liderlik 

algısının iş performansına etkisindeki sınır koşulları hakkında uygulayıcı ve akademisyenler için faydalı 

olabilir. İleride yapılacak araştırmalarda geniş örneklem gruplarına uygulanması ve modele öz yeterlilik, lider 

üye etkileşimi, psikolojik sermeye gibi değişkenlerin dâhil edilmesi araştırmanın sınırlıklarını ortadan 

kaldırabilir.   
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Purpose –  This study was conducted tries to reveal if cronyism is a problem in tourism sector just like 

in others, or not. For this reason, the main purpose of this study is to measure the tourism employees’ 

cronyism perceptions and their career plateau experience arising from cronyism. 

Design/methodology/approach –  This study was conducted with qualitative research methods and 

designed with exploratory research pattern. Interviews were made with 23 employees who work in 

different tourism enterprises. During the interviews, eight questions were asked to the participants and 

the answers were analyzed by content analysis. 

Findings –  As a result, it was revealed that tourism employees were aware of cronyism in their 

companies, and cronyism mostly showed itself in promotion, salary increase and workload 

distribution. Because of the cronyism seen in promotions, employees emphasized that they began to 

feel distrust and did not see a future for themselves in their companies. This result shows that the 

cronyism experienced in tourism enterprises also causes the employees to experience a career plateau. 

In addition to all these results, this research is also important in that it is the first study in the literature 

to establish a direct relationship between cronyism and career plateau in the tourism sector.  

Discussion –  Regardless of the sector, employees think that when they are faced with cronyism, they 

cannot be promoted and plan their careers as they are just because of cronyism. All of this result with 

cynical behaviors and being alienated to the companies and the sector itself.  

 

1. Introduction 

Among the expectations of employees in organizations accepted as social and living assets; objective and fair 

behavior is one of the most important elements. Ensuring the harmony between the structures, functioning 

and individuals in organizations, where individuals with different characteristics coexist, is possible by acting 

fairly and by preventing in favouritism behaviors. Cronyism, which emerges through social networks, is 

probably the most common form of favouritism behavior in organizations due to its wide boundaries. 

Cronyism, which is the situation of individuals to be recruited, remuneration, career development, and benefit 

from various working conditions because of the long-term personal relationships, not because of their 

education level, success, abilities and performances, (Drew et al., 2012); is also considered an important 

concept in dynamic and labor-based tourism enterprises. Because the phenomenon of favouritism, which is 

frequently encountered in public and commercial life, is also seen in tourism enterprises operating in the 

service sector and where the “human” factor is indispensable (Şapçılar, 2017). This situation shows itself 

mostly in selecting the opening team employees in the newly opened enterprises among the managers’ 

affinities. Although this situation seems like it accelerates the activities and success of the enterprises in the 

opening process, when considered in the long term; it reduces the possibility of unacquaint new personnel to 

be accepted and promoted within the company. Especially when employees realize that some of their 

teammates are better known and liked by managers, they are negatively affected by this and fall into a mistrust 

towards their company and experience anxiety for the future. 

As in many other sectors, as a result of tourism employees’ lack of career planning for their future due to their 

insecurity; career plateau phenomenon arises in tourism sector as well.  Issues such as recruitment, 
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performance, career, promotion; which employees use to evaluate a company’s justice, equality and trust in 

the organizational environment; are also related to the individual goals of the employees. These individual 

goals include promotion, career development, etc. and the hindrance of these goals creates career plateu which 

can occur because of many reasons.  One of these reasons is that employees, who have better personal 

connections with top management due to favouritism, are promoted more often and remain in these positions 

for a long time. At this point, it is also possible to say that there is a relationship between cronyism and the 

career plateau (Bolat et al., 2017). 

In this study, cronyism, which is one of the behaviors that limit the paths of success (Khatri et al., 2003), and 

career plateau are evaluated in terms of tourism enterprises. In the first part of the study, the concepts of 

cronyism and career plateau are explained and previous studies on the subject in the literature are included.  

In the second part, the application process and findings of the research are given. The study was concluded 

with the recommendations developed for both industry representatives and other researchers on the subject. 

2. Literature Review 

2.1.Cronyism 

In general, favouritism behavior can be defined as rewarding or recruiting people for being a member of a 

certain group, having social relationships or other desirable characteristics instead of having good skills and 

knowledge (Nadler & Schulman, 2006). In general, favouritism behavior can be seen in different types such as 

nepotism, cronyism, favorism, tribalism and guanxi. Nepotism can be defined as unethical privilege of 

individuals with blood or kinship relations (Abdalla et al., 1998).  

While favorism, which includes subjectivity or prejudice based on individual preferences, falls within the 

definition of cronyism, it is narrower when considering social connections and processes. (Khatri et al., 2008). 

The favouritism of people belonging to the same tribe is expressed as tribalism. (Loewe et al., 2007). Guanxi, 

includes long-term connections and relationships with resources based on trust and reputation (Khatri et al., 

2006). Cronyism, on the other hand, was created by a group of people working together to develop and 

maintain an informal system for personal gain rather than formal rules and procedures (James, 2006).  

Cronyism, which is derived from the words “khronios” in Greek and “crony” in English, means   “long-term 

friendship and good fellowship” and, is also often used in the literature as friendly favouritism  (Kiechel, 1984; 

Büte, 2011). The concept of cronyism was suggested firstly in the 1840s as “the ability or desire to make friends” 

(Khatri & Tsang, 2003) and has been variously described by different authors over time. Cronyism is the fact 

that individuals hold a certain position through their social network connections and interpersonal 

relationships, rather than their knowledge, skills and abilities (Khatri et al., 2003).  

Cronyism is a personnel practice applied in processes such as non-merit-based recruitment or promotion, 

especially as a result of friendship with an individual in a managerial position (Hernandez & Page, 2006). 

According to a different definition, it is seen as being on the side of friends or acquaintances of friends (Pelletier 

& Bligh, 2008). According to Chandler (2012), cronyism is an application based on privileged behavior and not 

based on merit.  

Although the concepts of nepotism and cronyism are quite similar, their difference is that the behavior of 

favouritism in general varies according to the degree of closeness. Boadi (2000: 198) suggests that cronyism is 

a larger phenomenon than nepotism and favouritism is directed towards friends and colleagues. In addition, 

nepotism is thought to be narrower since it includes only family and kinship ties (Khatri et al., 2008:6; Yan & 

Bei, 2009: 3). Another similar concept, guanxine, has three properties that differ from cronyism. These 

characteristics are that the relationship is not passed down from generation to generation, the network of 

relationships does not harm third parties, and although guanxine is not favouritism itself, it leads to 

favouritism in general. (Khatri et al., 2006). Considering all the definitions made; it would not be wrong to say 

that the common point of all types of favouritism is not complying with the merit system and ignoring 

individuals’ knowledge, skills, education and abilities. 

Cronyism is a social phenomenon and a form of favouritism based on social network connections and 

interpersonal relationships. Since it is a social phenomenon, cronyism can be seen for various reasons, and 

since relationships are dynamic, cronyism is also dynamic and proactive (Khatri et al., 2003). Since cronyism 
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has a dynamic structure, social groups with which individuals are close or interests may change over time. 

This situation moves the concept of cronyism away from the idea of “long-term friendship and good 

fellowship”, which was the first derived meaning of the word, and reflects the view that a “long-term” 

relationship may not be necessary in order to see cronyism (Khatri et al., 2003). Cronyism is also known as a 

method that targets unethical and prejudiced employment practices and certain groups with different cultural 

backgrounds (Jones et al., 2008). 

According to Khatri et al. (2006), four elements must be found in order to see cronyism. Firstly, either party 

does not have to immediately see a favor from the other, or that the favor has not to be contractual. Secondly, 

one side should see a tangible (like promotion) or intangible (like information) favor from the other. Thirdly, 

there should be a social bond between the two parties (such as kinship, friendship, ethnicity, business 

friendship). Lastly, the relationship between the two parties (the creation of cronyism) must cause a cost/loss 

to the third party who rejects a more valuable resource. 

Cronyism, which is a kind of favouritism shown to the subordinates by the individual in the managerial 

position, can be seen at the organizational and individual level. It is stated that cronyism can be observed at 

the organizational level due to the political connections of the organization, and at the individual level through 

the friend in the organization (Soleimanof, 2016). This kind of favouritism can be observed for the purposes of 

reciprocity and gain (Khatri et al., 2003).  

Cronyism can be observed in different ways with the unfair use of power and authority in organizations. In 

organizations, it can occur as intra-group bias cronyism and paternalistic cronyism. In-group bias cronyism, 

in a certain social environment, the individual tends to apply a kind of cronyism by including individuals 

whom he feels close to into the group, while placing individuals he does not feel close to in the outer group. 

Psychological interdependence among groups as a result of intra-group bias cronyism, informality and 

informal relationships emerge in the organization. The concepts of power and loyalty are at the forefront in 

paternalistic cronyism. It is a situation where managers direct their resources to their subordinates whom they 

trust and find loyal, and in return they expect obedience and loyalty from their subordinates (Turhan, 2014). 

Disregarding the knowledge, skills and abilities of the employees and managing the processes with 

favouritism, on the other hand, brings up many issues in organizations on an individual and organizational 

basis. These issues mostly show themselves as the effects of cronyism. While some of the studies argue that 

cronyism may be advantageous, the majority of the studies highlight the negativities that cronyism can create 

in employees and organizations. Accordingly, the advantages and disadvantages of cronyism are summarized 

in Table 1 (Hurley et al., 1997; Khatri & Tsang, 2003; Khatri et al., 2008; Xin-Zhi et al., 2010; Pearce, 2015). 

  Table 1. Advantages and Disadvantages of Cronyism 

Advantages Disadvantages 

 

 Organizational decision making process can 

be shortened. 

 The organization can use its network to find 

new markets and new resources. 

 Communication may become faster as a 

result of close relationships. 

 Group members involved in cronyism may 

have more job satisfaction than those 

outside. 

 Since interpersonal relationships are at the 

forefront, fair evaluation becomes difficult. 

 The desire of the employees to receive 

training is decreasing. 

 Employees slow down their work flow by 

losing motivation and confidence in the 

business. 

 Negative effects are seen on the job 

satisfaction of the employees. 

 While some of the employees have better 

career conditions, the rest of the employees 

are faced with career plateau. 

Source: Compiled by the authors. 

2.2.Career Plateau 

Currently, the difficulty of competitive conditions, fast-developing technology, social changes and 

developments affect organizations that are living beings, just like people. In rapidly changing competitive 
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conditions, organizations can make a difference with the human resources they have. For this reason, placing 

the right individuals in the right positions is a good tool for achieving this goal. 

Placing the right people in the right position is associated with both recruitment processes and career and 

promotion processes. At this point, within an organization, it is important to be able to plan careers, manage 

careers and talents in such a way that the harmony between the needs of the organization and employees is 

balanced (Baoguo & Mian, 2005). With properly designed career management, the abilities that exist in the 

organization can be retained, the monotony of employees at work can be prevented; the employee can improve 

with individual career planning and as a result, the person can be assigned in different positions horizontally 

or vertically. 

The career plateau, the first definition of which was proposed by Ference, Stoner and Warren (1977) as a low 

possibility of rising in a career, has also been considered from different angles over time. The concept was 

expanded as the employee mastered all his/her duties, had nothing new to learn, and perceived stagnation in 

his/her career (Cheng & Su, 2017).  According to Tan and Salomone (1994), the lack of career progression in 

the organization in vertical or horizontal direction is defined as career plateau. Career plateau, which is a 

psychological feeling according to another point of view, is also accepted as the frustration and inability that 

employees feel due to a temporary or permanent stop in career progression (Rotondo & Perrewe, 2000). 

According to Nachbagauer and Riedl (2002), it is the absence of progress in a hierarchical or task-oriented 

manner. In time, the career plateau has been handled with different dimensions and many plateau types have 

been defined. The classification of career plateau done by various researches are shown as follows in Table 2. 

Table 2. The Classification of Career Pletau 

Ference et al. (1977) Bardwick (1986) 
Xie, Lu, Zhou and 

Xin  (2014) 
Lee (2003) 

Godard, Fouque, 

Gollety and Flanchec 

(2015) 

The individual plateau 

– caused by the 

employees’ lack of 

qualifications or lack 

of desire to be 

promoted although 

there are 

opportunities for 

promotion.  

The hierarchical 

plateau – is lack of 

promotion 

opportunities 

The hierarchical 

plateau – same as 

Bardwick 

The professional 

plateau - means 

a stagnation in 

professional 

development 

and acquisition 

of new skills in 

terms of both 

job content and 

employability 

The objective plateau - 

structural and 

observable elements 

and is usually 

measured on the basis 

of seniority or salary 

The organizational 

plateau – having no 

opportunities in the 

organization despite 

the appropriate 

qualifications of the 

employee.  

The job content 

plateau – is lack of 

responsibility due 

to the nature of 

the job and lack of 

difficulty due to 

the monotony of 

the job.  

The job content 

plateau – same as 

Bardwick 

 

The subjective plateau - 

the employee’s 

feelings that career is 

unlikely to develop 

 

The life plateau – is 

the state of feeling 

stagnant or 

trapped in all 

areas of life due to 

the employees’ 

failure in their 

jobs and lack of 

satisfaction.  

The inclusive 

plateau – the 

stagnation in 

organizational 

centralization, the 

lack of authority 

and power of the 

decision-making 

mechanism.  

  

Source: Compiled by the authors.  
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The employee may not have the opportunity to rise and develop in the career due to reasons arising from 

himself/herself or the organization. The employee’s inability to adapt to organizational processes and changes, 

her inability to develop herself/himself, and her/him inability to comply with the qualifications required by 

the job can lead to an individual-oriented plateau.  Factors such as the organization’s inability to foresee 

environmental changes, lack of structural coordination, inconsistencies in human resources policies, 

organizational downsizing or regression of institutional growth, organizational climate, can also cause 

organizational-oriented plateaus (Sadullah et al., 2015: 275; Clark, 2004). In addition, Chao (1990) argues that 

career plateau can be evaluated as a subjective situation influenced by the perceptions of employees rather 

than an objective career situation. As can be seen, factors in both individual and structural types and objective 

or subjective structures can be effective in preventing the progress of the individual in his/her career. 

On the other hand, it is possible that career plateau originates from the individual. The fact that the employee 

is not interested in the higher position and the employee is not considered suitable for the higher position due 

to some personal weaknesses are also seen for individual reasons (Burke, 1989: 295; Burke & Mikkelsen, 2006: 

692). In addition, situations such as wanting to spare time for the family, not wanting additional 

responsibilities or new duties can be counted as individual reasons (Clark, 2004). It is stated that 

understanding whether the individual considering subjective perceptions rather than objective factors is at the 

plateau stage or not can give more accurate results (Cheng & Su, 2017).  

Career management is one of the issues with cronyism effect in organizations, especially in human resources. 

Career plateau, which is among the career problems, is considered as a career stage in which the individual 

perceives that there is no job challenges, as well as the low probability of getting promoted (Yang et al., 2018). 

Any cronyism that can be made in recruitment processes, career management and promotion processes, wage 

increases and performance evaluation issues with the effect of cronyism may cause various emotional and 

behavioral consequences, especially on other employees in the organization. In addition, acting with the effect 

of cronyism especially in recruitment processes, career management and promotion processes may be harmful 

to third individuals (in terms of candidates for the position), and may not meet the principle of person-job 

harmony in a healthy way. The employee whose career development stagnates with the effect of cronyism 

will enter a stagnant period by experiencing a plateau. 

3. Related Works 

Although cronyism and career flattening are seen in many sectors and business structures, they are more 

prominently felt in labor-intensive service sectors based on manpower rather than in sectors based on 

mechanical production. In the literature review, it was revealed that the studies generally focused on service 

sectors for this reason. 

Within the scope of the research, primarily domestic and foreign literature on cronyism was examined and it 

was seen that the studies mostly focused on the issues of cronyism’s job satisfaction, intention to leave, 

organizational deviation, and possible effects on workload. In almost all of the studies, the negative effects of 

cronyism on both employees and enterprises have been revealed. Such that Fu found, in a study conducted in 

2015, that individuals who were favored in the workplace were promoted much faster than others because of 

favouritism. Loewe et al. (2007) argued that the employment of unskilled personnel is on the rise due to 

favouritism. 

In the research of Blase and Blase (2003), it was revealed that cronyism affects not only material facts but also 

decision processes, and it is understood that cronyism is applied in matters such as working conditions of 

employees and leave rights. On the other hand, Xin-Zhi et al. (2010) concluded that cronyism can also lead to 

small groupings in enterprises. In connection with this result, many other studies reveal that employees who 

are less supported due to cronyism in organizations experience situations such as organizational injustice, loss 

of motivation, decrease in performance, decrease in job satisfaction, loss of trust, decrease in organizational 

commitment, cynicism and ultimately intention the leave (Abdalla et al., 1998; Yan & Bei, 2009; Chandler, 2012; 

Fu, 2015; Argon, 2016; Shaheen et al., 2017; Çetinkaya & Tanış, 2017; Akçin, 2019).  

When the literature on career plateau was examined, it was seen that studies focused on which situations can 

be evaluated as career plateau and the effects of career plateau. Appelbaum and Finestone (1994) stated in 

their study that slow economic growth in enterprises increases competition for high-level positions, and noted 
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that some or all employees waiting to be promoted to high-level positions may remain in a plateau position 

for a certain period of time. In another study, it is stated that the failure of employees’ promotion expectations 

to be positive can create a hierarchical plateau. This results in low satisfaction and low organizational 

commitment (Yang et al., 2018).  

Looking at the studies on the effects of career plateau, the research conducted by Lapalme, Tremblay and 

Simard in 2009 stands out. In the study, it was revealed that employees who are in a structural plateau 

experience various psychological difficulties due to the increase in anxiety level and low morale. These 

difficulties have also been examined in other studies, and as a result of the studies, it was stated that the career 

plateau led to results such as low job satisfaction, decrease in organizational commitment, intention to leave 

and absenteeism (Wang et al., 2014; Godard et al., 2015; Cheng & Su, 2017; Özçelik, 2019). Unlike all other 

studies, Lee discussed the positive aspects of the concept in a study, conducted in 2003 by revealing that 

employees perceive the plateau process as a safe and stable rest period due to the feeling of stress and 

restriction arising from a continuous career mobility. 

When the studies on tourism enterprises are examined, it is seen that foreign literature focuses on the effects 

of cronyism on sectoral development and both regional and national economy. However, cronyism has been 

discussed in terms of cooperation between investors and public administrators in terms of tourism 

investments (Prideaux, 1999; Diwan et al., 2014; Adair & Abdallah, 2015).  

In the domestic literature review for the tourism sector, it was emphasized that the researchers focused more 

on nepotism, another type of favouritism in general. In their study; Arslaner, Erol and Boylu (2014); compared 

the relationship between nepotism and the perception of organizational justice in terms of accommodation 

businesses that operate as family businesses and those that do not. According to the results of the study, while 

there was no negative relationship between nepotism perception and organizational justice in accommodation 

enterprises operating as a family business, the significant and negative relationship between nepotism and 

organizational justice was strongly demonstrated in other accommodation enterprises. In the same way, Bolat 

et al. (2017) have shown that nepotism has a positive effect on the intention to leave work, that is, the high 

perception of nepotism also increases the intention to leave work. However, in its influence on the intention 

to leave work, they emphasized that the career plateau created by perceived nepotism also plays a role as an 

intermediary. 

In other studies on cronyism, it was concluded that cronyism in tourism enterprises are frequently perceived 

in tourism enterprises and have negative effects on employees. According to the common results of the studies, 

while cronyism significantly decreases the job satisfaction and organizational justice perceptions of the 

employees, it also increases the perceptions of the intention to leave and career plateau (Erdem et al., 2013; 

Karataş, 2013; Şapçılar, 2017).  

4.Methodology 

4.1.The Aim and Importance of Research 

The main aim of this research is to determine whether cronyism behaviors that are frequently encountered in 

enterprises and are also mixed with nepotism are perceived in tourism enterprises or not. In addition, 

measuring the effect of perceived chronism behavior on tourism employees is another goal of the study. 

During the literature review, studies on chronism generally focused on the effect of job satisfaction, turnover 

intention, and organizational deviation. No study has been found examining the direct effect of chronism on 

career plateau of employees. Therefore, another purpose of this research is to measure whether the perception 

of chronism of tourism workers has an effect on the career plateau. From this point of view, it is assumed that 

the research will also contribute to this lack of literature and create awareness of executive behavior. Istanbul 

Commerce University Ethics Committee approval was obtained for the interview questions. 

4.2.Sampling and Data Gathering 

Research is designed with an exploratory research pattern and has qualitative characteristics. In the research, 

firstly, existence of the research problem which can be explained with the perception of cronysim in tourism 

enterprises, and then, the behavioral and intellectual results caused by this problem were tried to be revealed. 

The data were collected by the interview technique, a method commonly used in qualitative research, and 
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participants were asked eight questions through a semi-structured question form. The reason for using this 

method is that; it allows the researcher to dig deeper and collect comprehensive information if it is necessary. 

The universe of the research includes all tourim employees work in Istanbul and the sampling contains 23 

tourism employees which are determined by snowball sampling method. In determining the sample, the focus 

was not specifically on a single type of tourism business. In order for the sample to represent the entire sector, 

individuals working in different types of businesses were preferred. Since the answers received in the 

interviews started to be repeated frequently after a while, the interviews were terminated after the twenty-

third participant.  

4.3.Data Analysis and Reliability 

The data collected in the research was analyzed by the content analysis method, which is frequently used in 

qualitative research analyses. Content analysis is defined as determining which concepts, events and thoughts 

are most or least emphasized by looking at the content of written texts, images or discourses and reaching a 

conclusion (Kozak, 2015). The main goal in content analysis is to reach concepts and relationships that can 

explain the collected data (Yıldırım & Şimşek, 2016:242). In content analysis, qualitative research data obtained 

through interviews, observations or documents are analyzed in four stages. First of all, the data is encoded, 

and then the main themes to which the data will be grouped are determined. These determined codes and 

themes are organized and at the last stage, the findings are defined and interpreted according to these codes 

and a research report is written (Kıncal, 2015: 192). 

At the first stage of the analysis, the audio recordings used during the interviews were transferred to a 

computer environment and written, and as a result a document of about 47 pages was obtained. Later, in order 

to check whether spelling mistakes were made, this document was read to two different independent 

academics and checked. 

In the reliability measurements of qualitative research, as reliability and confirmability of results are more 

prominent than quantitative research, the member control method is applied in order to increase reliability. 

By the member control method, after all the information recorded by the researcher is written, the interviewees 

are read and confirmed their accuracy (Erdoğan, 2012). The data obtained in this study were also read and 

confirmed to the participants and their accuracy was confirmed. 

5.Results 

The information obtained were re-read with the scope of employees’ perceptions of cronyism and career 

plateau, and then the most related and frequently repeated statements were determined with eight questions. 

The words which are included in these phrases and have common meanings have been coded in order to 

complete the analysis. Afterwards, all these phrases and codes were analyzed and the thoughts that each 

interview question tried to reveal were interpreted in a descriptive way.  

During the interpretations, the answers given by the participants were also quoted and included in the 

findings in order to show their point of view. In accordance with the protection of personal data and 

information privacy, the names and institutions of the participants were not included in the writing of the 

findings and the citations made, but instead all participants were defined as P1, P2, P3, etc. In the direct 

quotations used, in order not to disturb the integrity of the research and the language flow, daily expression 

and expression disorders have been changed in a way that does not affect their original meanings. In long 

answers, only expressions indicating the answers sought by the interview question were shown, and the 

abbreviations are indicated with ( ... ). The results are shown as following headings.  

5.1.Results of Descriptive Statistics 

At the beginning of the interview, participants were asked demographic questions such as age, educational 

status, and time of seniority in the sector. All participants interviewed work at different levels in businesses 

involved in the tourism sector. Data on the demographic distributions of participants are shown in Table 3. 
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Table 3. Descriptive Statistics of the Participants 

Participants Gender Age Education Department/ 

Position 

Working 

Time 

Period in 

Current 

Position 

Total 

Working 

Time Period 

in the 

Company 

P1 Male 31-40 Graduate Events/ Marketing 

Manager 

4,5 yrs. 7,5 yrs. 

P2 Female 21-30 Postgraduate Reservations 

Specialist 

2,5 yrs. 4,5 yrs. 

P3 Male 21-30 Graduate Events Specialist 4 yrs. 4 yrs. 

P4 Female 21-30 Graduate Asst. of 

Accounting 

Specialist 

2 yrs. 4 yrs. 

P5 Male 21-30 Postgraduate Sales Specialist 3,5 yrs. 5 yrs. 

P6 Male 21-30 Graduate Front Office / 

Concierge 

3 yrs. 3,5 yrs. 

P7 Male 31-40 Graduate Revenue Manager 2 yrs.* 2 yrs. 8 mts. 

P8 Male 31-40 Graduate Front Office 

Manager 

1 mts. 3 yrs. 3 mts. 

P9 Male 21-30 Ass. Degree Group Sales 

Representative 

1 yrs.* 1 yrs. 

P10 Male 21-30 Postgraduate Operations 

Executive 

2 yrs. 6 

mts. 

2 yrs. 8 mts. 

P11 Female 31-40 Graduate FIT Operations 

Executive 

1 yrs. 9 

mts. 

1 yrs. 9 mts. 

P12 Female 31-40 Graduate Agency Contract 

Manager 

3 yrs. 3 yrs. 

P13 Female 41-50 Graduate Marketing 

Specialist 

10 yrs. 6 

mts. 

10 yrs. 6 mts. 

P14 Female 31-40 Graduate Revenue Manager 1 yrs. 2 

mts. 

1 yrs. 2 mts. 

P15 Male 21-30 Graduate Sales 

Representative 

2 yrs. 9 

mts. 

3 yrs. 6 mts. 

P16 Female 21-30 Ass. Degree Sales Manager 2,5 yrs. 6 yrs. 2 mts. 

P17 Male 21-30 Graduate Front Office 

Supervisor 

1 yrs. 10 

mts. 

3 yrs. 4 mts. 

P18 Female 21-30 Graduate Tour Sales 

Representative 

2 yrs. 7 

mts. 

2 yrs. 7 mts. 

P19 Male 31-40 Graduate Accounting 

Specialist 

3 yrs. 9 

mts. 

3 yrs. 9 mts. 

P20 Female 31-40 Ass. Degree Abroad Travel 

Representative 

3 yrs.* 3 mts. 

P21 Male 21-30 Graduate Visa Consultant 1 yrs. 9 

mts. 

1 yrs. 9 mts. 

P22 Female 31-40 Graduate Guest Relation 

Manager 

1 yrs. 9 

mts. 

10 yrs. 8 mts. 

P23 Male 31-40 Graduate Sales 

Representative 

2. yrs. 2 yrs. 

*Participant #7 is working in the same position, with different companies, since 7 years; #9 since 3 years and 

#20 since 11 years.  
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According to the table, it can be said that the gender of the participants distributed nearly equal (13 male and 

10 female). According to their age groups, it is seen that the (52,18%) of the participants are between 21-30 

while the (43,48%) are between 31-40. Only three people are graduated from associate degree programmes, 

and the rest have at least graduate degree. When their positions are examined, it is understood that 5 of them 

are in the level of representative and the rest 18 are in supervisoral or managerial levels. All participants work 

since at least one year in their companies. When their total time period worked in current positions and 

companies are compared, it can be said that most of them get promoted in a short time. The most notable point 

of this table is some employees (P13) have been working in the same position in the same company for a long 

time, and some participants (P7, P9 and P20) have always been working in the same position for a long time 

within different companies. 

The data gathered from the interview questions were read after they were written and during the readings, 

words or groups of words in the descriptive character included in the text, were noted. In this way, the codes 

that form the basis of content analysis were created. These codes cover the most frequently repeated and 

striking statements that are emphasized as important in the statements explaining each interview question. 

As a result of the analysis, the codes and findings determined for each question are described in two 

subheadings, respectively, together with the related tables. 

5.2.Results of Cronyism Perception 

The first half of the interview questions were aimed at determining the employees’ perception of cronyism, 

and a total of four questions were asked. The responses of the participants are encoded with expressions with 

common meanings and shown in Table 4. 

Table 4. Findings about the Perception of Cronyism 

Interview Question Codes 

 

1. The situation of employess affinity with 

the managers they work with 

Not directly related (17) 

Previously acquainted (6) 

There are some who are previously acquainted (20) 

 

2. Whether employees are treated equally, 

what kind of discriminations are done. 

Treated equally (9) 

No comment (3) 

Not treated equally (11) 

- Priority in recruitment (2) 

- Difference on ratio of salary rise (3) 

- Difference on distribution of workload (2) 

- Departmental discrimination (6) 

- Favorism of seniors (4) 

- Priority on the rights of flexible work shifts (2) 

- Inequalities in programming annual leaves (2) 

3. What is understood with the concept of 

cronyism. 

Any kinds of supports (6) 

Positive discrimination (4) 

Favouritism (9) 

Attitudes like nepotism (6) 

Being unethical (1) 

Mobbing (1) 

No comment (1) 

4. The feelings of behavioral differences 

arising from cronyism. 

Motivation loss (5) 

Injustice (10) 

Loss in sense of belonging (4) 

Loss of organizational commitment (2) 

Not felt any kinds of discrimination (3) 

Not bothering me (3) 

Cynical behaviors (6) 

- Diverging from colleagues (1) 

- Scepticism (1) 

- Feeling of inadequacy (1) 
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- Displaying passive resistance (1) 

- Hindering of works (2) 

When the answers are examined, it is seen that the vast majority of participants are aware of the existence of 

employees who know each other in advance and are even related, although they do not know one-to-one 

(friends) in the business in advance. Especially in their answers to the second question, it is understood that 

this acquaintance leads to behavioral differences in enterprises and these differences are reflected in the 

employees. Participants mostly complain about the priority in recruitment, the change in salary increase rates 

according to the individual, and the fact that managers approach some departments more optimistically just 

because they are on good terms with the people there. Some of the participants’ comments on this issue are as 

follows:  

“No. There have been discriminations according to affinity in recruitment, salary increase and project 

distributions. Such as; hiring the relatives of manager firstly, getting more increased salaries with the help of 

related managers, and distribution of the important projects only to colleagues who are related with supervisors, 

etc… (P1)” 

“ Although it seems to be treated the same, it is not. Whoever is closer to the right person, is profitable at the end 

of the day. This profitability shows itself sometimes in the business department, sometimes about flexible 

working, sometimes in the salary increase (P11).” 

“Direct distinction is made as loved and unloved personnel. People who do everything they are told and do not 

object are accepted as loved staff, people who seek their right are not loved and are subjected to all kinds of 

compulsion… (P20)” 

When these answers are evaluated, it is understood that the participants are mostly informed about the 

concept of cronyism. Along with the answers given in the form of nepotism and discrimination of relatives, 

which are also known definitions of cronyism in the literature, the most noticeable point is that some 

participants see cronyism as positive discrimination. These participants define cronyism as “positive 

discrimination, which refers to employees whose work knowledge is trusted and whose previous work 

discipline is observed”. But it is often emphasized in the literature that chronism does not have such a 

contribution to employees and businesses. At this point, it should also be taken into account why participants 

think this way. 

Finally, in responses to how behavioral differences arising from cronyism make participants feel; it seems that 

the most featured response is the feeling of injustice and loss of motivation. Therewithal, participants also 

emphasize that they experience cynical behaviors (scepticism, distance to the team, deliberately disrupting of 

work, etc.) due to the loss of motivation they experience. It is understood from the answers that this situation 

also damages the feelings of organizational commitment of the employees. Some direct answers of participants 

on this topic are summarized as follows. 

“It makes me feel far away, in terms of close friendship relationships and the establishment of social networks. 

I'm starting to reduce my self-sacrifice, and giving up to make extra labor (P4)” 

“… In fact, treating employees unfairly has a negative turn to the company as well as to staff communication. 

At some point, you switch to passive resistance. Around me, there are employees who do not work or disrupt 

even the jobs that will result in a positive result because of their anger at the institution. I couldn't get to that 

stage because of my ethical understanding, but I can't find those, who did it, guilty anymore… (P13).” 

“I'm running out of respect for my company. My desire and motivation to work are disappearing. I never want 

to add anything to the company (P20)” 

When all these answers are examined together, it is understood that the individuals working in tourism 

industry are aware of the croniysm behaviors in the companies and that these behaviors create many negative 

feelings on them. So much so that many participants are getting cynical increasingly, and feel distrust to their 

companies because they have lost their faith in organizational justice. 

 

 



N. Yavuz Aksakal – E. Ulucan 13/4 (2021) 3164-3180 

 İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                Journal of Business Research-Turk 3174 

5.3.Results of Career Plateau 

The last four questions, containing the second part of the interview, are aimed at determining whether career 

plateau occurs in individuals with a perception of cronyism. The answers given by the participants are 

encoded and shown in Table 5. 

Table 5. Findings about the Career Plateau Perception of Participants 

Interview Questions Codes 

 

5. What it requires to get promoted in their 

companies.  

Network (10) 

Large client portfolio (3) 

Being innovative (6)  

Higher customer satisfaction (2) 

Business knowlegde (8) 

Opening new positions in company (2) 

Personal and professional improvement (7) 

Job involvement (2) 

Being fair (3) 

Persistance (2) 

Discipline and devotion (5) 

Self-respect (1) 

Personal advertisement (2) 

Familiar manager (3) 

 

6. What criteria are taken into account in 

applications such as promotion, salary 

increase, etc.  

Performance (14) 

Seniority (9) 

Annual inflation ratio (5) 

Equal salary rise ratio is implied (3) 

Involvement (2) 

The affinity to the managerial board (7) 

Higher education and foreign languages (2) 

Doubtful behaviors (3) 

7. How they see themselves in the future 

compared to those who work in the same 

position in their companies. 

No future in this company (2) 

In the same position/stable (6) 

Will promote (8) 

Priorities to seniors (2) 

Equal with everyone (4) 

Can be a candidate if the currrent manager leaves (2) 

8. How they see themselves in the future 

generally.  

Manager in a different company (2) 

Owner of a company (2) 

Manager in a different department (3) 

Senior manager in the same department (7) 

Manager abroad (2) 

More experienced (7) 

A different sector (4) 

Freelance working (1) 

No comment (1) 

According to Table 3, it was observed that a significant proportion of the employees think that the most 

important thing for promotion in their company is a strong network. At the same time, it is understood that 

the participants believe that professional knowledge and personal development also play a role in promotion. 

The most important point here is that some participants think that in order to be promoted, there must be a 

close relationship with the managers. 

Career plateau, which means no career progress in the vertical or horizontal direction in the organization (Tan 

& Salomone, 1994), has a contrasting meaning with concepts such as rising in the workplace, promotion, and 

career developments. Croniysm, on the other hand, refers to the concept of “network”, which means 
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membership in a certain group, being rewarded or employed through social relationships and long-term 

individual relationships, rather than skills and knowledge (Nadler, 2006; Drew et al., 2012). Therefore, the 

answers of the majority of employees to the fifth question suggest that the presence of cronyism through the 

network will help in a significant way in order to rise in the workplace, and that if the network is small, there 

may be a career plateau. In addition, it is possible that employees with a wide network can lead them to a 

career plateau by surpassing other employees with their career progress. So much so that employees have 

clearly emphasized this point in their comments as follows. 

“I need an executive or a manager who wants me to come some place at work, except for a number of personal 

developments in order to get promoted. Unfortunately, if you're not good with managers, you can't come to a 

good place. (P18)” 

“I've seen that the only way to rise in places where I've ever worked is to lick someones boots or make very close 

friends. But I really think that attention should be paid to performance, human relationships and personality 

traits. Unfortunately, this is not the case. (P20)” 

Participant number 13 answered the same question with similar sentences and took a different approach to 

the issue, by stating that in order to rise in the company, it is necessary to avoid overly selfless behaviors, 

because these behaviors do not get the value they deserve. Some of the comments are as follows: 

“ Having self-esteem, being able to say no and having good relations with the top tier and constantly putting 

your achievements to the fore. These Personal Ads act as an indoctrination at some point and allow you to create 

the perception and respect you want... too much work or the fact that the institution benefits from you is not 

enough alone to rise in your career life… (P13)” 

When the answers of sixth question were examined, it was found that the majority of participants stated that 

performance and seniority criteria came to the fore. However, three participants emphasized that they felt like 

they had not been treated transparently enough and therefore suspected that fair practice was being done. 

Finally, some of the participants explained that the applications for career development were made directly 

according to the affinity to management. Some of the answers that draw attention to this issue are as follows: 

“According to company it’s done about performance, uptime, etc. but not according to us. For me, the increases 

are proportional to how much manager favors you. I think promotions are also related to the affinity to the top 

squad (P11)” 

“… Wage increase is done with the logic of how much everyone gets from whom. Whoever is close to management 

gets the rate they want. The management thinks that the employees don't aware of this, or wants to believe so. 

(P12)” 

“The boss determines as he wants, and they are made extremely arbitrariness-oriented. It's about whether the 

boss is tired of you. It doesn't even matter if you're a useful person. If you're loved, you get a raise and a 

promotion. (P13)” 

Finally, according to the answers to the seventh and eighth questions, while most of the participants think that 

they can be promoted, some of them emphasize that such promotions can only be realized if the people in the 

current positions resign. For this reason, almost a quarter of participants see their position will remain same 

in the future. Especially, participant #13 clearly showed despair for their career future with the comment that 

“... despite my 12 years of industry experience, I am in a position where I have been for 10 years." As a result of all this, 

many of them do not even consider working in the same business in the future. 

When the answers of questions about career plateau are evaluated in a holistic manner, it is seen that tourism 

employees think the cronyism behaviors are reflected on their career development implications. This situation 

causes they give up even their own careers and live career plateauby creating a distrust on them towards 

company. So much so that as can be understood from the demographic findings and the answers given, some 

of them have been working in the same position for years. 
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6. Discussion and Conclusion 

Behavioral discrimination, whether cronyism or nepotism, is a common issue in many sectors and businesses. 

The effects of cronyism on employees have also been frequently investigated in studies and it has been found 

tere are many negative effects. These effects, seen in many different ways, from the disappearance of 

organizational commitment to cynicism, ultimately result in leaving the company. 

In the literature, studies about behavioral discrimination are mostly focused on nepotism, and oftenly on 

topics such as the effects of nepotism on organizational justice perception, cynicism, and organizational 

commitment. In studies about cronyism, issues such as the impact of cronyism on job satisfaction, intention to 

leave work, organizational deviation, workload have been discussed. These studies have been implied to the 

tourism sector just as the others. However, no study has been found on whether tourism employees experience 

career plateau or not, and which correlates this with cronyism. Therefore, the main purpose of this study is to 

measure whether the perception of cronyism of individuals working in the tourism sector is a reflection of 

career plateau. 

In order to achieve the aim of the research, 23 participants working in different tourism enterprises in Istanbul 

were interviewed and eight questions were asked. The first half of the questions are intended to measure 

perceptions of cronyism and the other half are aimed at measuring perceptions of career plateau. When the 

answers are examined, it is seen that the majority of employees are aware of the existence of employees who 

know each other, relatives and friends in their companies. This closeness reveals that cronyism, a.k.a friend 

cronyism, is also often perceived by employees. 

The effetcs of cronyism shown on employees suc as perception of injustice and cynical behaviors, especially 

loss of motivation. From this point of view, the results of this study also match with the results of studies 

conducted by Yan and Bei (2009), Chandler (2012), Fu (2015) and Argon (2016) in the literature. Because in 

their studies, it was emphasized that cronyism leads to results such as decreased motivation, loss of 

performance, decreased organizational commitment and trust in employees. Based on the answers given that 

cronyism creates a sense of injustice, it is recommended to measure the possible dimensions of the relationship 

between cronyism and organizational justice in further studies. 

It is one of the most remarkable results that employees do not see a future in their own companies when the 

answers to questions about career flattening are examined. Especially as participants #11, #12 and #13 

emphasized, the fact of people who are close to managers show faster rises shows that they believe as they are 

blocked, so they no longer have expectations about themselves. Such that the twelfth participant commented 

as, in this regard: 

“… if I don’t complain so much and accept what are said, do what are told they keep me here for a little while. 

(K12)” 

Also, the comments of some participants such as “maybe it will be our turn if the current managers next resign” 

prove that they have reached a certain level in their career, but after a while it is fixed and they cannot predict 

the future. 

On the other hand, as it can be seen from the demographic findings, the fact that some employees have been 

working in the same position for more than two years is another proof that participants have experienced a 

career plateau. In fact, some participants have continued to work in their current positions, including both 

current companies and previous, for more than 10 years. This is another important conclusion of this research 

that has been reached regarding the career plateau. Those who have worked in the same position for a long 

time now experience performance losses, and their organizational commitment is damaged. 

As it is emphasized by participants #13, #18 and #20, working in a same position for years creates the 

perception of they will continue working on the same positions in the future as well, and just because of this, 

employees start to lose their faith according to the sector not only to their companies. Also these results match 

with the results of the studies of Applebaum and Finestone (1994), Lapalme et al. (2009), Wang et al. (2014), 

and Cheng and Su (2017).  

When the findings of this research are cumulatively evaluated, it is clearly seen that the perception of cronyism 

creates career plateau for employees or one of the reasons of the career plateau of tourism employees is 
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cronyism. No matter which sector it is; as employees face with cronyism, they think that they couldn’t get 

promoted just because of cronyism and cannot plan their career as it is. All of this result with cynical behaviors 

and being alienated to the companies and the sector itself.  

This research has been completed as a pilot study which tried to discover if there is career plateau based on 

cronyism in tourism companies or not. As a result of the research, it is revealed that cronyism is extremely 

perceived in tourism sector as well, and behaviors based on cronyism can let-up employees’ careers at some 

level. In order to move this study forward and deepen it for further researches, by enlarging the sample and 

using the quantitative methods: 

- To examine the perception of cronyism in tourism sector with its all dimensions, and 

- To determine the direction and power of the relationship between the cronyism and career plateau, 

are suggested. In addition, just as in nepotism, the relationship between cronyism and cynicism can be 

measured and the role of this relationship on career plateau can be investigated. 

In terms of industry professionals, it would be appropriate to remind that business managers should treat all 

employees equally in order to create a successful organizational culture and climate. When starting a new job, 

although hiring people we know from previous workplaces seems to increase the dynamics of the business, 

the important point here is to treat all employees objectively as if we meet them for the first time.  Otherwise, 

as this study shows, the motivations of employees will decrease, and employees will deliberately and 

willingly begin to disrupt their duties. This, in turn, will lead to a situation that affects the overall performance 

of the business, reducing even the quality of the brand. Thefore for sector professionals;  

- Treating all employees equally and fairly,  

- By implying accurate human resources management, to plan their employees’ careers according to their 

performances, and  

- To make these plans real 

are suggested. In order to do this it will be enough to utilize the performance evaluation systems properly 

and to plan personal and professional development trainings for their employees if necessary.  
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1. GİRİŞ 

Serbest yatırım fonları (SYF) küresel piyasalarda hedge fonlar olarak anılmaktadır. SYF’ler, piyasa endeksi ve 

tahvil getirileriyle yüksek oranda ilişkili olmayan getiri elde etmek isteyen, sınırlı ortaklık şeklinde kurulan, 

katılım payları nitelikli veya kurumsal yatırımcılar tarafından alınan, serbest düzenlemelere tabi yatırım 

fonları olarak tanımlanabilir (McCrary, 2005:1). SYF’lerin ilk defa ne zaman kurulduğuyla ilgili farklı görüşler 

bulunmaktadır. İlk SYF’nin Karl Karsten tarafından ABD’de 1930’da kurulduğu (Baker ve Filbeck, 2017:2), 

başka bir kaynakta ise ilk SYF’nin gene ABD’de 1949’da Alfred Winslow Jones tarafından kurulduğu 

belirtilmektedir (Eichengreen ve Mathieson, 1999:4).  

SYF’ler, piyasa endeks getirilerini önemli ölçüde aşan getiri elde ederek yüksek performans ücretleri talep 

etmeyi amaçlamaktadır (Cumming vd., 2013:2). SYF’lerin çoğu kaldıraç kullanmaktadır (McCrary,2005:3). 

SYF’ler genellikle likit olmayan yatırımlardır yani yatırımcılar katılım paylarını hemen nakde 

dönüştüremezler (Keehn, 2017: 657). Bazı offshore SYF’ler bir haftada nakde dönüştürülebilmekte, ancak 4 

yıla kadar taahhüt gerektiren SYF’ler de bulunmaktadır (Hedges, 2005: 8). SYF yöneticileri, cari harcamaları 

karşılamak için fon toplam değerinin %1-3’ünü temsil eden sabit ücretin yanı sıra fon izahnamelerinde 

belirtilen eşik değeri aşan getiriler için katılımcılarından %20 oranında performans ücreti almaktadırlar 

(Engert, 2010:335). 

ABD’de 21 Temmuz 2010’da imzalanan Dodd-Frank Yasası, birçok SYF’nin SEC (Securities and Exchange 

Commission)’e kaydolmasını, yatırım stratejisini, alım satım uygulamalarını, kaldıraç işlemlerini, yönetilen 

varlıkları SEC’e bildirmesini gerekli kılmıştır. Bu düzenlemeler sistemik riskin izlenmesine katkı sağlamıştır 

(Farrell, 2018:150). Ayrıca söz konusu yasa ile “Volcker Kuralı” getirilmiştir. Bu kural ile bir bankayla ilişkisi 

olanlar SYF’lere, özel sermaye fonuna veya benzeri bir kuruluşa yatırım yapamamaktadır (Cumming vd., 

2013:58). 5 Nisan 2012’de kabul edilen JOBS yasası ile SYF’lerin reklam yasağı ortadan kaldırılmış, SYF’lere 

yatırım yapan kurumsal yatırımcıların sayısı artmıştır (Farrell, 2018:172). Türkiye’de her ne kadar SYF’lerin 

reklam yasağı devam etse de SPK’nın  09/05/2019 tarihli ve 27/621 sayılı ilke kararı ile SYF’ler Türkiye 

Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görebilmekte, başka fonlarla kıyaslanabilmektedir. 

Türkiye’deki Serbest Yatırım Fonları ve Örneklemdeki Fonların Performansları 

SYF’ler düzenleyici kuruluş SPK tarafından “katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 

kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonlar” olarak tanımlanmaktadır. 2000’li yılların başında George 

Soros’un Türk şirketleriyle ortaklıklar yapmasıyla SYF’ler Türkiye’de faaliyetlere başlamıştır (Terzi, 2014:150). 

Takasbank verilerine göre 2008 yılında 6 Türk SYF faaliyetlere başlamış, SYF’lerin sayısı sürekli artarak 2020 

yılında 39,5 milyar toplam değerle 301 fona ulaşmıştır. SPK tarafından SYF’lerle ilgili tebliğlerle düzenlemeler 

yapılmaktadır. 2020 yılına kadar SYF’lerle ilgili yapılan 5 düzenlemenin tarih, resmî gazete sayısı ve tebliği 

Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. SPK’nın SYF Düzenlemeleri 

Tarih Resmî Gazete Sayısı Tebliğ  

25/05/2007 26532 Seri: VII, No: 33 

21/01/2009 27117 Seri: VII, No: 37 

09/07/2013 28702 Seri: III-52.1 

23/06/2016 29751 Seri: III-52.1.a 

12/03/2019 30712 Seri: III-52.1.c 

Mevcut düzenlemelere göre SYF kuruluş işlemleri diğer yatırım fonlarıyla aynıdır. SYF’ler fon sepeti şeklinde 

kurulabilmektedir. Kaldıraç kullanımı ve açığa satış SYF’ler için serbesttir. SYF’lerin portföylerinde yer alan 

sadece yabancı fonlar için SPK’dan izin alınması şartı aranmaktadır. SYF’ler ara mali tabloları için bağımsız 
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denetim yükümlülüğünden muaf tutulmakta, katılım paylarının en az ayda bir kere hesaplanması ve 

yatırımcılara bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

SYF’lerin yatırım stratejileri, portföylerindeki yatırım araçları, yönetim ve performans ücretleri, nakde 

dönüştürülme süreleri…gibi özellik ve bilgiler KAP’a bildirilen fon izahnamelerinde yer almaktadır. SYF’lerin 

fon izahnameleri incelendiğinde bu fonların bir hafta ile bir ay içinde nakde dönüştürülebildikleri 

görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’deki SYF’lerin likit oldukları söylenebilir. Türkiye’de faaliyet gösteren 

SYF’lerin aldıkları yönetim ücretleri ise %0,11 ile %2,15 arasında değişmektedir. Ayrıca SYF’lerin eşik değer 

olarak BIST KYD Endekslerini kullandıkları, söz konusu endeks getirilerini aşan getiriler elde ettiklerinde bu 

fonların teşvik ücreti talep ettikleri görülmektedir. 

Türkiye’de Aralık 2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine devam eden 301 serbest yatırım fonu bulunmaktadır. 

Türkiye’deki serbest yatırım fonlarının yıllar itibariyle sayıları Grafik 1’de gösterilmektedir. 

 

Grafik 1. Yıllar İtibariyle Türkiye’de Faaliyet Gösteren Serbest Yatırım Fonları 

2008 yılından itibaren Türkiye’de faaliyetlerine son veren fonların sayısının en fazla olduğu yıllar 2018 ve 

2020’dir. Bu yıllarda faaliyetlerine son veren fon sayıları ise sırasıyla 48 ve18’dir. Yıllar itibariyle faaliyetlerine 

son veren serbest yatırım fonlarına ilişkin bilgiler Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Yıllar İtibariyle Faaliyetlerine Son Veren Serbest Yatırım Fonları 

Yıl Faaliyetlerine Son Veren Serbest Yatırım Fonu Sayısı 

2014 1 

2015 1 

2016 2 

2017 2 

2018 48 

2020 18 

Toplam 72 

Türkiye’de faaliyetlerine devam eden 301 SYF’nin 178’i bankaların, 123’ü ise portföy yönetim şirketlerinindir. 

Faaliyetlerine son veren 71 SYF’nin 43’ü bankaların, 28’i ise portföy yönetim şirketlerinindir. 
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Grafik 2. Faaliyetlerine Devam Eden ve Son Veren SYF’lerin Nitelikleri 

Faaliyetlerine son veren SYF getirileri de hesaplanarak bu fonlar BİST 100 endeksinin getirileri ile 

kıyaslandığında, SYF ortalama getirilerinin 2011 yılında, BİST 100 endeksinin 2011, 2013, 2015 ve 2018 

yıllarında negatif getiriye sahip oldukları gözlemlenmektedir. SYF ve BİST 100 endeksinin getirilerine ilişkin 

diğer bilgiler Grafik 3’te gösterilmektedir. 

 

Grafik 3. Serbest Yatırım Fonları ve BİST 100 Endeksinin 2008-2020 Dönemi Yıllık % Getirileri 

Türkiye’de faaliyet gösteren SYF ortalama getirilerinin 13 yıl boyunca sadece 1 kez negatif ortalama getiriye, 

BİST 100 endeksinin ise 5 kez negatif ortalama getiriye sahip olduğundan SYF’lerin endeks fona göre daha 

istikrarlı getiriler sağlayabildiği yorumu yapılabilir. 

Çalışmanın örneklemdeki 32 SYF’den sadece 1 tanesinin aylık negatif ortalama getiriye diğerlerinin pozitif 

ortalama getiriye sahip olduğu, gene sadece 1 SYF’nin 60 ay boyunca sürekli pozitif getiri elde ettiği diğerlerin 

ise negatif getirili aylarının bulunduğu görülmektedir. SYF’lerin riske uyarlanmış performans ölçüsü olan ve 

Türkiye’deki SYF’ler tarafından sıklıkla paylaşılan bilgi oranları1 incelendiğinde 6 fonun negatif bilgi oranına 

sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Örneklemdeki Serbest Yatırım Fonlarının Ocak 2016-Aralık 2020 Performans İstatistikleri 

                                                           
1 Bilgi Oranı = (Fonun Aylık Getirileri -Aylık Risksiz Getiriler) / Fonun Aylık Getirileri ile Aylık Risksiz Getiriler 
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1 Ak Portföy Öpy Birinci Serbest Özel Fon 1,66 6,04 -18,27 15,29 38 22 0,10 

2 Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon 2,03 3,30 -5,24 12,35 45 15 0,29 

3 Ata Portföy İkinci Serbest Fonu 0,95 11,36 -31,32 66,95 30 30 -0,01 

4 Ata Portföy Üçüncü Serbest Fonu 0,60 1,24 -4,23 2,40 47 13 -0,43 
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Türkiye’de faaliyet gösteren SYF’lerin izahnameleri incelendiğinde, bu fonların uyguladıkları yatırım 

stratejileri, performans ve yönetim ücretlerinin farklılaştığı, Takasbank verilerinde ise bu fonların farklı 

faaliyet süresine ve portföy büyüklüğüne sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın problemini 

SYF karakteristiklerinin başarılarında etkisi var mı? Olası etkiler hangi yöndedir? Soruları oluşturmaktadır. 

Çalışmada SYF’lerle ilgili fon izahnameleri ve birincil kaynak olan Takasbank verileri kullanıldığından bu 

alandaki boşluklardan biri doldurulabilecek, SYF’lerin karakteristiklerinin başarılarında etkisinin olup 

olmadığının belirlenmesi literatüre ve ilgili taraflara katkı sağlayabilecektir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

SYF’lerle ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar sınırlıdır. Çalışmaların SYF düzenlemeleri, uygulamaları ve 

performanslarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Türkiye’de SYF’lerle ilgili çalışmaların özetine aşağıda yer 

verilmiştir. 

Direkçi ve Ekşi (2019), Türkiye’de faaliyet gösteren SYF’lerin performanslarını değerlendirmek amacıyla 2014-

2017 yıllarında faaliyet gösteren 22 fonu incelemişlerdir. Yazarlar, incelenen fonların %91’inin pozitif aylık 

ortalama geometrik getiriye sahip olduklarını, bu fonların yaklaşık yarısının etkin olduklarını belirtmişlerdir. 

5 Azimut Pyş Bks Serbest Özel Fon 1,76 4,73 -24,79 21,49 51 9 0,14 

6 

Azimut Pyş Mutlak Getiri Hedefli Serbest 

Fon 1,39 4,32 -10,28 10,75 40 20 0,07 

7 Deniz Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu 2,67 7,81 -17,93 33,22 39 21 0,20 

8 Deniz Portföy Damla Serbest Özel Fon 1,94 3,23 -8,24 12,79 44 16 0,27 

9 İstanbul Portföy Aries Serbest Fon 1,73 1,83 -5,96 7,99 56 4 0,35 

10 İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon 2,22 8,63 -20,39 46,60 40 20 0,13 

11 İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon -1,35 14,93 -75,46 27,48 25 35 -0,16 

12 İş Portföy Değer Serbest Özel Fon 2,73 8,54 -22,87 29,28 38 21 0,19 

13 İş Portföy Hedef Serbest Fon 1,12 1,02 -3,61 4,92 57 3 0,04 

14 İş Portföy Onur Serbest Özel Fon 2,20 4,00 -8,62 15,58 46 14 0,28 

15 İş Portföy Kos Serbest Özel Fon 2,96 8,30 -18,14 35,74 40 20 0,23 

16 İş Portföy Icarus Serbest Özel Fon 2,95 8,11 -17,69 34,81 40 20 0,23 

17 İş Portföy CK Serbest Özel Fon 2,70 7,91 -18,60 35,10 38 22 0,20 

18 İş Portföy As Serbest Özel Fon 2,85 8,84 -22,47 38,77 36 24 0,20 

19 

İş Portföy Anadolu Sigorta Serbest Özel 

Fon 1,29 2,03 -9,07 9,12 55 5 0,10 

20 İş Portföy Sütaş Serbest Özel Fon 1,62 2,71 -6,21 7,95 48 12 0,20 

21 KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon 0,99 0,56 -0,17 3,13 58 2 -0,18 

22 KT Portföy İkinci Katılım Serbest Fon 0,92 0,57 -0,03 3,13 59 1 -0,32 

23 

Logos Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest 

Fon 1,40 2,95 -10,86 7,63 42 17 0,11 

24 Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon 2,83 10,89 -31,11 30,60 39 21 0,16 

25 Perform Portföy Bırıncı Serbest Fon 1,54 5,87 -13,92 16,76 39 20 0,08 

26 Perform Portföy İkinci Serbest Fon 1,15 0,54 0,00 2,87 60 0 0,15 

27 

Qinvest Portföy Mutlak Getiri Hedefli 

Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi 

Yoğun Fon) 

2,60 4,55 -5,96 15,59 41 19 0,33 

28 Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon 1,88 4,01 -5,63 15,96 41 19 0,20 

29 

Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli 

Serbest Fon 0,91 1,11 -2,74 3,67 51 9 -0,16 

30 Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon 1,18 1,01 -2,20 3,25 52 8 0,10 

31 Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 1,29 1,62 -2,93 4,86 48 12 0,13 

32 Yapı Kredi Portföy Yeditepe Serbest Fon 1,14 1,87 -5,28 7,96 48 12 0,03 
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Asker (2018), Türkiye ve dünyadaki SYF’leri incelemiştir. Yazar, finansal piyasaların yeterince gelişmemesi, 

şeffaflık sorunu ve tanıtılamamaları gibi nedenlerle Türkiye’deki SYF’lerin yeterince gelişemediğini 

belirtmiştir.  

Sunay (2016), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili SPK tebliğleri kapsamında SYF’lerin 

regülasyonunu incelemiştir. Mevcut mevzuata göre bankaların SYF kurabilmelerinin olası menfaat 

çatışmalarına ve finansal istikrarsızlığa neden olabileceği için ABD’deki Volcker Kuralı ile bankacılık 

kuruluşlarına getirilen sınırlamaların ülkemiz için de gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Onat (2016), SYF’leri finansal tablolarıyla analiz etmek amacıyla 2012 yılında 12 adet SYF verilerini 

incelemiştir. Yazar, çalışmasında 12 SYF’nin 10’unun kârlı olduğunu, SYF’lerin etkinlik düzeyinin yüksek 

olduğunu belirtmiştir. 

Akyüz ve Karakoç (2011), Türkiye ve diğer ülkelerdeki SYF’lerin yapısı, işleyişi ve özelliklerini incelemişlerdir. 

Yazarlar, Türkiye’deki SYF’lerin SPK’nın düzenleme ve denetlemeleriyle piyasalara iyi örnek olduklarını 

belirtmişlerdir. 

Hosseini (2011), SYF’lerin performanslarını ölçmek için 2 fonun 22 aylık verilerini incelemiştir. Türkiye’deki 

SYF’lerin kendilerine özgü stratejiler izlediğinden bu fonların piyasadan bağımsız hareket edebildiklerini 

belirtmiştir. 

Keler (2008), SYF’lerin Türkiye’de uygulanabilirliğini incelenmiştir. Yazar, SYF’lerin popüler bir yatırım aracı 

olabileceğini, fakat Türkiye’deki piyasaların derin olmadığından ve SYF’lerin yeterince tanınmadığından 

bunun zaman alacağını belirtmiştir.  

Literatürde diğer ülkelerdeki SYF’lerle ilgili çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Çalışmaların SYF’lerin 

performansı, oran veya faktör model geliştirme, makro ekonomik değişkenlerin etkisi ve aktivist faaliyetler 

ile ilgili olduğu görülmektedir. Diğer ülkelerdeki SYF’lerle ilgili bazı çalışmaların özetine aşağıda yer 

verilmiştir. 

Gregoriou vd. (2021), 1988-2016 döneminde faaliyet gösteren SYF’lerin uyguladıkları yatırım stratejilerinin 

makroekonomik ve finansal şoklara nasıl tepki verdiğini incelemişlerdir. Yazarlar, SYF yatırım stratejilerinin 

2008 küresel finans krizi sırasında simetrik olmayan davranış sergilediğini, vadeli işlemler stratejisinin kriz 

sırasında başarılı olduğunu belirtmişlerdir. 

Knif vd. (2020), 1994-2017 dönemi 10 SYF indeksinin ayık getirilerini incelemişlerdir. Yazarlar, SYF 

getirilerinin açıklanmasında piyasa portföyü, birlikte çarpıklık ve eş-basıklığın önemli olduğunu, 

oluşturdukları modelin portföy stratejileri ve performans değerlendirmesinde kullanılabileceğini 

belirtmişlerdir. 

Januzzi vd. (2020), Brezilya düzenleyici kuruluşundan aldıkları türev sözleşmelerinin verilerini kullanarak 

Ocak 2010-Aralık 2015 döneminde faaliyet gösteren Brezilya SYF’lerini incelemişlerdir. Yazarlar, türev araçlar 

ile kaldıraçlı işlemler uygulayan SYF’lerin iyi performans göstermediğini belirtmişlerdir. 

Chelikani vd. (2019), 1994- 2013 döneminde faaliyet gösteren SYF’lerin 2008 krizinden önce, kriz sırasında ve 

krizden sonra performanslarını incelemişlerdir. Yazarlar, SYF yöneticilerinin, krize cevaben bazı genel yapısal 

davranış değişiklikleri yapmalarına rağmen yıkıcı piyasa olaylarını öngörme ve kullanma yeteneklerinin zayıf 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Clifford vd. (2018), 2009-2013 döneminde faaliyet gösteren SYF’lerin yönetim kurulunun konumunu 

incelemişlerdir. Yazarlar, SYF yöneticilerinin yönetim kurullarından bağımsız olduklarında katılımcılarının 

getiri beklentilere daha çok katkı sağladıklarını belirtmişlerdir. 

Smith (2017), 1994-2016 döneminde faaliyet gösteren SYF’lerin performanslarını incelemiştir. Yazar, SYF 

getirilerinin, diğer geleneksel portföylerin getirileriyle ilişkisinin az olduğunu ve SYF’lerin çeşitlendirme 

avantajı sağlayabileceğini belirtmiştir. 

Chincarini (2014), 1994-2009 döneminde faaliyet gösteren nicel ve nitel yatırım stratejilerini uygulayan 

SYF’lerin performanslarını incelemiştir. Yazar, nicel yatırım stratejisini uygulayan SYF’lerin nitel yatırım 

stratejilerini uygulayan SYF’lerden daha iyi performans gösterdiğini, 2008 krizinde de bu üstünlüğün devam 

ettiğini belirtmiştir. 
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Bali vd. (2014), makroekonomik riske maruz kalmanın SYF getirilerini ne ölçüde açıkladığını Ocak 1994- Mart 

2012 döneminde faaliyet gösteren SYF’lerin verileriyle incelemişlerdir. Yazarlar, makroekonomik riske maruz 

kalmanın, SYF getirilerini finansal riske göre daha yüksek oranda açıkladığını belirtmişlerdir. 

Brown vd. (2010), Ocak 2004 ile Temmuz 2007 döneminde faaliyet gösteren SYF’lerin performans 

manipülasyonlarını incelemişlerdir. Yazarlar, SYF yöneticilerin hem performans manipülasyonu hem getiri 

yumuşatma işlemleri yapmalarının çok zor olduğunu belirtmişlerdir. 

Bollen ve Pool (2009), 1994-2005 döneminde faaliyet gösteren SYF getirilerini incelemişlerdir. Yazarlar, SYF 

getirileri raporlanırken önemli kesiklikler tespit ettiklerini, bazı SYF yöneticilerinin raporlama zararlarını 

önlemek için aylık getirileri manipüle edebildiklerini belirtmişlerdir. 

Fung vd. (2008), 1995-2004 dönemindeki SYF’leri performans, risk ve sermaye oluşumu bakımından 

incelemişlerdir. Yazarlar, alfa yakalayan SYF’lerin daha güçlü sermayeye sahip olduklarını ve faaliyetlerini 

sürdürebildiklerini, SYF’lerin yaklaşık %22’sinin alfa yakalayabildiklerini belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada literatürde yer alan diğer çalışmalardan farklı olarak birincil kaynak olan Takasbank verileri 

kullanılmış, literatürde yer alan hayatta kalma yanılgısı2 ortadan kaldırılarak faaliyetine son veren fonların 

getirileri de hesaplanarak bazı tablo ve grafiklerde kullanılmış, KAP’taki fon izahnameleri ve Takasbank 

verilerinden SYF’lerin tüm karakteristikleri belirlenerek SYF’lerin başarısına etkisi incelenmiştir. Çalışmada 

SYF’lerin getiri ve başarısında etkisi olabilecek değişkenler incelendiğinden çalışmanın ilgili taraflara ve 

literatüre önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. 
 

3. YÖNTEM  

3.1.Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Çalışmada SYF karakteristiklerinin fon başarılarında etkisinin olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Bu 

amaçla aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Faaliyet süresinin SYF’lerin başarısında etkisi vardır.  

H2: Fon toplam değerinin SYF’lerin başarısında etkisi vardır. 

H3: Fon yönetim ücretinin SYF’lerin başarısında etkisi vardır. 

H4: Performans ücretinin SYF’lerin başarısında etkisi vardır.   

H5: Riskin SYF’lerin başarısında etkisi vardır.  

H6: Çoklu yatırım stratejisinin SYF’lerin başarısında etkisi vardır. 

H7: Global makro yatırım stratejisinin SYF’lerin başarısında etkisi vardır. 

H8: İslami finans yatırım stratejisinin SYF’lerin başarısında etkisi vardır. 

H9: Long/short yatırım stratejisinin SYF’lerin başarısında etkisi vardır. 

H10: Sabit getirili yatırım stratejisinin SYF’lerin başarısında etkisi vardır. 

Çalışmanın modeli aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

SYFBDit = β0 + β1SYFFSit + β2SYFTDit + β3SYFYÜit + β4SYFPÜit + β5SYFRit + β6ÇYSit + β7GMYSit + β8İFYSit + 

β9LSYSit + β10 SGYSit +  uit 

3.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmada 2008-2020 yılları arasında faaliyet gösteren 301 SYF’nin verileri incelenmiş, en fazla gözlem 

sayısının elde edildiği Ocak 2016-Aralık 2020 dönemi 60 aylık getirileri hesaplanabilen 32 SYF’nin verileri 

kullanılmıştır.  

3.3. Veri Seti 

                                                           
2 Sadece faaliyetlerine devam eden fonların performans analizlerinde kullanılması. 
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SYF’lerin katılım payları, portföy değerleri, faaliyet süreleri Takasbanktan, risksiz getiri oranı olarak 

kullanılan hazine bonosu verileri merkez bankası veritabanından alınmıştır. SYF’lerin uyguladıkları yatırım 

stratejileri, performans ve yönetim ücretleri, KAP’taki fon izahnamelerinden tespit edilmiştir.  

Çalışmada, serbest yatırım fonlarının aylık getirilerinin risksiz getiri oranı ve yönetim ücretleri toplamına göre 

başarı durumları bağımlı değişken, faaliyet süresi, fonların riski (getirilerin standart sapması), fon toplam 

değeri, fon yönetim ücretleri, performans ücretleri ve yatırım stratejileri bağımsız değişken olarak 

kullanılmıştır. 

Tablo 4. Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Kısaltması 

Serbest Yatırım Fonunun Başarı Durumu SYFBD 

Serbest Yatırım Fonunun Faaliyet Süresi SYFFS 

Serbest Yatırım Fonunun Performans Ücreti  SYFPÜ 

Serbest Yatırım Fonunun Riski SYFR 

Serbest Yatırım Fonunun Toplam Değeri SYFTD 

Serbest Yatırım Fonunun Yönetim Ücreti SYFYÜ 

Çoklu Yatırım Stratejisi ÇYS 

Global Makro Yatırım Stratejisi GMYS 

İslami Finans Yatırım Stratejisi İFYS 

Long/Short Yatırım Stratejisi LSYS 

Sabit Getirili Yatırım Stratejisi SGYS 

3.4.Verilerin Analizi 

Analizlerde Excel ve IBM SPSS Statistics 25 paket programları kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerde 

değişkenlerin, ortalama, standart sapma ve minimum-maksimum değerleri kullanılmıştır. Çoklu lojistik 

regresyon analizi uygulanmadan önce bağımsız değişkenler tek değişkenli analizlerle incelenerek ilgisiz olan 

değişkenler modelden çıkarılmıştır.  

Modelin anlamlılığı için omnibüs testi değerlerine bakılmış, model anlamlı olduğundan modelin özeti 

alınmıştır. Modelin uyum iyiliğinin değerlendirilmesi için Hosmer-Lemeshow testi yapılmış, model sınıflama 

tablosu oluşturulmuştur. Modelin uygunluğunun değerlendirilmesinde ise VIF tablosundan yararlanılmıştır. 

Çalışmada 0,05’ten küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

4.BULGULAR 

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Örneklemdeki SYF’lerin aylık ortalama getirisi %1,68, standart sapması 6,13, aylık minimum getirisi -% 75,46, 

aylık maksimum getiri ise % 66,95’tir. SYF’lerin diğer tanımlayıcı istatistikleri Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5. Örneklemdeki Fonların Tanımlayıcı İstatistikleri 

 

Değişken Gözlem Ortalama Standart Sapma Min Max 

Aylık Getiri 1.920 1.682609 6.126683 -75.4557 66.95441 

SYFFS 1.920 7.59375 2.435529 5 13 

SYFR 1.920 4.84 3.655064 .54 14.93 

SYFTD 1.920 ₺107.185.716,99 140.849.538,98 ₺48.208,35 ₺1.412.385.467,60 

SYFYÜ 1.920 .0792428 .0571406 .009 .179 
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4.2.Lojistik Regresyon Analizinin Uygulanması 

Normal dağılım, sabit varyans gibi varsayımlar aranmadığından, lojistik regresyon analizi istatistiksel 

analizlerde kullanışlı bir yöntemdir (Tezergil ve Bülbül, 2018:79). Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan 

lojistik regresyon analizinde bağımlı değişken başarılı/başarısız, kabul edildi/kabul edilmedi gibi iki değerden 

birini almaktadır. Bu bağlamda lojistik regresyon analizinin çalışmaya uygun yöntem olduğu 

düşünülmektedir.  

Lojistik regresyonda odds oranı kullanılmaktadır. Odds oranı, bir olayın gerçekleşme olasılığının, o olayın 

gerçekleşmeme olasılığına bölümü olarak tanımlanabilir. Odd oranı aşağıdaki gibi yazılabilir. 

𝑂𝑑𝑑𝑠 =
𝑝(𝑋)

1−𝑝(𝑋)
       

Bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi doğrusallaştırmak için logaritmik dönüşüm 

kullanılabilmektedir. Çoklu lojistik regresyon modeli aşağıdaki gibi yazabilir. 

𝑃(𝑦) =
eβ0+β1X1+…+βnXn

1+eβ0+β1X1+…+βnXn
=

1

1+e−(β0+β1X1+…+βnXn)
   

Burada β0, β1, …βn model parametrelerini gösterirken P(y), bağımsız değişkenlerin değerleri verilmişken 

bağımlı değişkenin iki değerden birisinde yer alma olasılığını gösterir. Model aşağıdaki şekilde yeniden 

düzenlenebilir (Gamgam ve Altunkaynak, 2017: 270-271). 

           Ln(
P(y)

1−P(y)
)=β0+β1X1+…+ βnXn     

4.2.1. Değişkenlerin Modele Alınması 

Çoklu lojistik regresyon analizini uygulamadan önce bağımsız değişkenlerin tek değişkenli analizlerle 

incelenerek ilgisiz olan değişkenlerin modele alınmaması, anlamlılık değeri 0,20’den küçük olan değişkenlerin 

modele alınması önerilmektedir (Alpar, 2017:611). Bu bağlamda çalışmada her bir bağımsız değişkene tek 

değişkenli lojistik regresyon uygulanarak değişkenlerin anlamlılık seviyeleri incelenmiştir.  

Tablo 6. Bağımsız Değişkenlerin Anlamlılık Seviyesi 

Değişken Anlamlılık Seviyesi 

SYFFS 0.022 

SYFPÜ 0.081 

SYFR 0.697 

SYFTD  0.013 

SYFYÜ  0.000 

ÇYS 0.000 

GMYS 0.795 

İFYS 0.000 

LSYS 0.000 

SGYS 0.565 

Tek değişkenli analizde anlamlılık değeri 0,20’den daha küçük bulunan bağımsız değişkenler SYFFS, SYFPÜ, 

SYFTD, SYFYÜ, ÇYS, İFYS ve LSYS olarak tespit edilmiştir. Bundan sonraki adımda bu 7 değişkene enter 

metoduyla lojistik regresyon uygulanmıştır. 

4.2.2. Omnibüs Testi 

Model katsayılarının omnibüs test sonuçlarına göre ki-kare 191,447 ve olasılık değeri 0.000 olarak 

bulunduğundan oluşturulan model anlamlıdır. 
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Tablo 7. Omnibüs Testi Sonuçları 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 191,447 7 ,000 

Block 191,447 7 ,000 

Model 191,447 7 ,000 

4.2.3. Model Özeti 

Bağımlı değişkendeki açıklanamayan varyansın anlamlılığını gösteren -2 Log likelihood değeri 2453,338 

olarak bulunmuştur. Cox&Snell R Square istatistiğine göre bağımlı değişkenin %9,5’i, Nagelkerke R Square 

istatistiğine göre ise %12,7’si bağımsız değişkenler tarafından açıklanmıştır.  

Tablo 8. Model Özeti 

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

1 2453,338a 0,095 0,127 

4.2.4. Modelin Uyum İyiliğinin Değerlendirilmesi 

Modelin uyum iyiliğininde Hosmer-Lemeshow testinin uygulanabilmesi için en az 400 gözlemle çalışılması 

önerilmektedir (Alpar, 2017:621).  Çalışmada 1920 gözlem bulunduğundan modelin uyum iyiliği için Hosmer-

Lemeshow testinin kullanımı uygundur. Hosmer-Lemeshow testi sonucunda anlamlılık seviyesi 0,688 

olduğundan başka bir deyişle 0,05’ten büyük olduğundan modelin veriye uyumunun iyi olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 9. Hosmer ve Lemeshow Testi 

Step Chi-square df Sig. 

1 5,639 8 0,688 

4.2.5. Model Sınıflama Tablosu 

Sınıflama tablosunda olasılıkların hesaplanması için, 

𝑃(𝑦𝑖) =
1

1+e−(β0+β1X1+β2X2)
      (4) 

formülü kullanılmıştır. Bağımlı değişkenin alabileceği olası değeri tahmin etmek için aşağıdaki eşitliklerden 

yararlanılmıştır. 

P(yi) = 0 (SYF, aylık risksiz getiri ve yönetim ücreti toplamından az getiri sağladı, başarısız) 

P(yi) = 1 (SYF, aylık risksiz getiri ve yönetim ücreti toplamından fazla getiri sağladı, başarılı)  

Model, başarısız SYF’leri %42,6 oranında, başarılı SYF’leri %76,3 oranında, başarı durumunu genel olarak da 

%61,0 oranında doğru tahmin edebilmektedir. 

Tablo 10. Sınıflama Tablosu 

 

Gözlemlenen 

Tahmin Edilen 

Başarı Doğruluk 

Yüzdesi 0 1 

Adım 1 Başarı 0 371 499 42,6 

1 249 801 76,3 

Genel Oran   61,0 
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4.2.6. Modelin Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Lojistik regresyon analizinden edinilen sonuçlar kontrol edilmeden modelin kullanılmaması, modelin 

uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir (Alpar, 2017:622). Modelin uygunluğunda çoklu bağlantı 

sorununa bakılmaktadır (Kalaycı, 2016:292). Çalışmada değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı 

sorununun belirlenmesinde VIF (Variance Inflation Factors) (Varyans Büyütme Faktörü) tablosundan 

yararlanılmıştır. VIF tablosu sonuçlarına göre değişkenlerin VIF değeri 5’ten küçük olduğundan çalışmada 

değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorunu bulunmamaktadır. 

Tablo 11. VIF Tablosu 

Değişken Tolerans VIF Değeri 

ÇYS 0,732 1,366 

LSYS 0,987 1,013 

İFYS 0,507 1,974 

SYFFS 0,740 1,352 

SYFPÜ 0,514 1,946 

SYFTD 0,877 1,140 

SYFYÜ 0,429 2,332 

4.2.7. Lojistik Regresyon Analizinin Sonuçları 

Denklemdeki değişkenler tablosunda bağımsız değişkenlerden çoklu yatırım stratejisi, long/short yatırım 

stratejisi, SYF’lerin performans ücretleri ve yönetim ücretleri anlamlı olarak bulunmuştur. Denklemdeki 

model katsayıları tablosundaki odds oranları incelendiğinde, SYF’nin başarılı olma ihtimalini çoklu yatırım 

stratejisi 1,46 kat, long/short yatırım stratejisi 2,29 kat, performans ücretleri ise 1,78 kat arttırmaktadır. Yönetim 

ücreti anlamlı bir bağımsız değişken olarak bulunsa da beta değerine bakıldığında bu bağımsız değişkenin 

fon başarısında negatif etkisinin olduğu görülmektedir.  

Tablo 12. Denklemdeki Model Katsayıları Tablosu 

Değişkenler B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

ÇYS 0,377 0,140 7,259 1 0,007 1,458 1,108 1,917 

LSYS 0,830 0,138 36,067 1 0,000 2,294 1,750 3,009 

İFYS 0,157 0,307 0,262 1 0,609 1,170 0,641 2,135 

SYFFS 0,006 0,022 0,062 1 0,804 1,006 0,962 1,051 

SYFPÜ 0,579 0,144 16,084 1 0,000 1,784 1,344 2,368 

SYFTD 0,000 0,000 3,269 1 0,071 1,000 1,000 1,000 

SYFYÜ -7,566 1,317 33,019 1 0,000 0,001 0,000 0,007 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma ile 2016-2020 döneminde faaliyet gösteren SYF’lerin karakteristiklerinin başarılarına etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada çoklu yatırım stratejisi, long/short yatırım stratejisi ve performans ücretlerinin 

SYF’lerin başarısına pozitif etkisinin, fon yönetim ücretlerinin ise negatif etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren SYF’lerin çoklu ve long/short yatırım stratejilerini diğer yatırım 

stratejilerine göre daha iyi yönettikleri yorumu yapılabilir. Ayrıca SYF’lerin BİST KYD endekslerini aşan 

getiriler elde ettiklerinde yatırımcılarından performans ücretleri talep etmelerinin fonların başarısında teşvik 

edici etkisinin olduğu söylenebilir. Zira SYF’ler tarafından standart tarife olarak alınan fon yönetim 

ücretlerinin serbest yatırım fonlarının başarılarında negatif etkilerinin bulunması da performans ücretlerinin 

teşvik edici etkisini destekler niteliktedir. 

Çalışma sonuçlarında bazı SYF’ler tarafından uygulanan yatırım stratejilerinin diğerlerinden daha başarılı 

olmaları Gregoriou vd. (2021) ile uyumludur. Diğer yandan literatürdeki çalışmalardan farklı olarak 

Türkiye’deki SYF’ler diğer ülkelerdekinden şeffaf olduklarından daha fazla bağımsız değişkenin SYF 
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başarılarına etkisi incelenmiş, sadece performans ücreti alan SYF’lerin daha başarılı oldukları sonucu ortaya 

konmuştur. 

2008 küresel finans krizinden sonra Dodd Frank Yasası ile ABD’de SYF’lerin sistemik etkilerini azaltmak için 

önlemler alındığı görülmektedir. Türkiye’deki SYF’ler incelendiğinde, bankaların bu fonların yarısından 

çoğuna sahip olduğu, 2008-2020 yılları arasında faaliyetlerine son veren 72 SYF’nin 43’nün yani %60’nın 

bankalara ait olduğu görülmektedir. Türkiye’de sayıları sürekli artan SYF’lerin kaldıraç kullandığı, açığa satış 

yaptıkları da göz önünde bulundurulduğunda endüstride sistemik etkiler yaşanmaması için düzenlemeler 

yapılması ve SYF’lerin olası sistemik etkilerinin yakından izlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Çalışmada 32 serbest yatırım fonunun 26’sının bilgi oranının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Bu incelenen 

dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren SYF’lerin yaklaşık %81’ninin iyi performans gösterebildikleri şeklinde 

yorumlanabilir. Ayrıca Türkiye’deki SYF’lerin diğer ülkelerin SYF’lerine göre daha düşük fon yönetim ücreti 

talep etmeleri, 1 haftada nakde dönüştürülebilmeleri gibi üstünlükleri de göz önünde bulundurulduğunda, 

Türkiye’de faaliyet gösteren SYF’lerin küresel piyasalarda da kendine yer bulabileceği söylenebilir. 

Sonraki çalışmalarda SYF’lerin performansları diğer fonlarla kıyaslanabilir, SYF’lerin pay senedi fiyatı 

oluşumundaki etkisi incelenebilir ya da bankalara bağlı SYF’ler ile portföy yönetim şirketleri SYF’lerinin 

başarıları kıyaslanabilir. 
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Araştırma Makalesi  

Amaç –  Bu çalışma firmalarda bilişim teknolojileri (BT) ve iş stratejileri uyumlaması için gerekli olan 

örgütsel faktörleri saptamayı amaçlamaktadır.  

Yöntem –  Bir anket uygulaması aracılığıyla literatürden elde edilen on faktörün BT-İş uyumuna etkisi 

incelenmektedir. Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı orta ve büyük ölçekli firmalarda görevli 166 üst düzey 

yöneticiden söz konusu on faktörün etkisi hakkındaki görüşleri alınmış, ayrıca firmaların bu 

faktörlerdeki algılanan başarısı ile firmaların bilişim teknolojileri ve iş stratejileri uyum puanları 

korelasyon analizine tabi tutulup bu faktörlerin etkisi test edilmiştir. 

Bulgular – Analizler sonucunda test edilen on faktörün toplamda iş stratejileri ve bilişim uyumu 

arasında yüksek poziti ilişki olduğu (r=.723) saptanmıştır. Özellikle şu dört faktörün yüksek pozitif 

ilişkisi olduğu kaydedilmiştir: üst yönetimin BT’ye destek olmaları/arka çıkmaları, bilişim sisteminin 

stratejik kullanımında kararlılık, bilişim ve iş planlamalarının bütünleşmesi, BT yöneticilerinin iş 

dünyasından haberdar olmaları. 

Tartışma –  Bulgular bize BT-İş uyumunun elde edilmesi için teknik yaklaşımlardan ziyade ilişkisel ve 

yönetimsel boyutun önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Firma yönetimine bakan boyutuyla özellikle BT 

yönetiminin iş süreçlerine ve planlamalara dahil edilmesi gerektiği ve üst yönetimin bilişim sistemleri 

projeleri için sıkı destek vermeleri gerektiği vurgulanmıştır.  
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Purpose –  This study aims to examine the antecedent factors of IT (Information Technology) and 

business strategies alignment.  

Design/Method/Approach –  By using the survey method the effect of ten factors derived from the 

relevant literature on the IT-Business alignment. We acquired the perspectives of 71 executives from 

middle to large sized firms registered to Ankara Chamber of Commerce (ATO) on those factors’ effect 

on alignment and we also checked the effectiveness of these factors with actual measures by correlating 

their perceived success in these factors with their IT alignment level.  

Findings –  We found out that our ten factors collectively have a high correlation (r=.723) with the 

Business-IT alignment score. Three factors appeared to be strongly effective in attaining IT-business 

alignment: executive support for IT, commitment to strategic use of IT, business-IT planning 

integration, IT staff understands business. 

Discussion –  Findings revealed that relational and managerial dimensions are more important than 

technical approaches to achieve IT-Business alignment. It is emphasized that especially IT management 

should be included in business processes and planning and senior management should provide firm 

support for information systems projects. 
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1. Giriş 

Teknolojinin ticari etkileşimin önemli bir bileşeni olduğu günümüz firmalarında bilişim teknolojilerine (BT) 

büyük miktarlarda yatırımlar yapılmasına rağmen bu yatırımlardan arzu edilen neticeler alınamamakta (Teo 

ve King, 1997), birçok bilişim sistemi uygulama1 projeleri başarısız olmakta veya beklenenin altında verimle 

kullanılmaktadır (Pressman, 2009). Bu yaygın problem için öne sürülen sebepler arasında önde gelen bir 

etkenin BT ile firmanın stratejik yönelişleri arasındaki uyumsuzluk olduğu çoklukla dile getirilmiştir 

(Henderson ve Venkatraman, 1999; Yayla , Hu, 2009). BT-İş uyumlaması (IT Alignment) Reich ve Benbasat 

(1996) tarafından iş stratejileri içerisindeki misyon, hedefler ve planların BT stratejileri tarafından ne kadar 

paylaşıldığı ve desteklendiğini belirten bir değer olarak tanımlanmıştır. 

Bilişim teknolojilerinin stratejik önemi arttıkça ve firma faaliyetlerindeki operasyonel rolü giderek daha 

belirgin hale geldikçe firmalar için bu teknolojileri kendi örgütsel yapılarına ve iş modellerine entegre etmek, 

bu yolla onlardan maksimum fayda elde etmek daha bir önem kazanmıştır. BT -iş uyumunun ampirik olarak 

kanıtlanmış faydaları arasında bilişim yatırımlarının geri dönüşümünü arttırdığı (Chan, Huff, Barclay, 

Copeland, 1997), örgütsel kaynakların daha verimli kullanılmasına yol açtığı ve bunun neticesinde firmaya 

rekabet avantajı sağladığı (Henderson ve Venkatraman, 1999), ve firmanın örgütsel hedeflerini daha efektif 

takip etmesine olanak verdiği (Yayla ve Hu, 2009) zikredilebilir. Bu faydalarından ötürü BT-İş uyumunun 

sağlanması yöneticiler için, özellikle BT yöneticileri için önde gelen kaygılar arasında olduğu ampirik 

çalışmalarla da ifade edilmiştir (Luftman, Papp, Brier, 1999).  

BT-İş uyumlamasının kayda değer finansal ve performans getirileri olduğu üzerinde ittifak olmasına rağmen 

bu uyumun nasıl sağlanacağı üzerinde genelgeçer bir uzlaşma bulunmamaktadır.  Bir kısım araştırmalar bu 

uyuşumun sağlanmasını evrimsel bir süreç olarak tanımlamalarına karşılık, literatürdeki çalışmaların önemli 

bir kısmı bu uyumu adımlardan oluşan bir süreç olarak değil, olumsallık (contingency) paradigması çatısı 

altında belli koşulların bulunması durumunda elde edilebilecek bir sonuç olarak resmetmişlerdir (Weill ve 

Olson, 1989). Bu çalışmalar BT-İş uyumu için gerekli öncül faktörleri incelemiş, bu faktörleri bu uyumun 

sağlanması yolunda birer ön adım olarak öne sürmüşlerdir.  

BT Uyumunun öncül faktörleri üzerindeki çalışmalar bulguları aşısından çalışıldığı ülkeye, sektöre göre 

farklılıklar göstermiştir. Bilişim sistemlerinin doğası gereği bu beklenebilir bir durumdur. Çünkü bilişim 

sistemi yalnızca teknolojiyi değil insan ve örgüt faktörlerini de kapsayan bir kavramdır, dolayısıyla kültürel 

kodlar bir bilişim teknolojisinin uygulanma sürecinde belirleyici rol oynamaktadır. Zaten teknolojiyi kullanan 

ve ondan beklenen faydaları tahakkuk ettirecek olan en nihayetinde yine insan faktörüdir. Dolayısıyla BT 

uyumu ve ona yol açan faktörler her sosyo-kültürel bağlam için ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Türkiye 

bağlamında ise bu uyumun öncül faktörlerini inceleyen akademik çalışmalara rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu 

çalışma ile literatürdeki bu eksiklik giderilmeye çalışılmış, Türkiye bağlamında BT uyumu ve onun örgütsel 

öncülleri incelenmeye çalışılmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

BT ve iş stratejileri uyumlaması firmalar için nihayeti olmayan ve çok boyutlu dinamik göstergelere dayanan 

bir hedef olarak ifade edilmiştir (Chan ve Reich, 2007). Bilgi teknolojilerinin şirketin strateji ve faaliyetleri ile 

entegre olmasının gereği izahtan varestedir. Bunu basit bir analojiyle, insanın sinir sistemi ile açıklamak 

mümkündür. İnsan hem bebeklik dönemlerinde hem de yetişkin hayatında uğraşı, sanatı ve hobileri beynin 

ilgili kısımlarının ve ilgili kas sistemindeki motor nöronların gelişimlerini etkileyecektir. Bu da kişinin ilgili 

faaliyetteki becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Aynı şekilde firmanın stratejik yönelimleri, ilgili 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılan bilgi ve haberleşme teknolojilerini hem alt yapı hem de 

                                                           
1 ‘Uyumlama’ sözcüğü kavramın İngilizce dilinde türetildiği şekliyle ‘alignment’ sözcüğüne karşılık olarak seçilmiştir. ‘Uyum’ veya 

‘uyuşma’ kelimelerine karşılık ‘uyumlama’ kelimesinin tercih edilme nedeni önceki kelimelerin daha ziyade eşyanın sabit niteliğine atıfta 

bulunurken, uyumlama sözcüğünün kavramın yönetim tarafından sürekli bir uğraşı neticesi elde edilebilir, dinamik niteliğine işaret 

etmesidir. Nitekim ‘alignment’ kelimesinin tam karşılığı aslında hizalamak fiilidir, dolayısıyla kelime dinamik bir sürece işaret 

etmektedir. İlgili kavramın Türkçe’deki karşılığı üzerinde bir ittifaka rastlanmadığı için bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Metin 

içerisinde ‘uyum’ kelimesi de cümlenin biçimi gereği kullanılsa da asıl kasdedilen uyumlama kavramı olacaktır. Ayrıca ana metni yalın 

ve akıcı tutmak amacıyla ‘BT-İş stratejileri uyumlaması’ mefhumu için çoklukla kısa haliyle ‘BT uyumu’ tabiri  kullanılmaktadır. 
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doğrudan gerçekleyici olarak gerektirecek ve ilgili teknolojilerin bulunmaları firmaya sürdürülebilir rekabet 

avantajı sağlayacaktır.  

BT-İş uyumu çok boyutlu ve stratejik uyum, yapısal uyum, sosyal ve kültürel uyum gibi birçok vecheleri olan 

bir nitelik olarak ifade edilmiştir, (Chan ve Reich, 2007). Stratejik uyum diğer adıyla teorik uyum, BT ve iş 

planlamalarının entegrasyonuna işaret ederken; yapısal uyum organizasyon yapısında BT ve İş yöneticilerinin 

konumlamalarıyla ilgilidir. Sosyal ve kültürel uyum ise daha ilişkisel ve davranışsal boyutlara, iş ve BT 

uzmanları arasındaki etkileşimlere temas etmektedir. Bu çalışmada kuramsal yaklaşım olarak BT-İş uyumu 

tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Örneğin ‘iş ve BT planlamalarının eş güdümlü yapılması’ stratejik uyuma 

işaret ederken, ‘BT ve iş yönetimi arasındaki iletişim’ daha çok kültürel ve sosyal uyuma temas etmektedir.  

Literatür bölümünün kalan kısmında  çalışmanın üzerine bina edildiği, özellikle BT-İş uyumunun öncül 

faktörlerini derlediğimiz akademik çalışmalara yer verilmektedir. Alıntı yapılan makalelerden ilk dördü nitel 

çalışmalar olup yöneticilerle mülakat tekniği ile elde edilmiş faktörler iken sonrakiler ise bu faktörlerin nicel 

olarak sorulup puan verilmesi ile elde edilen çalışmalardır. Dolayısıyla ilk grup keşif odaklı iken ikinci grup 

daha ziyade açıklayıcı ve doğrulayıcı olarak nitelendirilebilir. 

Lederer ve Mendelow (1989) tarafından yapılan bir çalışmada 20 üst düzey BT yöneticilerine BT ile iş 

planlarını nasıl koordine ettikleri sorulmuştur. Onlara göre bu koordinasyon BT’nin firma hedef ve amaçlarına 

ne kadar destek olduğunun bir göstergesiydi. Röportajlar analiz edildiğinde dört faktörün bu koordinasyonu 

zorlaştırdığı sonucuna ulaşıldı: iş misyonunun, hedef ve önceliklerin belirsiz ve kararsız olması, iş ve bilişim 

yöneticileri arasında iletişim eksikliği, BT yönetiminin iş planlama sürecinde müdahil olmamaları, BT’yi 

kullanan yöneticilerin bilgi eksiklikleri ve gerçekçi olmayan istekleri. 

 Luftman ve diğ.(1999) tarafından farklı endüstrilerden 1051 yöneticiden BT uyumunu kolaylaştıran ve 

zorlaştıran faktörleri sıralamaları istendi. Verilen cevaplar sentezlendiğinde şu faktörler elde edildi: (1) Üst 

yönetimin BT ye destek çıkması, (2) BT yönetiminin strateji geliştirme sürecine katılımları, (3) BT yönetiminin 

iş dünyasından haberdar olmaları, (4) İş-bilişim ortak çalışmaları, (5) Öncelik verilmiş BT projeleri, (6) BT 

yönetiminin liderlik kabiliyeti.  

Reich ve Benbasat (2000) Kanada’da üç büyük sigorta şirketinin on farklı iş ünitelerinden kırk beş yönetici ile 

yaptığı mülakatlarla hangi faktörlerin BT uyumunun sosyal boyutuna katkıda bulunduğunu araştırdı. Kısa 

dönem uyum için gerekli faktörler şu şekilde tespit edildi: (1) BT ve iş yöneticileri arasında ortak alan bilgisi, 

(2) BT projeleri uygulama başarısı, (3) BT ve iş yönetimi arasında iletişim, (4) BT ve iş planlamalarının 

bütünleşmesi.  

Rathnam ve diğ. (2004) bir Amerikan finans şirketinden hem BT hem iş tarafından on yöneticiye yönelttikleri 

neden iş ve BT stratejileri arasında bir ayrılık olduğu sorusuna aldıkları cevapları analiz ettiklerinde genel 

hatlarıyla şu faktörlere ulaştılar: iş stratejilerinin belirsiz olması, iş bölümleri arası uyumsuzluk, BT 

yönetiminin iş süreçlerine katılmaması, BT ve iş arasında ortak terminolojinin olmaması, ve bu uyumun 

öneminin farkında olmamak.  

Bu nitel çalışmalardan elde edilen bulgular bize BT uyumu için teknik yaklaşımlardan ziyade yönetim odaklı 

bir yaklaşımın takip edilmesi gerektiğini ve özellikle iki birim arası ilişkisel etkenlerin ve ortak dil 

kullanımının bu uyumu elde etmede önemli olduğunu ifade etmektedir.  

Burada ele aldığımız ikinci grup çalışmalar ise nitel araştırmalardan elde edilen faktörlerin anket yöntemi ile 

oylanması sonucu elde edilen verilerdir. Teo ve Ang'ın (1999) Singapur’da 136 yöneticiden uyum için gerekli 

faktörleri oylamalarını istedikleri çalışmalarında elde ettikleri veriler Tablo 2.1’de verilmektedir. Burada 

yalnız ilk on faktör ortalama puanlarıyla birlikte verilmektedir. 
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Tablo 1 BT Uyumuna Yol Açan Faktörler *  

Oylanan faktörler Ort. Puan (5) 

1. Üst yönetimin BT’nin stratejik kullanımına kararlı olması 4.34 

2. BT yönetiminin iş dünyası hakkında bilgi sahibi olmaları  4.26 

3. Üst yönetimin BT bölümüne güven duymaları  4.20 

4. BT bölümünün kullanıcı bölümlere etkin ve güvenilir hizmet vermesi 4.12 

5. BT bölümünün kullanıcı bölümlerle sıkı iletişim halinde olması 4.07 

6. BT personelinin BT’ndeki gelişmeleri takip etmeleri 4.10 

7. İş ve BT yönetiminin uygulama önceliklerini belirlemede birlikte çalışmaları  4.06 

8. İş hedefleri ve amaçlarının BT yönetimince de biliniyor olması  4.06 

9. BT bölümünün kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veriyor olması 4.03 

10. Üst düzey yönetimin BT’nden anlamaları 4.00 

*Teo ve Ang (1999) 

Aggarwal(2010)’ın çalışmasında Hindistan Petrol sektöründen 367 yöneticiye uygulanan ankette onlardan 

belli faktörlerin BT uyumunu kolaylaştırdığı (+2) yada zorlaştırdığı (-2) noktasında kanaatleri alındı. Uyumu 

kolaylaştırıcı faktörler Tablo 2 deki gibi tespit edildi. 

Tablo 2 BT Uyumuna Yol Açan Faktörler * 

Oylanan faktörler Ort. Puan (2) 

1. Güçlü üst yönetim taahhüdü 1.48 

2. Firmanın güçlü finansal durumu  1.44 

3. Üst düzey yönetimin BT bölümüne destek çıkmaları  1.18 

4. Firmada geniş bilgisayar olanakları 1.17 

5. BT bölümünün strateji geliştirme sürecine katılmaları 1.10 

6. Firmanın güçlü pazar pozisyonuna sahip olması 1.00 

*Aggarwal(2010) 

Buraya kadar ele aldığımız çalışmalar BT uyumunun öncül faktörlerini konunun uzmanları olan 

yöneticilerden anket ya da görüşme tekniğiyle elde ettikleri hem keşif odaklı hem de açıklayıcı çalışmalardı. 

Diğer bir sınıf çalışmalar ise bu faktörleri uzman görüşü ile değil reel BT uyum ölçümleri ile faktör puanlarının 

korelasyonu sonucu yapılan ‘doğrulayıcı’ çalışmalardır. Bu araştırmalardan Türkiye’de ölçümü yapılan bir 

çalışmada BT uyumuna İş-BT ortak alan bilgisi, başarılı bir BT geçmişi ve iletişim yönetiminin uyuma tam 

katkıda bulundukları; BT kararlarının merkezileşmesi ve BT aktivitelerinin formalizasyonun ise kısmi katkıda 

bulunduğu gösterilmiştir (Yayla ve Hu, 2009).  Bu kapsamdaki diğer çalışmalar detaylı olarak zikredilmeyip, 

özellikle bu çalışmaya kaynak olan araştırmalar Tablo 3’te liste halinde verilmiştir. 

Tablo 3 Çalışmada İncelenen Örgütsel Faktörler ve Alındıkları Kaynaklar 

Örgütsel Faktörler  Alındığı Kaynaklar 

BS’nin etkin ve işlevsel olması (Aggarwal, 2010), (Teo ve Ang, 1999), (Teo ve King, 1997) 

Üst yönetimin BT bölümüne 

destek olmaları 

(Aggarwal, 2010), (Chan, 2002), (Teo ve Ang, 1999), (Luftman ve diğ., 1999) 

Güzel tanımlanmış iş stratejileri, 

misyon ve hedefler 

(Rathnam ve diğ., 2004), (Lederer ve Mendelow, 1989) 

BT’nin stratejik kullanımına 

kararlılık 

(Aggarwal, 2010), (Teo ve Ang, 1999) 
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Üst yönetimin BT dünyasından 

haberdar olmaları 

(Reich ve Benbasat, 2000), (Teo ve Ang, 1999) 

BT yönetiminin iş dünyasından 

haberdar olmaları 

(Reich ve Benbasat, 2000), (Teo ve Ang, 1999), (Luftman ve diğ., 1999) 

BT ve iş planlamalarının 

bütünleşmesi 

(Aggarwal, 2010), (Chan, 2002), (Reich ve Benbasat, 2000), (Teo ve Ang, 1999) 

BT ve iş yönetimi arasında 

iletişim 

(Chan, 2002), (Reich ve Benbasat, 2000), (Teo ve Ang, 1999), (Luftman ve diğ., 1999) 

BT yönetiminin strateji 

geliştirme sürecine katılımları 

(Aggarwal, 2010), (Luftman ve diğ., 1999), (Lederer ve Mendelow, 1989) 

Geçmiş BT başarıları (Reich ve Benbasat, 2000), (Luftman ve diğ., 1999) 

Tablo 2.3 te bu çalışmada kullanılan faktörlerin hangi çalışmalardan alındığı temel hatlarıyla gösterilmektedir. 

Bazı faktörler aynı kavrama işaret etmesine rağmen çalışmalarda farklı ifadelerle belirtilmişlerdi, bu faktörler 

bizim çalışmamızda tek bir kavram olarak ifade edilmiştir. Çalışmamızda incelenen faktörlerin nihai listesi 

oluşturulurken kural olarak en az iki çalışmada etkin faktör olarak saptanmış olması esas alınmıştır.  

3. Yöntem 

3.1 Araştırma Modeli  

Bu çalışmada literatürden elde edilen on örgütsel faktörün bilişim teknolojileri ve iş stratejileri uyumlamasına 

etkisi araştırılmaktadır. Çalışma kapsamında BT-İş uyumuna yol açan faktörlerin etkinliği iki yolla 

ölçülmüştür. Öncelikle ankete katılan yöneticilere ilgili faktörün uyum üzerindeki etkinliği beş puanlı Likert 

ölçeği ile sorulmuş, ikinci olarak da firmanın faktördeki algılanan başarısı ile firmanın BT-İş uyumlama puanı 

korelasyon analizine tabi tutularak faktörün uyum üzerindeki etkisi ampirik olarak ölçümlenmiştir. Sonra bu 

iki yöntemin bulguları karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Ayrıca ölçeklerin sağladığı bilgiler kapsamında 

Türkiye’de  BT’nin hangi stratejiler için yoğunlukla kullanıldığı, endüstrilere göre BT uyum skorları 

analizlerine yer verilmiştir. 

 

Şekil 1 Araştırma Modeli 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Ankara’da faaliyet gösteren firmalar olarak belirlenmiştir. Örneklem belirlenirken 

kolayda örneklem yöntemi uygulanmıştır. Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) kayıtlı kuruluş sermayelerine 

göre en büyük 1000 firmanın yöneticilerinin mail adreslerine internet üzerinden ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu 

yolla elde edilen 840 adet mail adresine online anket linki gönderilmiştir. Nisan 2016-Temmuz 2016 tarihleri 

arasında gönderilen anket mailleri için 175 yönetici dönüş yapmıştır; bu da yanıt oranı olarak yaklaşık %20’ye 

tekabul etmektedir. Bunlardan 9 tanesi tutarsızlık ve eksik bilgi olması nedeniyle elendikten sonra 166 cevap 

üzerinde çalışmanın analizleri yapılmıştır. 

Örneklem büyüklüğünün analizler için yeterliliği iki ayrı yöntemle doğrulanmıştır. Öncelikle ilgili 

alanyazındaki bazı çalışmalar örneklemin soru/madde sayısına oranını inceleyerek, örneklem büyüklüğünün 

madde sayısının en az beş veya on katı olması gerektiğini ifade etmişlerdir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Erkan 

Akgün, Karadeniz, ve Demirel, 2017; Tavşancıl, 2014). Bu çalışmada anket soruları 10 maddeden oluştuğu için 

50 veya 100 üzeri örneklem büyüklüğü yeterli bulunacaktır, dolayısıyla 166 cevap adedi analizler için yeterli 

bulunmaktadır. İkinci olarak anket cevap sayısının yeterliği için Kaise-Meyer-Olkin(KMO) örneklem 

yeterliliği testi yapıldı. KMO değerleri örneklemin yeterliliğini ve değişkenlerin karşılıklı ilişkilerinin 

boyutunu ifade etmektedir (Suh, Hillegersberg, Choi, ve Chung, 2012). Akademik çevrelerce 0.5 ve üzeri KMO 

değerleri örneklemin güvenilirliği açısından yeterli görülmektedir (Field, 2013). KMO değeri bu çalışmada 

0.74 olarak bulunarak gerekli kriteri sağladığı görülmüştür. 

3.3 Veri Toplama Aracı 

Anket üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda demografik bilgiler, ikinci kısım bilişim-iş uyumunu ölçmek 

için sorular, üçüncü kısımda ise faktörlerin uyuma katkısını oyladıkları ve yine aynı faktör için firmalarının 

algılanan başarılarını belirttikleri kısım yer almaktadır. 

Bilişim-iş uyumunun ölçümünde Cragg ve diğ. (2002) ve Chen (2010)’in kullandıkları ölçek kullanılmıştır. 

Ölçek sekiz farklı iş stratejisi için önce bu stratejilerin firma için önemini/geçerliliğini ölçümleyip daha sonra 

da aynı strateji için firmanın bilişim sisteminin o stratejiye katkısını beşlik Likert ölçeği ile ölçülerek bu 

değerlerin tüm stratejiler için ortalamasını alarak elde edilmektedir. Bu sayede BT’nin firma stratejilerine ne 

kadar katkı sağladığı, firma stratejilerinin gerçekleştirilmesinde BT’nin ne kadar etkin rol oynadığı 

ölçülmektedir.  

3.4. Verilerin Analizi  

Bu çalışma sonuçlarının güvenirliği açısından katılımcıların firmanın stratejilerini paylaşan ve firmanın 

bütüncül resmini okuyabilen yöneticiler olması, diğer bir ifade ile üst düzey yönetim kadrosundan olması 

gerekmekteydi. Firma için gerekli kıstaslarda ise firmanın yeterli pazar ve BT tecrübesi olması açısından yeni 

kurulan bir firma olmaması; stratejik yönetime ve kurumsal yapıya sahip olacak kadar hem çalışan hem de 

yıllık satış rakamları yönünden büyük olması gerekmekteydi. Katılımcı profilleri incelendiğinde çalışma için 

gerekli olan kriterlerin sağlandığı görülmektedir. Demografik bilgiler Tablo 4 te detaylı olarak verilmektedir. 
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Tablo 4 Katılımcılar ve firmaları ile ilgili demografik bilgiler 
E

n
d

ü
st

ri
 

  Sıklık Yüzde  

F
ir

m
a 

Y
aş

ı 

  Sıklık Yüzde Bir. Yüzde 

Makina 35 17,9%  >15 yıl 113 68,1% 68% 

Bilgi teknolojileri 28 14,3%  10-15 yıl 18 10,8% 79% 

İnşaat 28 14,3%  5-10 yıl 17 10,2% 89% 

Finans 23 27,0%  1 – 5 yıl 16 9,6% 99% 

Ağaç/Mobilya 14 7,1%  < 1 yıl 2 1,2% 100% 

Enerji 12 6,1%  Toplam 166 100   

Savunma 7 3,6%       
Sağlık 5 2,6%  

Ç
al

ış
an

 S
ay

ıs
ı 

  Sıklık Yüzde Bir. yüzde 

Ulaşım 5 2,6%  >1000  40 24,1% 24% 

Diğer 9 4,6%  250-1000  24 14,5% 39% 

Toplam 166 100  50-250 61 36,7% 75% 

     20-50 23 13,9% 89% 

B
T

 P
er

so
n

el
 S

a
y

ıs
ı   Sıklık Yüzde Bir. 

Yüzde* 

<  20 18 10,8% 100% 

>20 44 26,5% 27% Toplam 166 100   

10-20 8 4,8% 31%      
5-10 24 14,5% 46%      
<5 90 54,2% 100% 

İş
 Ü

n
v

an
ı 

   Sıklık Yüzde 

Toplam 166 100   Gen. Müdür Yard. 60 36% 

     CEO / Sahip/ Ortak 45 27% 

Y
ıl

lı
k

 S
a

tı
ş 

R
a

k
a

m
la

rı
   Sıklık Yüzde Bir. 

yüzde 

CIO 26 16% 

>500 milyon 46 27,7% 28% Diğer yönetici 12 7% 

50-500 milyon  46 27,7% 55% Diğer 23 14% 

10-50 milyon  38 22,9% 78% Toplam 166 100 

5- 10 milyon  17 10,2% 89%      
1-5 milyon 12 7,2% 96%      
< 1 milyon  7 4,2% 100%      
Toplam 166          

 *Birikimli Yüzde 

4. Bulgular 

Bu bölümde yapılan analizler ve sonuçları yer almaktadır. İlk kısımda firmaların BT uyum skoru analizleri, 

ikinci bölümde yöneticilerin örgütsel faktörlerin BT uyumuna etkisi için verdikleri yanıtların analizleri, son 

bölümde ise örgütsel faktörlerin BT uyum skorları ile korelasyon analizlerine yer verilmektedir. 

BT-İş Uyum Skorları 

BT-İş uyumu bu çalışmada Chen (2010) ve Cragg vd. (2002) çalışmaları doğrultusunda firma stratejilerinin 

bilişim teknolojileri tarafından ne kadar desteklendiği, ilgili stratejilerin uygulanmasında BT’nin ne kadar 

etkin olarak kullanıldığı üzerinden ölçülmektedir. Bu doğrultuda 8 temel iş stratejisinin öncelikle firma için 

geçerli olup olmadığı sorulmuş, firmanın ilgili stratejiyi takip etmesi durumunda bilişim sistemlerinin bu 

stratejiler için katkısı beşlik likert ölçeği ile ölçümlenmiştir. Tüm stratejiler için BT’nin destek değerlerinin 

ortalaması ise ilgili firmanın BT-İş Uyumlama skorunu belirlemiştir.  

Uyum skorları ölçümlerimiz üzerinden elde ettiğimiz veriler bizlere firmaların BT’yi özellikle hangi stratejiler 

için kullandıklarına dair bir tablo sunmaktadır. Tablo 5 te görüldüğü üzere firmaların BT’yi en etkin 

kullandıkları stratejileri operasyon maliyetlerinin düşürülmesi olarak görülmektedir. Onu takiben müşteri 

hizmetlerinin kalitelileştirilmesi ve üretim süreçlerinin verimleştirilmesi gelmektedir. Yeni pazarlar 

keşfedilmesi, ürünlerin çeşitlendirilmesi gibi daha yenilikçi ve pazar odaklı stratejilerde BT’nin kullanımı 

nisbeten düşük kaydedilmiştir. Bu tablodan şöyle bir çıkarım yapılabilir, Türkiye’de bilişim teknolojileri daha 
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çok operasyonel verimlilik ve iç süreçler için kullandığı, yenilikçi ve dışa bakan stratejilerde görece geri planda 

olduğu söylenebilir. 

Tablo 5 BT'nin firma stratejilerine katkıları 

BT ile Desteklenen İş Stratejileri Ort. Std. Sap. 

Operasyon maliyetlerinin düşürülmesi 4,46 0,81 

Müşteri hizmetlerinin kalitelileştirilmesi 4,36 1,40 

Üretim süreçlerinin verimlileştirilmesi 4,31 1,53 

Ürün ve hizmetlerin rakiplerinkinden farklılaştırılması 4,24 0,99 

Ürünlerin kalitelerinin artırılması 3,91 1,51 

Yeni pazarların keşfedilmesi 3,73 1,34 

Ürünlerin çeşitlendirilmesi 3,72 1,38 

Yeni ürünleri rakiplerimizden önce piyasaya sürebilmek 3,64 1,38 

Genel BT-İş uyumu skorlarına baktığımızda ise örneklemdeki firmalar için genel uyum puanı ortalama 4,06 

(Std. Dev: 0,72) olarak bulunmuştur. Bu rakam, Yayla'nın (2008) farklı bir enstrüman kullanmasına rağmen 

Türkiye'de bulduğu (3,95/5) ile uyumlu olduğu görülmektedir. Genel bir ifade ile Likert ölçeğinde anketteki 

4 puan "katılıyorum" a karşılık geldiğinden, yöneticilerin BT'lerinin iş stratejilerini gerçekleştirmede onlara 

yardımcı olduğuna katıldıkları sonucuna varabiliriz. Şekil 1’de uyum skorlarının sıklık tablosu verilmektedir. 

Görüldüğü üzere ağırlıklı olarak firmaların uyum skorlarının 4 ve üzeri olduğu saptanmıştır. 

 

Şekil 2 Firmaların BT-İş Uyumlaması Skorları Sıklık Tablosu 

Ayrıca firmaların uyum skorlarını sektörlere göre incelediğimizde taşımacılık, bilişim teknolojileri, finans gibi 

sektörlerin uyum puanlarının yüksek; makine, savunma ve inşaat gibi üretim ve ağır sanayi bulunduran 

sektörlerin BT-İş uyumlarının daha düşük olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki fark istatistiki 

olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.007). Bu bulgudan hareketle hizmet sektörlerinin üretim sektörlerine göre 

bilişim sistemlerini daha stratejik kullandıkları çıkarımı yapılabilir.   

Tablo 6 Sektörlere göre BT-İş Uyum Skorları 

Endüstri Sayı Ortalama 

Ulaşım/Taşımacılık 6 4,75 

Bilişim Teknolojileri 28 4,66 

Finans 34 4,15 

Sağlık Hizmetleri 5 4,06 

Enerji 12 4,06 

Mobilya 14 4,03 

Makina 23 3,81 

İnşaat 28 3,76 
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Savunma 7 3,00 

Diğerleri 9 3,78 

Toplam 166 4,05 

Örgütsel Faktörlerin BT-İş Uyumuna Etki Analizleri 

Yöneticilerin verdikleri yanıtlara göre 10 örgütsel faktörün BT-İş uyumuna etkileri ortalama puan ve standart 

sapma değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 7 Yöneticilerin oylaması ile elde edilen faktör puanları 

Örgütsel Faktörler Ortalama St. Sapma 

BS’nin etkin ve işlevsel olması 4.46 .556 

Üst yönetimin BT bölümüne destek olmaları 4.42 .577 

Güzel tanımlanmış iş stratejileri, misyon ve hedefler 4.35 .699 

BT’nin stratejik kullanımına kararlılık 4.31 .550 

Üst yönetimin BT dünyasından haberdar olmaları 4.31 .623 

BT yönetiminin iş dünyasından haberdar olmaları 4.31 .785 

BT ve iş planlamalarının bütünleşmesi 4.30 .744 

BT ve iş yönetimi arasında iletişim 4.15 .710 

BT yönetiminin strateji geliştirme sürecine katılımları 3.92 .922 

Geçmiş BT başarıları 3.49 .954 

Bu bulgular aynı metotla yapılan iki diğer araştırma ile (Aggarwal, 2010; Teo ve Ang, 1999) karşılaştırıldığında 

dikkate değer benzerlikler ve farklılıklar görünmektedir. ‘BT’nin stratejik kullanımına kararlılık’ üç çalışmada 

da önde gelen faktörler arasında yer almaktadır. Yine ‘üst yönetimin BT’ye destek olmaları’ da benzer şekilde 

önemli faktör olarak görünmektedir. Bu çalışmada ‘bilişim sistemleri(BS)’nin etkin ve işlevsel olmasının’ 

birinci faktör olmasına rağmen bu faktörün diğer çalışmalarda görece daha düşük çıkması dikkate değerdir. 

Bu farklılık daha geniş olarak Tartışma bölümünde ele alınmaktadır.  

Tablo 4.2 de ise her bir faktör için, firmanın ilgili faktörde algılanan başarısı ile firmanın BT uyum puanlarının 

Pearson korelasyon değerleri –p değerleri ile birlikte- verilmektedir. ‘Üst yönetimin BT dünyasından haberdar 

olmaları’ haricinde tüm korelasyon değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Listede on faktöre ek olarak firmaların on faktör için algılanan başarılarının toplamı da yer almaktadır. 

Faktörlerde toplam başarının 0.72 çıkması bir bütün olarak modelin BT uyumu başarısı için güçlü bir gösterge 

olduğunu göstermektedir. Yine bu değerin diğer tüm faktörlerden büyük olması on faktörün toplam etkisinin 

tek tek faktörlerin etkilerinden daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.  

Tablo 8 Faktörlerin BT Uyumu için Korelasyon Değerleri 

Örgütsel Faktörler  rp P değeri 

Faktör başarılarının toplamı 0,723 ,000 

BT ve iş planlamalarının bütünleşmesi 0,620 ,000 

BT’nin stratejik kullanımına kararlılık 0,560 ,000 

Üst yönetimin BT bölümüne destek olmaları 0,429 ,000 

Geçmiş BT başarıları 0,421 ,000 

BT yönetiminin iş dünyasından haberdar olmaları 0,406 ,000 

Güzel tanımlanmış iş stratejileri, misyon ve hedefler 0,382 ,017 

BT ve iş yönetimi arasında iletişim 0,347 ,003 

BT yönetiminin strateji geliştirme sürecine katılımları 0,334 ,004 

BS’nin etkin ve işlevsel olması 0,304 ,010 
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Üst yönetimin BT dünyasından haberdar olmaları 0,123 ,307 

İki tablo beraber analiz edildiğinde faktörleri sıralarken reel verilere dayandığı için korelasyon puanlarına 

öncelik verildi. Yöneticilerin puanlamaları ikincil planda ve destekleyici konumda tutuldu.  

Korelasyon katsayıları incelendiğinde 0.40’tan büyük 5 faktör güçlü pozitif ilişkiye sahip olduğu görülür: BT 

ve iş planlamalarının bütünleşmesi, BT’nin stratejik kullanımına kararlılık, Üst yönetimin BT bölümüne destek 

olmaları/arka çıkmaları, Geçmiş BT başarıları, BT yönetiminin iş dünyasından haberdar olmaları. ‘Geçmiş BT 

başarıları’ yöneticilerin puanlamalarında düşük bir puan aldığından elenerek diğer dört faktör için güçlü 

olumlu etkisi olduğu sonucuna varıldı: BT ve iş planlamalarının bütünleşmesi, BT’nin stratejik kullanımına 

kararlılık, Üst yönetimin BT bölümüne destek olmaları/arka çıkmaları, BT yönetiminin iş dünyasından 

haberdar olmaları.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada bazı örgütsel faktörlerin BT-İş uyumuna katkısı iki yolla incelenmeye çalışılmıştır; öncelikle 

yöneticilerin bu faktörlerin etkisine dair verdikleri puanlar, ikinci olarak da bu faktörlerde firmaların 

yetkinlikleri ile firmaların BT uyumu skorlarının korelasyon değerleri üzerinden yorumlanması. Araştırma 

bulguları analiz edildiğinde, yöneticilerin puanlaması ile elde edilen verilerle korelasyon değerleri 

karşılaştırıldığında dikkate değer farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar arasında en göze çarpanı yöneticilerin 

oylamalarında 5 üzerinden 4.46 ortalama puanla en çok önemli görülen ‘BS’nin etkin ve işlevsel olması’ 

faktörünün korelasyon analizlerinde daha düşük katsayılı çıkmasıdır. Ankette opsiyonel olarak sorulan 

iletişim bilgilerini sağlayan bazı yöneticililerle anket sonrası yapılan telefon görüşmelerinde bu çelişkinin 

sebepleri sorulmuştur. Bu duruma yöneticilerin BT’den beklentileri arasında ilk ve en birinci olarak işlevsel 

olması, kusursuz bir şekilde işlemlerin gerçekleşmesi olduğundan bu faktöre öncelik verilmiş olabileceği 

yönünde fikir birliğine varıldı. Diğer bir ifade ile yöneticilerin bilişim sistemlerinden her şeyden önce 

sorunsuz çalışmalarını istedikleri, bu yüzden de bu faktöre öncelik vermiş olabilecekleri sonucu çıkarıldı. Bu 

çıkarımı destekleyen diğer bir bulgu da yöneticilerin ‘BS’nin etkin ve işlevsel olması’ ve ‘geçmiş BT başarıları’ 

faktörlerinde kendi firmaları için rapor ettikleri başarı skorlarının düşük olmasıdır. 

Analizler neticesinde dört faktörün BT-İş uyumu üzerinde güçlü etkisi olduğu tespit edilmiştir: BT ve iş 

planlamalarının bütünleşmesi, üst yönetimin BT’ye destek vermeleri/arka çıkmaları ve BT’nin stratejik 

kullanımındaki kararlılıkları: BT yönetiminin iş dünyasından haberdar olmaları. Tartışma bölümünün bu 

kısmında bu dört faktörle ilgili detaylı yorumlamalar yapılmış, bulgular literatürdeki diğer çalışmalarla 

karşılaştırılmıştır.  

BT ve iş planlamalarının bütünleşmesi: Bilişim teknolojileri planlaması Lederer ve Mendelow(1989) tarafından: 

“firma amaçlarına destek olacak bilişim sistemleri projelerinin belirlenmesi ve bu projelerin ayrılan zaman ve 

bütçe içerisinde geliştirilme süreci” olarak tanımlanmıştır. Şu bir gerçektir ki bu projelerin geliştirilmesi için 

firmaların ayırabilecekleri zaman ve kaynakları sınırlıdır, bu yüzden bu projelerden yalnızca sınırlı sayıda bir 

kısmı gerçekleştirilebilecektir. İş ve bilişim planlamalarının bütünleşmesi –entegrasyonu- ise firmanın kendisi 

için kritik uygulamaları tanımlamasına ve sınırlı olan bütçesinin bu kritik uygulamalara ayrılmasına yardım 

etmektedir. (Teo ve King, 1996) Bu planlamaların bütünleşmesi sayesinde bilişim sistemleri iş stratejilerine 

daha eklemlenmiş olacak, bir stratejik araç haline gelecektir. Bu birlikte planlamanın BT uyumuna katkı 

sağlayacağı teorik/kavramsal çalışmalarda (Henderson ve Venkatraman, 1999) olduğu gibi bazı ampirik 

çalışmalarda da (Luftman, Kempaiah, ve Nash, 2006; Reich ve Benbasat, 2000; Teo ve Ang, 1999; Teo ve King, 

1996)   dile getirilmiştir. Örneğin Reich ve Benbasat’ın  Leaderer ve Burky (1989) den yaptıkları alıntıda, iş 

planlamaları sürecine dahil olan BT yöneticilerinin üst yönetimin amaçlarını daha iyi anladıklarını ve iş 

fırsatları ve problemleri için daha fazla BT çözümleri ile geldiklerini ifade etmektedir. 

Üst yönetimin BT’ye destek vermeleri/arka çıkmaları ve BT’nin stratejik kullanımındaki kararlılıkları: Firmalarda yeni 

bir uygulamanın geliştirilmesinde ve uygulanmasında yönetimin desteği ve kararlılığı büyük önem arz 

etmektedir ve bu durum BT projeleri için daha kritik bir seviyede geçerlidir. (Teo ve Ang, 1999) Çünkü BT 

projeleri zaman ve bütçe gereksinimlerinin büyüklüğü ile öne çıktığı gibi, uygulanma süreci de firmanın 

örgütsel yapısına, iş süreçlerine varan büyük değişiklikler getirdiği için üst yönetimin kararlılığı bu projelerin 

başarısı için olmazsa olmaz önemi haizdir. Diğer taraftan BT bölümünün firma içerisinde ‘arka ofis’ 
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seviyesinden stratejik paydaş seviyesine kadar değişebilen bir yelpazede konumlanmaları yine yönetimin BT 

bölümüne karşı tavırları ile belirlenmektedir. Şu açıktır ki, BT’nin stratejik öneminin farkında olan, BT 

üzerinden yeni iş süreçleri, yeni rekabet stratejileri geliştirebileceklerinin bilincinde olan bir yönetici; BT’yi 

yalnızca bir gider kalemi, bir hesap ve kayıt tutma aracı olarak gören yöneticiye göre BT’yi firma stratejilerine 

eklemlendirmede daha gayretli olacaktır. (Porter ve Millar, 1985)   

BT yönetiminin iş dünyasından haberdar olmaları: Bilişim-şirket uyumu için bu çalışmada etkili bulunan diğer bir 

faktör olan ‘BT yönetiminin iş dünyasından haberdar olmaları’ diğer birçok araştırmada da etkin 

bulunmuştur. Hatta bu çalışmada da olduğu gibi üst yönetimin BT dünyasından haberdar olmalarından daha 

önemli bulunan bir faktör olmuştur. (Luftman ve diğ., 1999; Teo ve Ang, 1999; Teo ve King, 1996) Bu durum 

gösteriyor ki artık BT yöneticilerinin BT’nin yalnız teknik boyutu ile alakadar olmaları yeterli gelmemekte, 

onlardan iş dünyasının temel dinamiklerine hakim olup BT’nin olanak verdiği yeni iş çözümleri sunmaları 

beklenmektedir. Aksi takdirde onların iş dünyasından habersiz olmaları onların iş meselelerine teknik 

çözümler getirmelerini engelleyecek, bu ise firmada bilişim sistemleri algısını yalnız teknik-odaklılığa 

hapsederek, iş-odaklı bir portreden uzak tutacaktır (Teo ve Ang, 1999). 

Tartışma bölümünün son kısmında araştırma sonuçlarının uygulayıcı/yöneticiler için neler ifade ettiği 

belirtilecek, akademik çevreler için çalışmanın kısıtlarından bahsedilip, ileri çalışmalar için önerilerde 

bulunulacaktır. 

5.1. Çalışmanın yöneticiler için ifade ettikleri: 

Bilişim sistemlerinin, teknolojik gelişmelere paralel olarak firma içerisindeki stratejik konumu arttıkça, yani 

firmanın temel operasyonlarında, değer zinciri aktivitelerinde, iş süreçlerinde aktif rol oynadıkça bilişim 

sistemlerinin firma yapısı ve stratejik hedefleriyle uyum içerisinde olması daha bir önem arz etmektedir. Bu 

uyum aynı zamanda bilişim sistemleri yatırımlarının geri dönüşümlerini arttıracak, firmaya rekabet avantajı 

sağlayacaktır. Bu çalışmaya katılan yöneticilerden %94’ünün BT uyumunu çok önemli bulmaları da yine bu 

uyumun önemini destekler mahiyettedir. 

Bilişim-iş uyumunun elde edilmesi ise adımları belirlenmiş bir süreç olmadığından ve ölçülebilir 

parametreleri bulunmadığından kolay olmadığı ifade edilmektedir. Fakat bu çalışmalarla yöneticilere bir 

takım niteliklerin firmada mevcut bulunmasının bu uyuma yol vereceğini, zemin hazırlayacağını belirterek; 

yöneticiler için bu uyumun elde edilme süreci belirsizlikten çıkarılmış, ve onlar için bir yol haritası sunulmuş 

oluyor. Bu çalışma sonucunda yöneticilere önerilen nitelikler; bilişim ve iş planlamalarının eş güdümlü 

yapılması, BT bölümüne arka çıkılıp, bir stratejik paydaş olarak görülmesi, bilişim sistemlerinin stratejik 

kullanımına kararlı olunması ve BT yöneticilerinin iş süreçlerinden, firma faaliyetlerinden, hedef ve 

amaçlarından haberdar olmasının sağlanması olarak belirlendi. 

5.2. Çalışmanın kısıtları ve gelecek çalışmalar için öneriler  

Bu çalışmada BT-Şirket uyumu için incelenen faktörler yurt dışında yapılmış çalışmalardan alınmış olup 

Türkiye özelinde geçerli bağlamsal faktörler çalışmanın kapsamı gereği göz önünde bulundurulamamıştır. Bu 

da Türkiye için çizilecek bir resimde önemli bir ayrıntının gözden kaçırılması riskini barındırmaktadır. Bu 

eksiklik iş dünyasından yöneticilerle mülakat metodu ile yapılacak bir nitel çalışma ile giderilebilecek, bu nitel 

çalışma ile çalışmanın bulguları daha somut bir zemine oturtulabilecektir.  

Bu çalışmaya katılımcı firmalar için bir ayrım yapılmadan tüm sektörler dahil edilerek genel bir tablo 

oluşturulmak istenilmiştir. Bu ise sektörel bazda farklılıkların gözden kaçmasına sebep olabilmektedir. 

Dolayısıyla daha detaylı sektör özelinde çalışmalar yapıldığında önemli farklılıklar keşfedilebilecek, 

yöneticilere kendi sektörlerinden daha derinlikli içgörüler sağlanabilecektir. 

Son olarak bu çalışmada bilişim-iş uyumu ile firma performansı arasındaki pozitif ilişki literatürdeki ilgili 

çalışmalara dayandırılarak ayrıca test edilmemiştir. Dolayısıyla bu ilişkiyi Türkiye için inceleyen nicel bir 

çalışma bu soru işaretini giderecek, bu alana anlamlı bir katkıda bulunmuş olacaktır.  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – Kalkınma ve yatırım bankaları gelişmekte olan ülkelerde ekonominin büyümesi için 

yatırımcılara kaynak ve proje desteği sağlamak amacıyla kurulmaktadır. Bu bankalar yabancı 

sermayenin ülkeye girişini kolaylaştırmakta ve böylece ülkeye yatırım yapılması konusunda destek 

sağlamaktadır. Bankalar ayrıca uygulanmasına karar verilen projelere ilişkin verimlilik ve kârlılık 

yönünden değerlendirmelerde bulunarak teknik destek sağlamaktadır. Kalkınma bankaları ve yatırım 

bankaları birbirlerini tamamlayan bir özellikte olup, Türkiye’de kalkınma bankacılığı ve yatırım 

bankacılığı aynı banka grubu içinde değerlendirilmektedir. Türkiye’de kalkınma ve yatırım 

bankalarının 2020 yılı itibariyle sermaye yeterliliği oranı %25.6, ortalama özkaynak kârlılığı ise 12.5 

seviyesindedir. Ekonomide önemli işlevlere sahip bankaların performanslarının ölçülmesi ve 

denetlenmesi gerekli görülmektedir. Böylece olumsuz finansal veriye sahip bankaların önceden 

belirlenmesi sağlanmaktadır 

Yöntem-  Gelişmiş ülkelerde uzaktan gözetim konusunda uygulanan yöntemlerden birisi de CAMELS 

analizidir. Bu çalışmada, 2009-2019 yılları arasında faaliyette bulunan 3’ü kamusal sermayeli, 6’sı özel 

sermayeli olmak üzere toplamda 9 kalkınma ve yatırım bankası örneklem olarak kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamındaki bankalara ait 6 bileşen kapsamında belirlenen 21 mali oran ile CAMELS 

analizi gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular – Araştırmanın sonucunda, CAMELS gösterge değerleri yönünden kalkınma ve yatırım 

bankalarının aldığı pozitif ve negatif değerler ile yıllar itibariyle eğilimleri tespit edilmiştir. Alınan 

sonuçlar banka yetkililerine hem yol göstermekte hem de gelecek yönelimli perspektiflerinde ne tür bir 

tutum ve davranış içinde olmaları gerektiği hususunda belirli ipuçları vermektedir. 

Tartışma –  CAMELS derecelendirme yöntemi kullanılmak suretiyle bileşenlerde farklı finansal oranlar 

kullanılarak ilerleyen süreçte araştırmacılar tarafından değişik uygulamalar yapılabilir. Ayrıca Türkiye 

için önemli bir konuma sahip olan kalkınma ve yatırım bankalarının farklı yöntemlerle 

araştırılabileceği öngörülmektedir. 
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Purpose –   Development and investment banks are established to provide resources and project 

support to investors for growth of the economy in developing countries. These banks facilitate foreign 

capital inflow into the country, thus supporting investments to be made in the country. Banks also 

provide technical support by evaluating the efficiency and profitability of the projects decided to be 

implemented. Development banks and investment banks complement each other, and development 

banking and investment banking are considered within the same group in Turkey. The capital 

adequacy ratio of development and investment banks in Turkey is 25.6% and the average return on 

equity is 12.5% by 2020. It is considered necessary to measure and audit the performances of banks with 

important functions in the economy. In this way, it is ensured that banks with negative financial data 

are identified in advance.  

Design/Method/Approach –  One of the methods adopted in remote surveillance in developed 

countries is CAMELS analysis. In this study, a total of 9 development and investment banks including 

3 public and 6 private banks operating between 2009-2019 were selected as the sample. CAMELS 

analysis was conducted with 21 financial ratios determined within the context of 6 components for the 

banks in the study.  

Findings –  The study results revealed the positive and negative values of the development and 

investment banks regarding CAMELS indicator values together with their trends by years. The results 

mailto:ersanozgur@yahoo.com
https://orcid.org/ 0000-0002-6165-4556


E. Özgür 13/4 (2021) 3206-3221 

 İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                Journal of Business Research-Turk 3207 

not only guide bank officials but also give certain clues about what kind of an attitude and behavior 

they should maintain in their future-oriented perspectives. 

Discussion –  By using the CAMELS rating method, different applications can be made by the 

researchers in the future by using different financial ratios in the components. In addition, it is foreseen 

that development and investment banks, which have an important position for Turkey, can be 

researched with different methods. 

1.  Giriş 

Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş amaçları gelişmekte olan ülkelerde yatırım ve proje desteği 

sağlamak ve yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların fonlarını ülkeye çekebilmektir. Gerçekleştirilecek 

projelerle verimliliği, kârlılığı ve kalkınmayı sürdürmeyi hedefleyen bu bankalar yatırım aşamasında proje 

yönetimi ve finansman alanında teknik destek sağlamaktadır. Kalkınma ve yatırım bankaları birbirini 

tamamlayan iki bankacılık türüdür. Hukuki yapıları ile birbirine benzerlik göstermektedirler. Ancak bu 

bankaların işlevsel yönden amaçları, faaliyet konuları ve yaklaşımları birbirinden farklılaşmaktadır. Kalkınma 

bankaları, genel olarak gelişmekte olan ülkelerde sermaye ve girişim faktörlerini desteklemekte ve 

geliştirmektedir. Kaynakların kalkınma hedefleri doğrultusunda fon ihtiyacı olan birimlere aktarılması ve 

ayrıca gerekli teknik yardımların da sağlanması yönünden kalkınmaya katkı sağlamaktadırlar. Yatırım 

bankaları ise, gelişmiş ülkelerde atıl fonu bulunan ve yatırım yapmak isteyen kurumsal yatırımcılara, fonlarını 

değerlendirmelerinde aracılık ve danışmanlık işlevi görmektedir. Bu bankalar işletmelerin finansmanı için 

doğrudan kredi vermemekte ancak işletmelerin orta ve uzun vadeli fon ihtiyacını karşılamaktadır. Kalkınma 

ve Yatırım bankaları işlevsel açıdan benzerlik göstermekte olup, uzun vadeli fon sağlama alanında faaliyette 

bulunmaktadırlar (Şenel ve Şekercioğlu, 2019:566). 

Ekonomi ve endüstri ile ilgili gelişmeye katkı sağlayan kalkınma ve yatırım bankaları, önemli stratejik yatırım 

alanlarını belirlemenin yanı sıra faaliyet gösteren işletmelerin kapasitelerini artırmalarına ve yenilikçi 

projelerine yeni yatırım yapmaları yönünde teknik, örgütsel ve mali açıdan destek sağlamaktadırlar. Bu 

bankalar yerel kaynaklarla birlikte uluslararası piyasadan elde ettikleri kaynakları değerli projelere 

yönlendirmek suretiyle ülke ekonomisinin gelişmesine, istihdam alanlarının genişlemesine ve toplumsal 

refahın artmasına imkân sağlamaktadırlar (Karahanoğlu, 2017:168) 

Kalkınma ve yatırım bankaları genel ekonomi için önemli bir konuma sahiptir. Bu bankaların performansı ile 

finansal durumu genel ekonomiye etkileri yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Modern bankacılıkta 

yerinde denetim uygulamaları ile bankaların mevcut finansal durumları ile ilgili bilgiler elde edilmektedir. 

Yerinde denetim ile bankanın finansal performansı, kredilerinin yapısı, sermayenin yeterliliği, yöneticilerin 

kabiliyeti ve tecrübesi hakkında bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu denetimlerle elde edilen bilgiler ışığında 

bankaların başarısızlıkları tahmin edilmektedir. Finansal raporlar sıklıkla güncellenmekle birlikte piyasa 

verileri ile kredi ve banka operasyonları hususunda bütün bilgileri kapsayamayabilir. Yerinde denetim 

sayesinde bankanın performans durumu ayrıntılı bir şekilde görülebilmektedir. Bankaların mali durumu ve 

performansı finansal sistem için önemlidir. Ancak, bankaların yerinde denetimi yüksek maliyet ve yoğun 

emek gerektirdiği dolayısıyla uzaktan kontrolleri ve denetimlerinin yapılması daha uygun görülmektedir (Şen 

ve Solak, 2011:52). 

Bankaların uzaktan denetimi ile mali durumları ve performansları olumsuz yönde gelişen bankaların önceden 

tespit edilmesi, banka yöneticileri ve piyasa aktörleri açısından gerekli görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 

uzaktan gözetim ile ilgili kullanılan yöntemlerden birisi olan CAMELS derecelendirme sistemi, bankaların 

mali yapılarında bozulma olup olmadığı hususunda tahminde bulunmak ve mali yönden sıkıntı yaşayan 

bankaları belirlemek için geliştirilmiştir. Farklı ülkelerde değişik şekillerde uygulanmakla birlikte bu yöntem 

ile amaç bankaların sağlamlığı hakkında ölçüm gerçekleştirmektir. Finansal sistemin önemli unsurlarından 

olan bankaların istikrarlı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere uzaktan gözetim ve yerinde denetim 

yapmak için kullanılan bu performans uygulamasında “C”, sermaye yeterliliğini (Capital Adequacy); “A”, 

aktif kalitesini (Asset Quality); “M”, yönetim yeterliliğini (Management Adequacy); “E”, kazanç durumunu 

(Earnings); “L” likiditeyi (Liquidity); “S” ise piyasa risklerine duyarlılığı (Sensitivity to Market Risks) ifade 

etmektedir (Şen ve Solak, 2011:52). 

Kalkınma ve yatırım bankaları genel ekonominin gelişmesi, üretim ve istihdamın artması,  işletmelerde 

rekabetçi gücünün gelişmesi için kaynak sağlayan yapılar olarak finansal piyasaların değerli kurumlarıdır. Bu 
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doğrultuda finansal piyasaların ve özellikle de bankacılık sektörünün yapısının, büyüklüğünün ve 

sağlamlığının gerçekleştirilmesi genel ekonomi açısından önemli görülmektedir. Bankaların performansının 

belirlenmesi ve sağlamlığı veya zayıflığının tespit edilmesinde kullanılan sistemlerden birisi de CAMELS 

analizi olup, risk denetiminde kullanılan, banka içi ve dışının kontrolü ile erken bir uyarı sistemi olarak 

değerlendirilebilir (Ege vd. 2015:110) 

Türkiye’de kalkınma bankacılığı ve yatırım bankacılığı aynı banka grubu çerçevesinde değerlendirilerek 

sermayesi yönünden; kamu sermayeli, özel sermayeli ve yabancı sermayeli olarak sınıflandırılmaktadır. 

Kalkınma ve yatırım bankaları ile ilgili olarak 2020 yılı itibariyle sermaye yeterliliği oranı %25,6 düzeyinde,  

ortalama özkaynak karlılığı 12,5 düzeyindedir. Bankacılık sektöründe çalışanların %2,5’i kalkınma ve yatırım 

bankaları tarafından istihdam edilmektedir (TBB, 2021). Türkiye finans sisteminde önemli bir konuma sahip 

bulunan kalkınma ve yatırım bankalarının performansının belirlenmesi için CAMELS analizi uygulamanın 

faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Türkiye’de kalkınma ve yatırım bankacılığının mevcut durumu Tablo 1.’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. Kalkınma ve Yatırım Bankası Mevcut Durumu (2019-2020) 

 2019 2020 

Banka sayısı 13 14 

Şube sayısı 62 64 

İstihdam 5000 5000 

Kaynak: TBB,  2021 

Kalkınma ve yatırım bankaları bankacılık sektöründe faaliyette bulunan diğer banka grupları ile 

karşılaştırıldığında sektörden aldığı pay 2020 yılı itibariyle Tablo 2.’de verilmektedir. 

Tablo 2. Banka Gruplarının Sektör Payları (2020, yüzde) 

 Aktifler   Krediler Mevduat 

Mevduat 87 86 91 

     Kamu  38 39 41 

     Özel 28 27 30 

     Yabancı 20 20 20 

Kalkınma ve Yatırım Bankası 6 7 0 

Katılım bankası 7 7 9 

Sektör 100 100 100 

Kaynak: TBB,  2021 

Tablolarda belirtilen verilerden anlaşıldığı üzere kalkınma ve yatırım bankalarının Türkiye’de önemli bir 

konuma sahip olduğunu ve gelişmesini sürdürdüğünü göstermektedir.  

Bu çalışmada, ilk olarak bankacılık sektöründe yapılmış CAMELS analizi konusu ile ilgili literatür taraması 

bilgisine yer verilecek, ardında araştırmanın amacı ve kapsamına değinilecek, daha sonra araştırmanın 

yöntemi CAMELS analizi ile uygulamanın modeline ilişkin bilgiler verilecek olup, son olarak araştırmanın 

uygulaması gerçekleştirilerek elde edilen bulgular değerlendirilecektir. 
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2. Literatür İncelemesi 

Literatürde, bankacılık sektörü için yapılmış CAMELS analizi ile ilgili çalışmalardan bazıları aşağıda 

özetlenmiştir. 

Çinko ve Avcı (2008) Türk Ticari Bankacılık sistemi için CAMELS dereceleme sisteminin uygulanabilirliğini 

değerlendirdikleri çalışmalarında toplamda 44 banka için 1996–2000 yıllarını kapsayan verileri kullanarak 

analiz gerçekleştirmişlerdir. Analize dahil bankalardan 19 banka 1997 – 2001 yılları arasında TMSF’ye 

devredilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bir bankanın TMSF’ye devrinin temsili CAMELS oranları ile 

yapılan analiz neticesinde tahmin edilmesinin mümkün olmadığı şeklindedir. Şöyle ki, TMSF’ye devredilen  

bazı bankaların faaliyete devam eden bankalara göre daha başarılı CAMELS skoru aldığı yönündedir.   

Arıçelik (2010) çalışmasında 2002-2009 yılları arasında faaliyette bulunan ticari bankaların performansını 

CAMELS analizi yöntemiyle değerlendirmiş olup, CAMELS bileşenleri yönünden yapılan değerlendirmede 

2002-2009 döneminde en çok artan bileşenlerin; aktif kalitesi, yönetim kalitesi ve likidite bileşenleri olduğu, 

piyasa riskine duyarlılık bileşeninde ise önemli bir değişme görülmediği, toplam CAMELS puanı yönünden 

7 bankanın CAMELS puanlarında iyileşme söz konusu iken 6 bankanın puanında gerileme görüldüğü tespit 

edilmiştir. 

Şen ve Solak (2011) çalışmalarında 1995-2008 yıllarını kapsayan dönemde mevduat bankalarının 

kırılganlığında meydana gelen değişimi CAMELS yöntemi kullanarak analiz etmişlerdir. Altı ana bileşen ile 

ilgili 24 finansal oran kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada sonuç olarak; kamu, özel ve yabancı sermayeli 

bankalar sınıflandırması açısından kamu bankalarının 2001 krizi öncesinde başka bankalara göre çok kötü bir 

performansa sahip oldukları kriz sonrasında ise performanslarında önemli derecede iyileşme yaşandığı, 

yabancı sermayeli bankalar sermaye yeterliliği, kârlılık ve likidite kalitesi yönünden küresel krizde başka 

banka gruplarına göre daha kötü bir performans sergilediği, özel sermayeli bankaların tüm dönemlerde sektör 

ortalamasının üzerinde bir performansa sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Kandemir ve Arıcı (2013), Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankalarının mülkiyet yapısı itibariyle 

gruplandırmak suretiyle 2001-2010 yılları arasındaki performanslarını banka grubu yönünden karşılaştırmalı 

analizini gerçekleştirmişlerdir. Uygulamada CAMELS Performans Değerleme Modeli kullanılmıştır. Yapılan 

analizin sonucunda mevduat bankalarının sermaye yeterlilik ve likidite oranlarının yüksek olduğu, yabancı 

sermayeli mevduat bankalarının aktif kalitesi ve yönetim kalitesi açısından diğer banka gruplarına göre en iyi 

performansa sahip olduğu ayrıca piyasa risklerine karşı diğer gruplara göre daha duyarlı olduğu 

belirlenmiştir. 

Ege vd. (2015), çalışmalarında, kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının 2002-2010 dönemine 

ilişkin verileri ile performans ölçümü yapmak üzere CAMELS analizi uygulamıştır. Bu analizde 25 adet 

referans gösterge belirlemek suretiyle gruplara göre karşılaştırmalı analizini gerçekleştirmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre; kamu sermayeli mevduat bankalarının sermaye yeterliliği, piyasa risklerine duyarlılık ve 

yönetim yeterliliği açısından; özel sermayeli mevduat bankalarının kârlılık bileşeni yönünden ve yabancı 

sermayeli mevduat banklarının aktif kalitesi ve likidite bileşeni yönünden diğer banka gruplarına göre daha 

iyi performansa sahip olduğu belirlenmiştir. 

Gümüş ve Nalbantoğlu (2015), çalışmalarında Türk Bankacılık Sektöründe bankaların 2002-2013 yılları 

arasındaki performansını CAMELS analiz ile belirlemeye çalışmışlardır. Bu analizde kamu sermayeli, özel 

sermayeli, yabancı sermayeli ve katılım bankaları olmak üzere dört banka grubu karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmiştir. Analiz bulgularına göre özel sermayeli bankalar performans olarak yönetim kalitesi ve 

kârlılık bileşenleri itibariyle ilk sırada, kamu bankaları ise ikinci sırada yer almıştır. Yabancı bankalarının 

kârlılık ve yönetim kalitesi bileşenleri yönünden zayıf bir görünüme sahip olduğu, katılım bankalarının 

sermayesinin ise diğer banka gruplarına göre çeşitli nedenlerle güçsüz olduğu değerlendirilmiştir. 

Wanke, Kalam ve Barros (2016) çalışmalarında Malezya Bankalarının 2009'dan 2013'e kadar potansiyel girdi 

tasarrufu/çıktı artışının gelişimini değerlendirmek için Dinamik Bolluk Tabanlı Modeli (DSBM) kullanarak 

Malezya ikili bankacılık sisteminin etkinlik değerlendirmesini yapmışlardır. Malezya İslami ve geleneksel 

bankalarının göreceli etkinliğini değerlendirmek için iki aşamalı bir yaklaşım uygulanan çalışmada ilk olarak 
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CAMEL derecelendirme sistemini daha sonra, ikinci aşamada ise, genelleştirilmiş doğrusal karma modellere 

(GLMM) uygulanan Monte Carlo Markov Zinciri (MCMC) yöntemini etkin tahmin yeteneğine sahip 

bankacılık performans değerlendirmesi için bir model geliştirme girişiminin parçası olarak DSBM sonuçlarıyla 

birleştirmişlerdir. Sonuç olarak, İslami bankalarda geleneksel bankalara kıyasla daha yüksek verimsizlik 

seviyeleri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yabancı bankaların etkinlik düzeylerinin ulusal muadillerine göre 

daha düşük olması, düzenleyici ve kültürel engeller olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. 

Öztürk Karaçor vd. (2017) çalışmalarında 2003-2015 yılları arasında Türkiye’de faaliyette bulunan kamusal ve 

özel sermayeli 12 bankanın performanslarını grupları itibariyle CAMELS modeli ile analiz etmişlerdir. Genel 

olarak kamusal sermayeli banka grubunun aktif kalitesi bileşeni dışında daha iyi performans gösterdiği tespit 

edilmiştir. 

Emir ve Akyüz (2018) CAMELS analizi uyguladıkları çalışmalarında Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat 

bankalarının performans endekslerini oluşturmak üzere 22 mevduat bankasına ait 2003:Q3-2016:Q2 dönemi 

verilerini kullanmışlardır. Bankalara hem genel olarak hem de gruplar itibariyle CAMELS analizi 

gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak; yabancı sermayeli mevduat bankalarının sermaye yeterliliği, aktif kalitesi 

ve likidite bileşenlerinde, kamusal sermayeli mevduat bankalarının yönetim kabiliyeti ile kârlılık bileşeninde,  

özel sermayeli mevduat bankalarının ise piyasa riskine duyarlılık bileşeninde en yüksek performansa sahip 

olduğu belirlenmiştir. 

Uslu (2019) yapmış olduğu çalışmada Türkiye’de kurulmuş bulunan 12 yabancı sermayeli bankanın 2010-2016 

yıllarını kapsayan performanslarını uzaktan denetim ve izleme amacıyla geliştirilen CAMELS analizi ile 

ölçmüştür. Elde edilen sonuçlara göre CAMELS analizi kullanılarak yabancı sermayeli bankalarının 

performansları belirlenmiş olup, buna göre % 50’sinde 2010 yılına göre 2016 yılında performans azalışı 

olduğu, performansı en çok artan ilk üç bankanın ise Deutsche Bank, Citibank ve Turkland Bank olduğu öte 

yandan Deutsche Bank’ın performans skorunun diğer bankalara göre daha çok kırılgan olduğu tespit 

edilmiştir. 

Eyceyurt Batır (2019) çalışmasında kamusal kaynaklı katılım bankalarının CAMELS analizi ile mevcut katılım 

bankaları ile karşılaştırmalı olarak performanslarını incelemiştir. Analiz sonucuna göre kamusal kaynaklı 

katılım bankalarının CAMELS analizi çerçevesinde sermaye yapısı, aktif kalitesi, yönetim performansı, 

kârlılık, likidite, piyasa riski bileşenlerinde bankacılık sektörüne göre daha yüksek performansının olduğu, 

ayrıca ortalama CAMELS skoruna göre de Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarının incelenen üç yılda da 

sektör ortalamasının üzerinde skor elde ettiği tespit edilmiştir. 

Uslu vd. (2019) çalışmalarında, kamusal ve özel sermayeli mevduat bankalarının risk analizini yapmak üzere 

2010-2017 yıllarını kapsayan performanslarını CAMELS analizi ile incelemişlerdir. Yapılan analiz sonucuna 

göre CAMELS bileşik değerinin kamusal bankaların %33’ünde ve özel sermayeli bankaların ise % 75’inde 

artığı tespit edilmiştir. Öte yandan kamu bankalarının belirtilen yıl aralığında daha iyi performans gösterdiği 

ve Akbank ile Ziraat Bankası’nın tüm dönemler itibariyle pozitif ve yüksek CAMELS bileşik değerleri ile iyi 

bir performansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaygusuz vd. (2020) çalışmalarında aktif büyüklüklerine göre, ilk 10 bankanın 2008- 2017 yılları arasındaki 

finansal performanslarını karşılaştırmalı bir şekilde incelemişlerdir.  Çalışmada, CAMELS değerlendirme 

bileşenindeki finansal oranlar kullanılmış olup bu oranlar yardımıyla çok kriterli karar verme tekniklerinden 

TOPSIS yöntemi ile bankaların finansal performansları analiz edilmiştir. Çalışma iki aşamalı olarak uygulama 

gerçekleştirilerek sonuç itibariyle bankaların finansal performans sonuçları sıralanmıştır. 2008-2017 Genel 

Toplam Finansal Performans sıralamasına göre, ilk sırada Denizbank A.Ş. son sırada ise Türkiye Halk Bankası 

A.Ş. olduğu tespit edilmiştir. 

Shaddady ve Moore (2019) çalışmalarında CAMELS  analizi ile Veri Zarflama Analizini (VZA) bütünleşik 

olarak uygulamıştır. CAMELS göstergelerinin, bankaların finansal kırılganlığını değerlendirmek için faydalı 

olan çok boyutlu risk göstergesi olduğu, VZA ise, her bir karar verme birimi (KVB) için doğrusal programlama 

kullanarak çok ağırlıklı girdilerin çok ağırlıklı çıktılara karşılaştırmalı oranlarını hesaplayan etkin bir sınır 

tekniği olduğu değerlendirilerek buna göre, VZA'nın CAMELS'e uygulanması, girdileri en aza indirerek ve 

çıktıları en üst düzeye çıkararak çoklu girdiler ve çok çıktılar ile ilişkilendirmek suretiyle bunlar arasında 

etkileşime hizmet edeceği değerlendirilmiştir. Bunun geleneksel risk oranlarına göre belirgin bir avantaj 
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sağlayacağı ifade edilmiştir. Veri seti 2000'den 2016'ya kadar 2210 Avrupa bankasını kapsamıştır. Elde edilen 

temel ampirik sonuçlar ise, sermaye düzenleme endeksi değişkenlerinin istikrar üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar, banka istikrarı için sermaye yeterliliğinin önemini yeniden 

vurgulamaktadır. Ayrıca, faaliyet kısıtlamalarının istikrar üzerindeki olumsuz etkisini göstermekte ve 

geleneksel olmayan finansal faaliyetlerdeki kısıtlamaların, daha düşük bir çeşitlendirme derecesi nedeniyle 

banka istikrarını tehlikeye attığını göstermektedir. Diğer düzenleyici ve denetleyici değişkenler de 

istikrarsızlığın nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, istikrarı yüksek gruplarda yer alan 

bankalar, düzenleme ve denetimden kaynaklanan şoklara daha duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Akyüz vd. (2020) çalışmalarında katılım bankalarının 2013-2017 yılları arasında CAMELS Analizi ile 

performanslarını ölçmüşlerdir. Analiz sonucunda, her banka için ayrı ayrı değerlendirme yapıldıktan sonra 

genel olarak analiz edilen katılım bankalarının CAMELS puanlarının 2015 yılından itibaren düştüğü tespit 

edilmiştir. 

Gaul ve Jones (2021) çalışmalarında 1984'ten 2020'ye kadar olan dönemde CAMELS derecelendirmelerini, bilgi 

içeriklerini ve belirleyicilerini incelemişlerdir. Bileşik CAMELS risk derecelendirmelerini ve bireysel yönetim 

bileşeni derecelendirmesi, gelecekteki banka performansı ve bankacılık düzenleyicileri ve denetçileri ile ilgili 

risk ölçümleri için önemli bir tahmin gücüne sahip olduğunu değerlendirmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre 

bankacılık sektöründe yüksek riskli bileşik CAMELS skorlarının oranı arttığında bunun genel olarak banka 

kredilerinde önemli bir daralmaya ve ülkedeki işsizlik oranında artışa yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. 

3. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmanın amacı ülke ekonomisinin kalkınmasına yönelik yatırımların yapılması ve üretimin arttırılması 

için kaynak sağlayan finans sektöründe önemli bir yeri olan kalkınma ve yatırım bankalarının finansal 

performanslarını belirlemektir. Bu araştırma çalışmasında Türkiye’de faaliyet gösteren kamusal sermayeli ve 

özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının 2009-2019 yılları arasında 11 yıllık süreyi içeren CAMELS 

analizi ile finansal performansları ölçülmüştür. Araştırmaya dâhil örneklem kamu sermayeli ve özel sermayeli 

kalkınma ve yatırım bankalarının listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 3. Araştırma Örneklemi Banka Bilgileri 

Gösterim Banka Adı Sermayesi Yönünden Durumu 

1 İller Bankası A.Ş. Kamusal Sermayeli  

2 Türk Eximbank Kamusal Sermayeli 

3 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kamusal Sermayeli 

4 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Özel Sermayeli 

5 Diler Yatırım Bankası A.Ş. Özel Sermayeli 

6 GSD Yatırım Bankası A.Ş. Özel Sermayeli 

7 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Özel Sermayeli 

8 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Özel Sermayeli 

9 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Özel Sermayeli 

Uygulama çalışmasında Türkiye’de mevcut faaliyette bulunan 3 kamusal sermayeli ve 6 özel sermayeli 

kalkınma ve yatırım bankalarının verileri kullanılmıştır. Analize dahil olan tüm bankaların ilgili finansal 

oranları Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Türkiye'de bankacılık sistemi seçilmiş rasyolar 2009-

2019 raporundan elde edilmiştir. 
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4. Araştırmanın Yöntemi ve Modeli 

Uzaktan gözetim sistemleri, bankaların mali raporları kullanılarak değişik metotlar uygulanmak suretiyle 

analiz edilmesi ve değerlendirmesine dayanmaktadır. Uzaktan gözetim sistemlerinde iki yaklaşım 

bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar gözetim ekranları ve ekonometrik modeller şeklinde belirlenebilir. Gözetim 

ekranları yönteminde, denetçilerce belirlenen ölçütlere göre finansal tablolardan elde edilen verilere dayalı 

olarak bankaların finansal durumları tespit edilmektedir. Ekonometrik modellerde ise, bankaların finansal 

durumları ekonometrik yöntemlerden yararlanarak belirlenmektedir. Uygulanma yöntemleri yönünden 

farklı özelliklere sahip olan yerinde denetim ve uzaktan gözetim sistemleri, denetim ve gözetim yetkililerine 

farklı alanlarda avantaj sağlayabilmektedir. Bu nedenle etkin denetim ve gözetim gerçekleştirmek üzere 

denetim ve gözetim yetkilileri bu iki sistemi de aynı anda kullanabilmektedirler. Bankaların denetimi ile ilgili 

olarak yaygın olarak bilinen adıyla CAMELS dereceleme sistemi buna iyi bir örnek teşkil etmektedir (Arıçelik, 

2010:77-78) 

CAMELS değerlendirme sistemi ABD’de geliştirilmiş olup; bankaların performansının ve genel durumunun 

belirlenmesinde ve uzaktan gözetim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. CAMELS sistemi ilk olarak ortaya 

çıktığında 5 bileşenden oluşmakta iken 1997 yılından sonra piyasa risklerine karşı duyarlılığın da sisteme 

eklenmesiyle birlikte sistem 6 bileşeni bünyesinde barındırmaya başlamıştır. Söz konusu bileşenler; (Öztürk 

Karaçor vd., 2017:50-51) 

- Sermaye yeterliliği (C), aniden oluşan gelişmeler durumunda bankalara güvence oluşturmaktadır. Bu 

yönde banka sermayesi mevduat sahipleri için güvence sağlaması, zorunlu sabit sermaye 

yatırımlarını karşılaması ve risk durumlarında banka faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında 

önemli görülmektedir.  

- Aktif kalitesi (A) bu bileşenin temel unsurlarından birisi kredilerin kalitesi olarak görülmektedir. Bu 

durumda en önemli risk unsuru, geri ödenmeyen kredilerde artış bulunmasıdır.   

- Yönetim yeterliliği (M); yönetimin yeteneğini ve kabiliyetini göstermektedir. Bu bileşenle risklerin 

belirlenmesi hususunda yeterlilik durumu sorgulanmaktadır.  

- Kazanç durumu (E); bankaların faaliyetlerini düzenli bir biçimde yerine getirebilmesi için ön 

şartlardan birisidir. Bu bileşen bankaların kârlılık durumlarını değerlendirmektedir.  

- Likidite durumu (L); bankaların kısa vadeli borçlarını ve beklenmedik nakit çıkışlarını karşılayabilme 

kapasitesini göstermektedir. Bankaların fon yönetimi, likidite seviyesinde en önemli belirleyicidir.  

- Piyasa riskine karşı duyarlılık (S); bankaların önemli seviyede etkileyebilme ihtimali bulunan faiz 

oranları, döviz kurları, mal ve hisse senedi fiyatları gibi ekonomik faktörlerin incelendiği bileşendir. 

CAMELS analizi sonuçlarının derecelendirilmesi 1-5 arası skorlarla belirlenmektedir. Buna göre 1 skoru en iyi 

performans derecesini ve 5 skoru en kötü performans derecesini göstermektedir. Değerlendirmede 

kullanılacak bileşen ağırlığı, bileşeni oluşturan finansal oranların ağırlığı belirlenen amaç yönünden belli 

özelliklere göre araştırmayı yapan tarafından oluşturulmaktadır. CAMELS bileşenleri sonucu elde edilen 

sonuçların değerlendirilmesi neticesinde puanların anlamları ise şöyle sıralanabilir. “1” puanı her açıdan 

güçlü olduğu anlamına gelmektedir. Burada her bileşen için elde edilen not 1 ya da 2 olması gerekmektedir. 

“2” puanı genel olarak güçlü anlamına gelmektedir. Bankanın bütün bileşen değeri 3’ten kötü olmaması 

gerekmektedir. “3” puanı bankanın etkinliği ile ilgili sorunların bulunduğunu göstermektedir. Muhtemel 

şoklarda yeterli seviyede dayanıklı olmadığını göstermektedir. “4” puanı genel olarak ciddi problemlerin 

bulunduğunu göstermektedir. Finansal ve yönetimsel sorunların yaşandığını göstermekte olup, banka 

performansı kötü olarak değerlendirilmektedir. “5” puanı ise, çok ciddi finansal veya yönetimsel sorunların 

olduğunu ve bankanın batma riskinin yüksek olduğunu göstermektedir (Uslu, 2019:205). 

CAMELS analizi ile tespit edilen zayıflık gerekli tedbirlerin alınması için yönetime ve yönetim kurullarına 

raporlanması gerekmektedir. CAMELS dereceleri özel durum içerdiği dolayısıyla kamuoyuyla 

paylaşılmaması icap etmektedir. Çünkü bu analiz neticesinde elde edilen bilgiler nedeniyle mevduatların geri 

çekilmesi ve dolayısıyla bankanın finansal sıkıntıya girmesi ve hatta kamuoyunun bütün bankacılık sistemine 

olan güveninin zedelenmesine sebep olabilir (Kandemir ve Arıcı, 2013:66) 

CAMELS uygulama çalışmasında Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamusal ve özel sermayeli 

mevduat bankalarının 2009-2019 dönemine ilişkin finansal verileri değerlendirilmiştir. Kullanılan finansal 

oranlar, Türkiye Bankalar Birliğinin düzenli olarak yayınladığı “Seçilmiş Rasyolar” istatistiklerinden elde 
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edilmiştir. Analiz uygulama dönemi olan 2009-2019 yılları arasında aktif olmadıkları veya ilgili finansal 

oranları yönünden aşırı bir miktar gösterdiği belirlenen mevduat bankaları yapılan analizde doğru neticenin 

alınmasında katkı sağlamayacağı düşünüldüğü dolayısıyla kapsama alınmamıştır. Çalışma 11 mevduat 

bankası ile gerçekleştirilmiştir. Bu bankalardan 3’ü kamusal sermayeli ve 9’u ise özel sermayeli bankasıdır. 

İlgili bankaların 2009-2019 dönemine ilişkin 21 finansal oranı ile CAMELS analizi çalışması yapılmıştır. 

Uygulama çalışmasında bileşenlerden; Sermaye Yeterliliği %20, Aktif Kalitesi %20, Yönetim Kalitesi %20, 

Kârlılık %20, Likidite %10 ve Piyasa Risklerine Duyarlılık %10 ağırlıklı olarak değerlendirilerek CAMELS 

analizi gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma çalışmasının modeli ile ilgili olarak mevduat bankalarının; Sermaye Yeterliliği ( C ), Aktif Kalitesi ( 

A ), Yönetim Kalitesi ( M ), Karlılık ( E ), Likidite ( L ), Piyasa Risklerine Duyarlılık ( S ) harfleri ile ifade 

edilmektedir.  Literatürde başka araştırmalarda da kullanılmış finansal oranlar dikkate alınarak belirtilen 

konularda veri setleri oluşturulmuştur. Çalışmanın analiz uygulamasında kullanılan değişkenler ve etki 

oranları Tablo 4.’te gösterilmektedir.  

Tablo 4. Analizde Kullanılan Finansal Oranlar ve Ağırlıkları 

AÇIKLAMASI SİMGE ETKİ YÖNÜ AĞIRLIĞI 

(%) 

KATSAYISI 

SERMAYE YETERLİLİĞİ (C)    0,2 

Sermaye Yeterlilik Oranı C1 Pozitif 30 0,3 

Öz Kaynaklar / Toplam Aktifler C2 Pozitif 30 0,3 

(Özkaynaklar-Duran Aktifler) / Toplam Aktifler C3 Pozitif 20 0,2 

Özkaynaklar / (Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar) C5 Pozitif 20 0,2 

AKTİF KALİTESİ (A)    0,2 

Toplam Krediler / Toplam Varlıklar A1 Pozitif 30 0,4 

Duran Varlıklar /  Toplam Varlıklar A3 Negatif 20 0,2 

Finansal Varlıklar (Net) / Toplam Varlıklar A4 Negatif 30 0,4 

YÖNETİM KALİTESİ (M)    0,2 

Faiz Giderleri / Toplam Giderler M1 Negatif 25 0,25 

Faiz Gelirleri / Toplam Gelirler M2 Pozitif 25 0,25 

Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / Toplam 

Varlıklar 

M3 Pozitif 25 0,25 

Faiz Dışı Gelirler (Net) / Toplam Varlıklar M4 Pozitif 25 0,25 

KÂRLILIK (E)    0,2 

Ortalama Aktif Karlılığı E1 Pozitif 25 0,25 

Ortalama Özkaynak Karlılığı E2 Pozitif 25 0,25 

Vergi Öncesi Kâr / Toplam Aktifler E3 Pozitif 25 0,25 

Net Dönem Kârı (Zararı) / Ödenmiş Sermaye E4 Pozitif 25 0,25 

LİKİDİTE (L)    0,1 

Likit Aktifler / Toplam Aktifler L1 Pozitif 40 0,4 

Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler L2 Pozitif 30 0,3 

Likit Aktifler / (Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar) L3 Pozitif 30 0,3 

PİYASA RİSKİNE DUYARLILIK (S)    0,1 

YP Yükümlülükler /  Toplam Yükümlülükler S1 Negatif 30 0,3 

Net Bilanço Pozisyonu / Özkaynaklar S3 Negatif 40 0,4 

Donuk Alacaklar / Toplam Krediler S4 Negatif 30 0,3 

Bankaların performanslarının belirlenmesi ve CAMELS skorunun bulunması belirli hesaplama aşamaları ile 

oluşmaktadır. Bu konuda referans değeri, endeks değeri, sapma değeri, genel faktör ağırlıklı değeri, CAMELS 

gösterge değeri hesaplanarak nihayet CAMELS skoru bulunmaktadır. CAMELS skorunun hesaplanması 

hususunda ayrıntılı açıklamalar ve aşamaları Tablo 5’te gösterilmektedir. 
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Tablo 5. CAMELS Analizi Uygulama Aşamaları 

Açıklama Aşaması Uygulama yönergesi 

Genel faktörün bileşenleri finansal 

oranların saptanması A 

Literatürde uygulama durumu da değerlendirilerek 

genel faktör ile ilgili finansal oranlar belirlenir 

Etki yönünün belirlenmesi 

B 

Finansal oranda meydana gelen değişimin genel 

faktör üzerinde pozitif veya negatif etkisinin 

saptanması 

Genel faktörün ağırlığının 

belirlenmesi C 

Toplam analiz çerçevesinde genel faktörün 

ağırlığının belirlenmesi 

Finansal Orana Verilen Ağırlık (%) 

D 

Finansal oranın ilgili faktör içindeki eti oranının 

belirlenmesi 

Referans Değeri 

E 

Hesaplanan döneme ilişkin uygulama örneklemi 

bankaların ilgili finansal oranlarının aritmetik 

ortalaması 

Endeks Değeri 

G 

Finansal oranın referans değere bölünmesi ve 100 ile 

çarpılması sonucu elde edilen değer 

Sapma Değeri 

H 

İlişki yönü pozitif ise endeks değer-100  

İlişki yönü negatif ise; 100- endeks değer şeklinde 

bulunan değer 

Ağırlıklı Değerler 

I 

Finansal oranın etki oranı ile sapma değerin 

çarpılması sonucu bulunan değer 

Genel Faktör Ağırlık Değeri 

J 

Her bir finansal oran için elde edilen ağırlıklı 

değerin toplanarak genel faktör etki oranı ile 

çarpılması sonucu ortaya çıkan değer 

CAMEL Gösterge Değeri 

K 

Her bir genel faktör ağırlıklı değerinin toplamının 

alınması sonucu ortaya çıkan değer 

CAMELS Skoru 

L 

Her bir banka için bulunan CAMELS gösterge 

değerinin 1-5 arasında puanlanarak ilgili bankanın 

kapsamdaki diğer bankalara göre performans skoru 

belirlenmesi 

Kaynak: Arıçelik, 2010:90; Kandemir ve Arıcı, 2013:73; Akyüz vd. 2020:153 

5. Araştırmanın Bulguları 

Çalışmada kamusal sermayeli ve özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının performanslarının ölçümü 

için CAMELS analizi uygulanmıştır. Yapılan analizde Tablo 3.’te belirtilen bankalarla ilgili olarak Tablo 4’te 

belirtilen finansal oranlar ve ağırlıkları kullanılarak Tablo 5’teki uygulama aşamaları ile modelin hesaplaması 

yapılmaktadır. Uygulama çalışmasında literatürde bankacılık sektörü ile ilgili olarak başka çalışmalarda 

kullanılan oranlar ve bu değişkenlerle bileşen faktörlere uygulanan ağırlık katsayıları dikkate alınarak bu 

çalışmaya özgü bir veri seti ile ağırlık katsayısı belirlenmiş ve özgün bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bankaların 

2009-2019 yılları itibariyle 11 yıllık süreci kapsayan analize dahil tüm bankaların CAMELS gösterge değeri 

hesaplanmıştır. Uygulama çalışmasındaki bankalar için ayrı ayrı analiz sonucu yıllar itibariyle CAMELS 

gösterge değeri gelişim eğilimi aşağıda gösterilmektedir. 
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Şekil 1. İller Bankası A.Ş. CAMELS Analizi Sonucu (2009-2019) 

 

Kamusal sermayeli İller Bankası A.Ş.’nin CAMELS Göster Değeri 2010 yılından itibaren 2016 yılına kadar artış 

göstermiş olup, 2016 yılından sonra ise düşüş yönünde hareket etmekle birlikte 2019 yılı itibariyle 11,26 

seviyesinde pozitif değerde görülmektedir. 2009-2019 yılları arasında 11 yıllık süreçte tüm yıllar pozitif değer 

almıştır.  

 

Şekil 2. Türk Eximbank CAMELS Analizi Sonucu (2009-2019) 

Kamusal sermayeli Türk Eximbank CAMELS Gösterge Değeri 2009 yılında 22,03 değerinde iken yıllar 

itibariyle düşüş kaydederek 2016 yılında -46,62 seviyesine inmiş olup, sonraki yıllarda yükselişe geçerek 2019 

yılı itibariyle -34,40 şeklindedir. 2009-2019 yılları arasında 2009-2010-2011 yılları pozitif değer alırken diğer 8 

yıl negatif değer almıştır. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

İller Bankası A.Ş. 34.04 30.98 39.21 37.49 46.01 41.69 45.96 52.64 42.49 14.50 11.26

-

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Şekil 3. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. CAMELS Analizi Sonucu (2009-2019) 

Kamusal sermayeli Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. CAMELS Gösterge Değeri sürekli olarak negatif bölgede 

olmakla birlikte en dip seviyeye -44,95 değeri 2011 yılında almış olup, sonraki yıllarda artış eğilimi göstererek 

2019 yılı itibariyle -10,40 seviyesindedir. 2009-2019 yılları arasında sadece 2015 yılında pozitif değer almıştır. 

 

 

Şekil 4. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Analizi Sonucu (2009-2019) 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Gösterge Değeri analiz yapılan 2009-2019 döneminde tüm yıllar negatif 

bölgede bulunmaktadır. 2009 yılından sonra artış kaydeden gösterge değeri 2012 yılından sonra düşmeye 

başlamış olup, en dip seviyeyi 2015 yılında -48,87 değeri ile görmüştür. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (16.15 (18.44 (44.95 (33.47 (21.61 (1.88) 1.63 (4.97) (3.53) (13.34 (10.40

(50.00)

(40.00)

(30.00)

(20.00)

(10.00)

-

10.00 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (27.63 (6.35) (15.44 (4.95) (29.22 (38.31 (48.87 (38.87 (39.29 (32.17 (41.71

(60.00)

(50.00)

(40.00)

(30.00)

(20.00)

(10.00)

-



E. Özgür 13/4 (2021) 3206-3221 

 İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                Journal of Business Research-Turk 3217 

 

Şekil 5.  Diler Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Analizi Sonucu (2009-2019) 

Diler Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Gösterge Değeri analiz yapılan 2009-2019 döneminde tüm yıllarda pozitif 

bölgede olup, 2010 yılında 26,11 olan gösterge değeri yıllar itibariyle artarak 2019 yılında 93,34 olarak tespit 

edilmektedir. 

 

Şekil 6. GSD Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Analizi Sonucu (2009-2019) 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Gösterge Değeri genel olarak pozitif bölgede olmakla birlikte 2015 yılında 

-41,78 seviyesini görmüş olup, daha sonraki yıllarda artarak 2019 yılı itibariyle 109,5 değeri almıştır. Analiz 

yapılan dönem kapsamında 2009-2015-2016 yıllarında negatif değer almış olup, diğer 8 yıl pozitif değer 

almıştır.  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 42.93 26.11 37.86 37.45 49.28 55.11 82.89 72.58 64.29 78.82 93.34
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Şekil 7. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. CAMELS Analizi Sonucu (2009-2019) 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. CAMELS Gösterge Değeri 2009 yılından 2017 yılına kadar pozitif ve 

yatay olarak değer alırken, 2018 yılında -19,36 değer ile 1 yıl negatif bölgede görülmektedir. 2019 yılında ise 

3,97 değer almıştır. Böylece 2009-2019 yılları arasında 10 yıl pozitif ve 1 yıl negatif değer almıştır. 

 

 

Şekil 8. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Analizi Sonucu (2009-2019) 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Gösterge Değeri genel olarak negatif bölgede ancak yükseliş eğilimi 

sürdürerek 2015 yılında 13,40 ve 2016 yılında 18,43 değer aldıktan sonra tekrar düşüş eğilimine girmiş ve 2019 

yılında -69,49 değer almıştır. 2009-2019 yılları arasında 9 yıl negatif ve 2 yıl pozitif değer almıştır. 
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Şekil 9. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. CAMELS Analizi Sonucu (2009-2019) 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. CAMELS Gösterge Değeri 2009-2019 yılları arasında tüm yıllar negatif 

değer almış olup, 2011 yılında -17,76 iken yıllar itibariyle düşüş eğilimi göstererek 2019 yılında -67,16 

seviyesinde görülmektedir. 

Araştırma çalışmasında elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde; Türkiye’de faaliyet gösteren 

kamusal sermayeli ve özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının CAMELS derecelendirme sistemi ile 

2009-2019 yılları arasında gelişim sürecinde aldıkları gösterge değerleri pozitif ve negatif yıllar itibariyle her 

bir banka için aşağıdaki gibidir. 

- İller Bankası A.Ş. ve Diler Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Göster Değeri 2009-2019 yılları arasında 11 

yıllık süreçte tüm yıllar pozitif değer almıştır.  

- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. CAMELS Göster Değeri 2009-2019 yılları arasında 10 yıl 

pozitif ve 1 yıl negatif değer almıştır. 

- GSD Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Göster Değeri 2009-2019 yılları arasında 2009-2015-2016 yıllarında 

negatif değer almış olup kalan 8 yıl pozitif değerdedir.  

- Türk Eximbank CAMELS Göster Değeri 2009-2019 yılları arasında 2009-2010-2011 yılları pozitif değer 

alırken diğer 8 yıl negatif değerdedir. 

- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. CAMELS Göster Değeri 2009-2019 yılları arasında 9 yıl negatif 2 yıl pozitif 

değer almıştır. 

- Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. CAMELS Göster Değeri 2009-2019 yılları arasında sadece 2015 yılında 

pozitif değer almış diğer 10 yıl ise negatif değerdedir. 

- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. CAMELS Göster Değeri analiz 

yapılan 2009-2019 döneminde tüm yıllar negatif değer almıştır. 

Kalkınma ve yatırım bankaları ile ilgili olarak Şenel ve Şekercioğlu (2019) tarafından yapılan çalışmada 

Türkiye’de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankalarının 2013-2017 yılları arasında gösterdiği 

performans Veri Zarflama Analizi kullanılarak etkinlik değerleri hesaplanmıştır. Bu çalışma ile benzer şekilde 

bulgulara ulaşılan araştırmada İller Bankası A.Ş. ve Diler Yatırım Bankası A.Ş. analiz yapılan tüm yıllarda 

etkin olduğu, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tüm yıllarda, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ise 2013-2015 yılları 

arasında etkinlik sınırının altında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma çalışmasında farklı bir ekonometrik 

analiz yöntemi kullanılmakla birlikte, elde edilen bulgular yönünden bu çalışmayı teyit eder niteliktedir. 
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6. Sonuç 

2009-2019 yılları arasında faaliyette bulunan 3’ü kamusal sermayeli, 6’sı özel sermayeli olmak üzere toplamda 

9 kalkınma ve yatırım bankası ile analiz gerçekleştirilmiştir. İlgili bankaların 2009-2019 dönemine ait bilanço 

ve gelir tabloları kullanılarak elde edilen 6 bileşen kapsamında 21 mali oran kullanılmıştır.  

Elde edilen veriler ışığında, CAMELS gösterge değerleri yönünden kalkınma ve yatırım bankalarının bazıları 

tüm yıllar pozitif değer alarak finansal verileri itibariyle derecesi diğer bankalardan daha yüksek olup, başka 

bazı kalkınma ve yatırım bankaları tüm yıllar negatif değer aldıkları ve diğer bankaların ise belirli yıllar pozitif 

belirli yıllar negatif değer aldıkları belirlenmiştir. Negatif değer alan kalkınma ve yatırım bankaların finansal 

bazı oranlarının kontrol edilmesi ve tedbir alınması gerektiği düşünülmüştür.  

Bu analiz geçmiş duruma ilişkin bir bilgi vermekle birlikte bu bilgilerden yola çıkarak banka yöneticilerinin 

finansal tabloları itibariyle alacakları kararlar ve uygulamaların hangi kalemde nasıl etkide bulunmakta 

olduğu ve netice itibariyle CAMELS gösterge değerini nasıl etkilediği hususunda değerlendirme yapma 

imkânları bulunmaktadır. Alınan sonuçlar banka yetkililerine hem yol göstermekte hem de gelecek yönelimli 

perspektiflerinde ne tür bir tutum ve davranış içinde olmaları gerektiği hususunda belirli ipuçları 

vermektedir.  

Yapılan bu çalışma, kalkınma ve yatırım bankaları ile ilgili CAMELS analizi içeren özgün bir yapıya sahiptir. 

CAMELS derecelendirme yöntemi kullanılmak suretiyle bileşenlerde farklı finansal oranlar kullanılarak 

ilerleyen süreçte araştırmacılar tarafından değişik uygulamalar yapılabilir. Ayrıca Türkiye için önemli bir 

konuma sahip olan kalkınma ve yatırım bankalarının farklı yöntemlerle araştırılabileceği öngörülmektedir. 
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Amaç –  Bu araştırmanın amacı, kişinin sorun ve zorlukların üstesinden gelme ve amaçlarını 

gerçekleştirebilme konusunda sahip olduğu güveni ifade eden özgüven değişkeni ile kariyeri ile ilgili 

durumlara uyum sağlama yeteneğini ifade eden kariyer uyum yeteneği değişkeninin bireyin kişisel 

kariyerini planlamasına yardımcı olacak şekilde kendini geliştirme istekliliğini ifade eden bireysel 

gelişim inisiyatifi unsuru üzerindeki etkisinin incelenmesidir.  

Yöntem –  Araştırma verileri niceliksel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeliyle, kolayda 

örneklem yöntemi ile seçilen 205 üniversite öğrencisi ile yüz yüze anket vasıtasıyla elde edilmiştir. 

Ulaşılan veriler Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli (KEKK-YEM) analiz programı 

SmartPLS3 ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular –  Araştırma bulgularına göre içsel özgüven ile kariyer uyum yeteneği alt boyutlarından olan 

kaygı ve merakın bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde anlamlı ve olumlu etkisi bulunmuş, dışsal 

özgüven, kontrol ve güvenin bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi 

bulunmamıştır.  

Tartışma –  İçsel özgüveni, merakı ve gelecek kaygısı yüksek olan bireylerin bireysel gelişim inisiyatifi 

alma düzeylerinin daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Buna göre kişinin geleceğine ve kariyerine yönelik 

olarak bireysel gelişim inisiyatifini geliştirebilmek için bireylerin daha özgüvenli ve kariyerlerinin 

gereklerine daha uyumlu hale getirilmeleri konusunda çaba harcanmalıdır.  
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Purpose –  The purpose of this study is to investigate whether the self-confidence variable, which 

expresses the confidence that a person has in overcoming problems and difficulties and achieving his 

goals, and career adaptability variable, which expresses the ability to adapt to career-related situations, 

influences personal growth initiative, which expresses the individual's propensity for development.  

Design/methodology/approach –  The research was carried out by general survey model, which is one 

of the quantitative research methods. Research data were obtained through face-to-face questionnaires 

with 205 university students selected by convenience sampling method. The data obtained in the study 

were evaluated with the Partial Least Squares - Structural Equation Model (PLS-SEM) analysis program 

SmartPLS3. 

Findings –  According to the findings, anxiety and curiosity, which are the sub-dimensions of career 

adaptability, and internal self-confidence have a significant and positive effect on taking personal 

growth initiative, while external self-confidence, control and confidence have no positive and 

significant effect on taking individual development initiative. 

Discussion –  It is understood that individuals with high internal self-confidence, curiosity and future 

anxiety have higher levels of taking personal growth initiative. Accordingly, efforts should be made to 

make individuals more self-confident and more adaptable with the needs of their careers to develop 

the individual growth initiative for the future and career of the person. 
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1. GİRİŞ 

Dünya bugün küreselleşme, kaos, dönüşüm gibi kavramların sıkça kullanıldığı endüstri 4.0 veya dijital 

dönüşüm çağı olarak ifade edilen zamanları yaşamaktadır. Eskinin iş yapış şekilleri 1960’lı yıllardan sonra 

sahneye çıkmaya başlayan, bugün ise pek çok sisteme dahil olan dijital teknolojiler ile birlikte değişime 

uğramaktadır (Görün, 2019). Bu değişim ile birlikte iktisâdi hayatın en önemli üretim faktörlerinden olan 

emek ve emeğin oluşturduğu iş gücü piyasasından beklentiler de değişmektedir (Gökalp vd., 2018).  

Bulut bilişim, yapay zekâ, nesnelerin interneti, robotik ve sibernetik sistemler gibi teknolojiler ile çok katmanlı 

üretim, karanlık, insansız otonom fabrikalar artık iş dünyasında sahne alırken pek çok meslek yok olmakta 

ama pek çok yeni meslek de ortaya çıkmaktadır (Çark, 2020). Bazen birbirinin sebebi bazense birbirinin sonucu 

olarak gerçekleşen teknolojik, sosyolojik ve iktisâdi değişim doğal olarak iş dünyasını dönüştürmekte, iş 

dünyasının değişimi, iş gücünden beklenen nitelikleri dönüştürmekte, iş gücünden beklentilerin değişimi ise 

geleneksel kariyer anlayışını ve kariyer kavramının bileşenlerini dönüştürmektedir (Akgül & Ayer, 2020). 

Değişim veya dönüşüm kâinatın var olduğu günden beri süregelen bir olgu olup, insanlığın tarihsel gelişim 

sürecinde değişim ve dönüşüm hızının   eski zamanlara kıyasla daha da arttığı, özellikle teknoloji ve iktisâdi 

sahada bu hızın daha da yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle kariyer yaklaşımları ile ilgili çalışmalar 

incelendiğinde bu hız net bir şekilde anlaşılmaktadır (Kahya, 2020).   

1990’lı yıllara kadar daha çok örgütsel kariyer planlama ve yönetimine dayalı bir kariyer yaklaşımı esas 

alınırken sonrasında ise bireyin kişisel gayret ve yeteneklerini öne alan çok çeşitli kariyer yaklaşımlarının 

çalışıldığı görülmektedir (Suvacı, 2018: 90). Yeni nesil teknolojilerin dönüştürdüğü sosyo-ekonomik hayatın 

önemli figürlerinden olan beşerî sermayenin bu dönüşüm karşısında, yeni nesil teknolojilerin dönüştürdüğü 

iş dünyasına adapte olması ve bunun için gerekli olan nitelikleri kuşanması oldukça önemlidir.  

Yapılan literatür incelemesinde kariyer uyum yetenekleri, özgüvenin ve bireysel gelişim inisiyatifinin kariyer 

çalışmalarında sıklıkla incelenen değişkenler olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmaların sonuçları bu 

değişkenlerin ayrı ayrı bireysel kariyer açısından oldukça önemli olduğunu ortaya koymuş olmakla birlikte 

bu değişkenlerin birlikte incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Oysa çok hızlı değişen mevcut ekosistemin 

kariyer yolculuğunda bireysel gelişim inisiyatifinin oldukça önemli olduğu mevcut dönüşüm hızına ancak 

bireylerin bu dönüşüme ayak uydurabilecek bilgi ve yetenekler ile donanmasına bağlı olduğu, bunun ise 

ancak bireysel gelişim inisiyatifi alabilen bireyler ile mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.  

Bu maksatla bu çalışmanın amacı dijital dönüşüm çağı bireylerinin kendilerinden beklenen niteliklere sahip 

olma konusunda başlıca ihtiyaçları olan bireysel gelişim inisiyatifi alabilme algılarının özgüven ve kariyer 

uyum yeteneklerinden etkilenip etkilenmediğini, eğer etkileniyorsa ne seviyede etkilendiğini ortaya 

koyabilmektir. 

Bu amaçla sosyo-bilişsel kariyer kuramının önemli değişkenlerinden biri olan özgüven kavramının ve kariyer 

uyum yeteneklerinin bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerindeki etkisini ölçmek gayesiyle bir araştırma 

modeli geliştirilmiştir.  Niceliksel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeliyle, kolayda örneklem 

yöntemi ile seçilen 205 üniversite öğrencisi ile yüz yüze anket yöntemi ile toplanan veriler Kısmi En Küçük 

Kareler - Yapısal Eşitlik Modeli (KEKK-YEM) analiz programı SmartPLS3 ile değerlendirilmiştir.  

Yapılan inceleme neticesinde bireysel gelişim inisiyatifi alma algısının hem içsel ve dışsal özgüven alt 

boyutlarından oluşan algılanan özgüven tarafından hem de kaygı-kontrol-merak-güven alt boyutlarından 

oluşan kariyer uyum yetenekleri değişkeni tarafından olumlu bir şekilde etkilendiği görüşülmüştür. 

Araştırma sonucu elde edilen bulguların alan yazınında yer alan benzer çalışmalar ile aynı doğrultuda olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma bulgularına göre kariyer uyum yeteneklerinin bireysel gelişim inisiyatifi 

alma üzerindeki etkisinin özgüven değişkenine kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları 

doğrultusunda bireysel, örgütsel ve toplumsal önerilerde bulunulmuştur. 

2. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 

Özgüven, kariyer uyum yetenekleri ve bireysel gelişim inisiyatifi alan yazınında kariyer çalışmalarında 

sıklıkla ele alınan kavramlar olarak öne çıkmaktadır. Özellikle sosyo - bilişsel kuramlarda öne çıkan özgüven 

kavramı ve bireysel gelişim inisiyatifi arasındaki ilişki ile kariyer olgunluğu modeline alternatif olarak 
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geliştirilen kariyer uyum yetenekleri ile bireysel gelişim inisiyatifi üzerinden, kavramlar güncel çalışmalar 

doğrultusunda açıklanmıştır.  

2.1. Özgüven 

Özgüven kavramı yerine literatürde öz yeterlik veya algılanan yeterlik kavramlarının da kullanıldığı 

görülmekle birlikte genel kanı; özgüvenin daha genel, öz yeterliğin ise daha spesifik anlamda kullanılıyor 

olduğudur. Ayrıca Akın (2007: 168)  tarafından sosyo-bilişsel yaklaşım içerisinde yükselen öz-yeterlilik 

kuramının özgüven ile ilgili yürütülen pek çok çalışmanın kuramsal alt yapısını oluşturduğu ifade 

edilmektedir. Sosyo-bilişsel yaklaşımı içerisinde öz yeterlilik kuramını geliştiren Bandura (1988: 279) öz 

yeterlilik kavramını kişinin arzuladığı hedeflere ulaşma konusunda sahip olduğu kendisi ile ilgili inanç olarak 

ifade etmektedir.  

Özgüven, bir hedef veya amaca ulaşmak kişinin kendisiyle ilgili sahip olduğu yargı ve inancı ifade etmekte 

olup, temelde bireylerin kendileri ve durumları hakkında olumlu ve mantıklı bakış açılarını sürdürmelerine 

izin veren bir yeterliliktir (Upadhyay vd., 2020: 120). Özgüven, kişinin bir görevi yerine getirme gücü ve 

yetenekleri anlamına gelmekte olup, gerçekleştirmesi gereken görevleri ve etkinlikleri yerine getirirken kişinin 

sahip olduğu duygularını, düşüncelerini, cesaretini ve görevlerini tereddüt etmeden başarılı bir şekilde yerine 

getirme konusunda sahip olduğu inançları ifade etmektedir (Moneva & Tribunalo, 2020: 42). Kişi eylem ve 

sorumluluklarında başarılı olduğu ölçüde özgüven düzeyi artarken başarısız olduğu ölçüde azalacaktır (Akın, 

2007: 168).  

Bu açıklamalar doğrultusunda özgüven kavramı, kişinin bir amacı gerçekleştirebilme konusunda kendi 

yetenek, bilgi ve becerileri ile ilgili sahip olduğu tavır ve inanç olarak özetlenebilir. Literatürde özgüven 

kavramının içsel ve dışsal özgüven olarak ele alındığı görülmekte olup, içsel özgüven kişinin şahsî özellikleri 

ile ilgili sahip olduğu güveni ifade ederken, dışsal özgüven ise daha çok kişinin etrafı ve dış çevre ile ilişkileri 

konusunda sahip olduğu güveni ifade etmektedir (Akın, 2007: 172; Küpeli ̇, 2021: 26-27). 

2.2. Kariyer Uyum Yetenekleri 

Kariyer uyumu, kariyer inşa teorisine yaslanmış olarak, Savickas (1997) tarafından kariyer olgunluğu 

modeline alternatif olarak önerilen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre uyum veya uyarlanabilirlik, kişinin 

yeni veya değişen koşullara çok büyük zorluk çekmeden uyum sağlayabilmesi anlamına gelmekte olup, 

kariyer uyum yeteneği ise iş rolüne hazırlanma ve katılma gibi öngörülebilir görevler ile çalışma ve çalışma 

koşullarındaki değişikliklerin yol açtığı öngörülemeyen durumlarla başa çıkabilme ve ayak uydurabilme 

yeteneğidir (Savickas, 1997: 254).  

Farklı bir anlatımla, kariyer uyumluluğu, şahısların yapmak durumunda oldukları veya olacakları vazifeler 

ve meslekleri ile alakalı olarak maruz kalabilme potansiyeli olan zorluk ve sorunlarla mücadele edebilme 

becerisi olarak da ifade edilmektedir (Erdem, 2020: 84). Daha yalın bir ifade ile kariyer uyum yeteneği, ortaya 

çıkan veya çıkması muhtemel kariyer değişikliklerine uyum sağlamaya hazır ve istekli olmakla ilgili psikolojik 

durumdur (Rudolph vd., 2017: 19). 

Kariyer uyum yetenekleri “psiko-sosyal” yapılar olup bu yapıların kaynakları olarak “kaygı, kontrol, merak 

ve güven” unsurları ele alınmaktadır ve bu dört psiko-sosyal durum birlikte kariyer uyum yeteneklerini 

oluşturur (Savickas & Porfeli, 2012: 663). Bu boyutlardan Kaygı; kişinin gelecek mesleki yaşamı için becerilerine 

ilişkin farkındalığı ve mesleki gelecek için hazırlık yapmasına ilişkindir, Kontrol; kişinin şahsi olarak 

kendilerini yönlendirebilme ve gelecek mesleki yaşamı için sorumluluk duygusuna sahip olmaları ile 

ilişkilidir, Merak; kişinin etrafı ile ilgili olma durumu ile alakalı olup, Güven; kişinin kendisi ve kariyeri ile ilgili 

sorun ve zorlukların üstesinde gelebilme konusunda kendisine duyduğu inancı ifade etmektedir (Kanten, 

2012: 193). 

Gelecekle ilgili kaygı, bireylerin ileriye bakmalarına ve bir sonraki adım için hazırlanmalarına yardımcı olur. 

Kontrol, bireylerin, öz disiplin, çaba ve sebat kullanarak bir sonraki adımla buluşacak şekilde kendilerini ve 

çevrelerini şekillendirmekten sorumlu olmalarını sağlar. Merak bir kişiyi çeşitli durumlarda ve rollerde kendi 

hakkında düşünmeye yönlendirip, çevrelerinde kendilerini şekillendirebilecekleri olası benlikler ve alternatif 

senaryolar araştırmalarına yardımcı olur. Bu keşifsel araştırmalar ve bilgi arayışları kişiyi esinlendirir ve 
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kişinin planladığı yaşam tasarımına dair seçenekleri uygulayabilme konusunda kişide güven oluşturur 

(Savickas & Porfeli, 2012: 663). 

2.3. Bireysel Gelişim İnisiyatifi 

Bireysel gelişim inisiyatifi insanlar tarafından bizzat bile isteye kendileri tarafından gelişim için başvurulan 

değişim süreci olarak ifade edilmekte olup, bireyin kişisel gelişim sürecine bilinçli ve aktif bir biçimde 

katılımıdır (Pinto Pizarro de Freitas vd., 2016: 770; Robitschek, 1998: 184). Bireysel gelişim inisiyatifine 

yaslanmış olarak gerçekleştirilen bireysel değişimler, kişilerin ev, iş, okul vb. gibi değişik yaşam alanlarında 

duyuşsal, bilişsel ve davranışsal boyutlarda meydana gelebilmektedir (Robitschek, 2003: 496). Bu nedenle 

çocuk sahibi olma, kıdem ve terfi alma veya evlilik gibi yaşam koşullarında bireylerin olumlu gelişimini teşvik 

eden kişisel değişiklikleri kişinin bilinçli olarak ve isteyerek belirleme ve yapma yeteneği bireysel gelişim 

inisiyatifi alma olarak tarif edilebilir (Pinto Pizarro de Freitas vd., 2016: 770; Robitschek, 1998: 184).  

Bireysel gelişim inisiyatifi genel anlamda kişinin hayatında bilinçli ve istekli olarak değişim yapabilme 

durumu olup bu durumu motive eden unsurlar kültürel olarak farklılık gösterebilmektedir. Kavram isminden 

dolayı ilk bakışta bireyselliği öne alan Batı kültürü ile ilişkili görülebilse de kollektivist toplumlarda da içinde 

bulunduğu topluma fayda sağlamak veya mensubu olduğu aileyi onurlandırmak gibi motivasyonlar 

açısından bireysel gelişim inisiyatifi önemlidir (Robitschek, 2003: 496). Bu açıklamalardan yola çıkarak bireysel 

gelişim inisiyatifi; bir takım motivasyon unsurları (bireysel, örgütsel, çevresel) ile kişinin farkında olarak, 

bilinçli bir biçimde, isteyerek ve tasarlayarak değişik yaşam alanlarında (aile, iş, okul, vb.) olumlu yönde 

gelişim ve değişim gerçekleştirebilme sürecidir şeklinde bütüncül bir yaklaşımla ifade edilebilir. 

Alan yazını incelenerek özgüven, kariyer uyum yeteneği ve bireysel gelişim inisiyatifi ile ilgili yürütülen 

çalışmalar incelenmiş olup, bu değişkenler arasındaki ilişkilere dair sonuçlara incelenmiştir. Bu kapsamda 

araştırmanın değişkenlerinin tespiti ve hipotezlerinin geliştirilme süreci, özgüven ile bireysel gelişim 

inisiyatifi ve kariyer uyum yeteneği ile bireysel gelişim inisiyatifinin birlikte ele alındığı çalışmalar üzerinden 

ifade edilmiştir. 

Özgüven ve Bireysel Gelişim İnisiyatifi Arasındaki İlişki 

Bireysel gelişim inisiyatifi bireyin bilinçli ve farkında olarak olumlu yönde gelişim gösterme süreci olması 

sebebi ile kişinin sahip olduğu özgüven yani bir amaç ve hedefe ulaşma konusunda kendisine duyduğu 

inançtan etkileneceği düşünülmektedir. Alan yazınındaki çalışmalar bu düşünceyi doğrular niteliktedir. 

Bireyin öz yeterlik düzeyinin tercihlerini, bu doğrultuda bireysel gelişimini de etkileyebileceğinden yola 

çıkarak, özyeterliğin bireysel gelişim inisiyatifi ile olan ilişkisini, araştırma görevlileri üzerinden 

gerçekleştirdikleri araştırmada inceleyen Gün ve Büyükgöze (2015),  örneklemin özyeterlik algılarıyla bireysel 

gelişim inisiyatifi alma seviyeleri arasında orta düzey bir korelasyon olduğunu ve öz yeterliğin bireysel 

gelişim inisiyatifinin öz yeterlilik tarafından anlamlı bir şekilde tahmin edildiğini belirtmektedir. Akademik 

destek ile bireysel gelişim inisiyatifi arasında akademik yeterliliğin aracı ve düzenleyici etkisini araştıran Çelik 

(2015) üniversite öğrencileri üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda, akademik özyeterlik ile bireysel 

gelişim inisiyatifi arasında olumlu bir ilişki tespit etmiştir.  

Benzer şekilde üniversite öğrencilerinin kişisel gelişim inisiyatifi üzerindeki öz-yeterlik, risk alma davranışı 

ve ruh sağlığının birleşik ve göreceli etkililiğini tespit etmek için gerçekleştirilen çalışmada Ogunyemi ve 

Mabekoje (2007), özyeterliğin bireysel gelişim inisiyatifi alma değişkeninin iyi bir yordayıcısı olduğunu 

belirtmektedir. Alan yazınındaki pek çok çalışmada (Sharma & Rani, 2013; Weigold vd., 2014) öz yeterliğin 

bireysel gelişim inisiyatifi üzerinde olumlu etkisi olduğu ifade edilmiştir. 

Alan yazınında yer alan bu çalışmalardan yola çıkarak geliştirilen hipotezler: 

H1: İçsel özgüven bireysel gelişim inisiyatifini olumlu olarak etkilemektedir. 

H2: Dışsal özgüven bireysel gelişim inisiyatifini olumlu olarak etkilemektedir. 

Kariyer Uyum Yetenekleri ile Bireysel Gelişim İnisiyatifi Alma Arasındaki İlişki 

Kariyer uyum yetenekleri kişinin zorlanmadan değişen şartlara uyum sağlayabilmesi olup, kişinin kendi 

geleceği ile ilgili gelişim konusunda istekliliği üzerinde etkili olacağı değerlendirilmektedir.  
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Wang ve arkadaşlarının (2018: 30), Yang vd. (2015)’den aktardığına göre 493 Tayvanlı çalışan yetişkin 

üzerinde yaptıkları çalışmada, kariyer uyum yeteneğinin bireysel gelişim inisiyatifi üzerinde anlamlı derecede 

olumlu bir etki bildirmişlerdir. Santilli ve arkadaşları (2017) tarafından 726 İtalyan ve 533 İsviçreli genç 

üzerinden gerçekleştirilen araştırmada, kariyer uyum yeteneği ile genel yaşam memnuniyeti arasında güçlü 

bir etki tespit etmişlerdir. Farklı bir ifade ile kariyer uyum yetenekleri yüksek olan bireylerin kariyerlerine ve 

yaşam kalitelerine daha fazla konsantre oldukları söylenebilir (Wang vd., 2018: 30).   

Wang ve arkadaşları (2018), Tayvanlı çalışan ebeveynler arasında kariyer uyum yeteneğinin iş-aile deneyimi 

ve kişisel gelişim inisiyatifi ile olan ilişkisini incelemişler, kariyer uyum yeteneğinin kişisel gelişim inisiyatifi 

alma üzerinde olumlu etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Alan yazındaki bu çalışmalardan hareketle, bu 

araştırmada kariyer uyum yeteneklerinin alt boyutları olan kaygı, güven, kontrol ve merak değişkenlerinin 

bireysel gelişim inisiyatifi üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Alan yazınındaki bu çalışmalardan hareketle geliştirilen hipotezler: 

H3: Güvenin bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H4: Kaygının bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H5: Kontrolün bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H6: Merakın bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu etkisi vardır. 

3. Araştırma Yöntemi 

Alan yazınında ayrı ayrı özgüven ve kariyer uyum yeteneği değişkenlerinin bireysel gelişim inisiyatifi alma 

ile ilişkisini araştıran çalışmalar olmakla birlikte yapısal eşitlik modeli ile hem özgüveni hem de kariyer uyum 

yeteneğinin bir arada bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmaya rast 

gelinmemiştir.  

Araştırma niceliksel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli ile gerçekleştirilmiş olup, özgüven ve 

kariyer uyum yetenekleri eksojen değişkenlerinin endojen değişken bireysel gelişim inisiyatifi üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler; Akın (2007), tarafından geliştirilen “özgüven ölçeği”, Kanten 

(2012), tarafından Türkçeye uyarlanan “kariyer uyum yetenekleri ölçeği” ve Akın ve Anlı (2011) tarafından 

Türkçeye uyarlanan “bireysel gelişim inisiyatifi” ölçekleridir. Özgüven ölçeği içsel ve dışsal özgüven olmak 

üzere 2 alt boyuttan oluşmakta olup, 5’li Likert ölçeği (1= Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum) 

ile ölçülmüştür. Kariyer uyum yetenekleri ölçeği ise 4 alt boyuttan (güven, kaygı, kontrol, merak) oluşmakta 

ve 5’li Likert ölçeği (1= Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum) ile ölçülmüştür. Bireysel gelişim 

inisiyatifi ölçeği 9 maddelik tek boyuttan 6’lı Likert ölçeği (1= Kesinlikle katılmıyorum, 6= Kesinlikle 

katılıyorum) ile ölçülmüştür.  

Toplanan verilerin analizleri SPSS 24 ve SmartPLS3 programları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle 

demografik faktörlerin özgüven, kariyer uyum yetenekleri ve bireysel gelişim inisiyatifi üzerinde etkilerinin 

olup olmadığı sonrasında ise özgüven ve kariyer uyum yeteneklerinin bireysel gelişim inisiyatifi üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Şekil 1’de yer alan araştırma modeli doğrultusunda içsel ve dışsal özgüven alt boyutlarından oluşan özgüven 

eksojen değişkeni ile kariyer uyum yeteneği değişkeninin alt boyutları olan kaygı, kontrol, merak ve güven 

eksojen değişkenlerinin bireysel gelişim inisiyatifi alma endojen değişkeni üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu 

etkinin incelenebilmesi için şu hipotezler önerilmiştir: 

H1: İçsel özgüven bireysel gelişim inisiyatifini olumlu olarak etkilemektedir. 

H2: Dışsal özgüven bireysel gelişim inisiyatifini olumlu olarak etkilemektedir. 

H3: Güvenin bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H4: Kaygının bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H5: Kontrolün bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu etkisi vardır. 
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H6: Merakın bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Araştırma modelinde altı adet eksojen değişken bir adet endojen değişken yer almakta olup araştırma modeli 

şekil 1’ de görülmektedir.  

Şekil1. Araştırma Modeli 

3.2. Araştırma Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu MYO öğrencileri oluşturmakta olup, 

araştırmanın örneklemini ise kolayda örneklem yöntemi ile seçilen Bolu MYO’ da farklı sınıf, bölüm ve 

programlarda öğrenim görmekte olan 207 öğrenci oluşturmaktadır. Anketlerden 2’si eksik doldurulduğu için 

analizden çıkartılmış olup 205 adet anket analize uygun bulunmuştur.  

Örneklem boyutunun uygunluğu için alan yazını tarandığında Fabrigar vd. (2010), ideal şartlar temin 

edildiğinde 100 örneklem adetinin analiz için yeter sayı olduğunu ancak ideal şartlar, vasatın altında olduğu 

durumlarda minimum örneklem adetinin 200 olması gerektiğini ifade etmektedir. Barclay, Higgins ve 

Thompson (1995), kabul edilebilir en az örneklem adetinin ölçüm veya yapısal modeldeki yol (path) 

sayısından 10 kat fazlasına eşit olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu öneriye göre mevcut araştırma 

modelinde 3 adet yol olup en az örneklem sayısı (3*10) 30 olmalıdır.  

Civelek (2017:24) alan yazınında yer alan kimi çalışmada YEM için en az örneklemin 150 birim olması 

gerektiğini, kimi çalışma da ise araştırma modelinde bulunan örtük değişken sayısının 10 katı örneklem 

biriminin olması gerektiğinin aktarıldığını belirtmektedir. YEM örneklem boyutu hakkında alan yazında tam 

bir fikir mutabakatının olmadığını ifade eden Bayram (2016: 51) genel itibariyle, eğer gözlenen birim 100’den 

az ise küçük, 100≥n≥200 ise orta, 200’ den fazla ise büyük örneklem şeklinde kabul edilebileceğini belirtmiştir. 

Literatürdeki YEM örneklem boyutu ile ilgili verilen bilgiler doğrultusunda 205 adet örneklemin KEKK-YEM 

analizi için yeterli olduğu anlaşılmaktadır. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırma modelinde yer alan eksojen değişkenlerden biri olan özgüveni ölçmek için Akın (2007) tarafından 

geliştirilmiş, güvenirlik ve geçerliliği test edilmiş  özgüven ölçeği (CR=0,87) kullanılmıştır.  Özgüven değişkeni 

içsel özgüven (7 madde) ve dışsal özgüven (7 madde) alt boyutlarından oluşmaktadır. Diğer eksojen değişken 

kariyer uyum yeteneğini ölçmek için ise 13 ülkenin 18 bilim insanı tarafından geliştirilip Savickas ve Profeli 

(2012) tarafından kullanılan ölçeğin Kanten (2012) tarafından Türkçeye tercüme edilmiş olan, güvenirlik ve 

 İçsel-Özgüven (IO) 

Bireysel Gelişim İnisiyatifi Alma 

(BGIA) 

 Dışsal-Özgüven (DO) 
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geçerliliği test edilmiş kaygı (3 madde-Cα=0,61), kontrol (5 madde- Cα=0,77), merak (5 madde- Cα=0,79) ve 

güven (6 madde- Cα=0,81) alt boyutlarından oluşan kariyer uyum yetenekleri ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 

modelinde yer alan endojen değişkenin ölçümü için ise Robitschek (1998) tarafından geliştirilen, Akın ve Anlı 

(2011) tarafından Türkçeye uyarlanan ve tek boyuttan oluşan, güvenirlik ve geçerliliği tespit edilmiş (CR=0,90) 

bireysel gelişim inisiyatifi ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmanın verileri soru formu ile Aralık 2019’da yüz yüze toplanmıştır. Soru formunun ilk bölümü, 

demografik bilgileri ölçmeye yönelik 7 sorudan oluşmaktadır. Sonraki bölümdeki ölçümler ise daha önceden 

izinleri alınmış yukarıda belirtilen ölçekler tarafından gerçekleştirilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Yapısal eşitlik modellerinin değerlendirilmesinde tercih edilen genel sıralama önce ölçüm modelinin, 

ardından ise yapısal modelin değerlendirilmesidir. Ölçüm modeli gözlenen değişkenlere ilişkin verilerin 

analizini kapsarken, örtük değişkenler ve örtük değişkenler arasındaki ilişkilere dair analizler yapısal model 

analizini oluşturmaktadır. Araştırmaya ait bulgular sırasıyla; demografik verilere ilişkin bulgular, güvenilirlik 

ve geçerliliğe ilişkin bulgular ile hipotezlere ilişkin bulgular şeklinde tablolar yardımıyla sunulmuştur. 

3.4.1. Demografik verilerin analizi 

Araştırmaya dair elde edilen demografik bulgular tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Demografik Bulgular 

  Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Program 

İşletme Yönetimi 26 12,7 12,7 12,7 

Kooperatifçilik 17 8,3 8,3 21 

Banka ve Sigortacılık 80 39 39 60 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 44 21,5 21,5 81,5 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 38 18,5 18,5 100 

Toplam 205 100 100  

Cinsiyet 

Erkek 86 42 42 42 

Kadın 119 58 58 100 

Toplam 205 100 100  

Sınıf 

1.sınıf 117 57,1 57,1 57,1 

2.sınıf 88 42,9 42,9 100 

Toplam 205 100 100  

Yaş 

20 yaş altı 76 37,1 37,1 37,1 

20 yaş üstü 129 62,9 62,9 100 

Toplam 205 100 100  

Gelir 

Asgari ücret altı 78 38 38 38 

Asgari ücret üstü 127 62 62 100 

Toplam 205 100 100  

Memleket 

Marmara 37 18 18 18 

Ege 7 3,4 3,4 21,5 

İç Anadolu 38 18,5 18,5 40 

Akdeniz 7 3,4 3,4 43,4 

Karadeniz 94 45,9 45,9 89,3 

Doğu Anadolu 13 6,3 6,3 95,6 

Güneydoğu Anadolu 8 3,9 3,9 99,5 

Yurt Dışı 1 0,5 0,5 100 

Toplam 205 100 100  

İş Tecrübesi 

Var 145 70,7 70,7 70,7 

Yok 60 29,3 29,3 100 

Toplam 205 100 100  
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Tablo 1 incelendiğinde, araştırma verilerinin %39 oranındaki büyük kısmı Banka ve Sigortacılık programında 

öğrenim gören öğrencilerden elde edilirken, %8,3’ü ise en az katılım sağlayan Kooperatifçilik programı 

öğrencilerinden elde edilmiştir. %58’i kadınlar, %42’si erkeklerden oluşan katılımcıların %57,1’i 1. sınıf, 

%42,9’u ise 2. sınıflardan oluşmaktadır. Katılımcıların %62,9’u 20 yaş üstü olup Y kuşağında, %37,1’i ise 20 

yaş altı olup Z kuşağında yer almaktadır. Katılımcılar gelir durumlarına göre incelendiğine, %62’si asgari 

ücret üzerinde bir gelire sahip aile üyesi iken, %38’i ise asgari ücret altında bir gelire sahip aile üyesidir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %45’9’u Karadeniz, %18,5’i İç Anadolu, %18’i ise Marmara bölgesinde ikamet 

ederken en az katılım sırasıyla yurt dışı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ikamet eden öğrencilerden olmuştur. 

Katılımcıların yaklaşık %70’i iş tecrübesine sahiptir. 

3.4.2. Ölçüm (Outer) modeline ilişkin verilerin analizi 

KEKK-YEM analizinin gerçekleştirildiği SmartPLS3 programı ile elde edilen bulgular ölçüm modeli ve yapısal 

model olmak üzere iki tür model üzerinden analiz edilmektedir. Ölçüm modeli analizinde örtük değişkenler 

ve örtük değişkenlere bağlı gözlenen değişkenlerin faktör yükleri ile güvenirlik ve geçerlik bulguları, yapısal 

model ile de örtük değişkenlere ilişkin bulgular değerlendirilmektedir.  

Öncelikle güvenirlik ve geçerlik kontrolü için gözlenen değişkenlerin faktör yükleri ile örtük değişkenlere 

ilişkin Cronbach Alfa (Cα), birleşik güvenirlik (CR) ve açıklanan ortalama varyans (AVE) değerleri incelenmiş 

olup, örtük ve gözlenen değişkenlere dair bulgular tablo 2’ de sunulmuştur. Güvenirlik için madde yükleri 

incelenmiştir. Madde yükleri örtük değişkenler ile gözlenen değişkenler arasındaki korelasyon değeri olup, 

0,7 üzerinde olması o maddenin bağlı olduğu örtük değişkenin varyansının %50’sini açıkladığı anlamına 

gelmektedir (Garson, 2016: 61). Keşifsel araştırmalarda madde yüklerinin 0,5 üzerinde olması kabul edilebilir 

olup, madde güvenirlik katsayılarının (madde yük2) ise 0,4 üzerinde olması keşifsel çalışmalar için yeterlidir 

(Wong, 2013: 21). 

Güvenirlik için incelenen diğer değerler ise Cronbach Alfa (Cα) ve birleşik güvenirlik (CR) katsayılarıdır. 

Örtük değişkenlerin güvenilir olarak nitelendirilebilmesi için Cα değerinin 0,7 ile 0,9 arasında olması, CR 

değerinin ise 0,7 üzerinde olması arzu edilmektedir (Sarstedt vd., 2017: 27).  Geçerlilik analizi için yakınsak ve 

ıraksak geçerlilik analizleri yapılmaktadır. Yakınsak geçerlilik için AVE değerleri incelenmektedir. Yakınsak 

geçerlilikten bahsedebilmek için örtük değişkenlerin AVE değerinin 0,50 üzerinde olması beklenmektedir 

(Sarstedt vd., 2017: 27; Wong, 2013:21).  

Tablo 2. Ölçüm Modeline İlişkin Bulgular 

 Değişken Madde Md. Yük Md. Güven. Cα CR AVE 

Özgüven 

İçsel 

Özgüven 

IO1 0,814 0,662 

0,861 0,9 0,643 

IO2 0,780 0,608 

IO3 0,774 0,600 

IO4 0,869 0,754 

IO5 0,769 0,591 

Dışsal 

Özgüven 

DO2 0,782 0,612 

0,775 0,857 0,601 
DO4 0,839 0,705 

DO5 0,812 0,659 

DO7 0,655 0,429 

Kariyer 

Uyum 

Yetenekleri 

Güven 

GV1 0,785 0,617 

0,91 0,93 0,69 

GV2 0,854 0,730 

GV3 0,827 0,684 

GV4 0,841 0,708 

GV5 0,803 0,645 

GV6 0,868 0,753 

Kontrol 

KON1 0,779 0,607 

0,893 0,921 0,701 KON2 0,879 0,772 

KON3 0,870 0,757 
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KON4 0,854 0,729 

KON5 0,800 0,640 

Kaygı 

KY1 0,899 0,808 

0,88 0,926 0,806 KY2 0,908 0,825 

KY3 0,887 0,786 

Merak 

MR1 0,848 0,720 

0,885 0,916 0,688 

MR2 0,873 0,763 

MR3 0,877 0,769 

MR4 0,833 0,694 

MR5 0,703 0,495 

Bireysel Gelişim 

İnisiyatifi Alma 

BGIA1 0,716 0,512 

0,902 0,922 0,597 

BGIA2 0,780 0,608 

BGIA3 0,787 0,620 

BGIA4 0,837 0,701 

BGIA5 0,787 0,620 

BGIA6 0,821 0,673 

BGIA7 0,764 0,584 

BGIA9 0,673 0,453 

Tablo 2 incelendiğinde madde yüklerinin 0,655 ile 0,908 arasında olduğu madde güvenirlik katsayılarının ise 

0,429 ile 0,825 arasında olduğu, Cα ve CR değerlerinin de 0,7 üzerinde, Açıklanan Ortalama Varyans (AVE) 

değerinin ise 0,5 üzerinde olup güvenilir oldukları anlaşılmaktadır. Yakınsak geçerlilik için de incelenen AVE 

değerlerinin de iyi düzeyde oldukları görülmektedir. Araştırmanın ölçüm modeline ilişkin analiz sonuçları 

şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil2. Ölçüm Modeline İlişkin Sonuçlar 

Keşifsel araştırmalar için kabul edilen referans değerin altında kalıp güvenirliği düşüren IO6, IO7, DO1, DO3, 

DO6 ve BGIA8 maddeleri modelden silinmiştir. Modelin son hali şekil 2’de görülmektedir. Iraksak geçerlilik 
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için değişkenler arasındaki HTMT değerlerinin 0,9’ dan düşük olması beklenmektedir. HTMT değerleri tablo 

3’de sunulmaktadır. 

Tablo 3. Iraksak Geçerliliğe İlişkin HTMT değerleri 

 
Bireysel Gelişim 

İnisiyatifi Alma 
Dışsal Özgüven Güven İçsel Özgüven Kaygı Kontrol 

Dışsal Özgüven 0,647      

Güven 0,703 0,647     

İçsel Özgüven 0,726 0,717 0,790    

Kaygı 0,717 0,556 0,588 0,613   

Kontrol 0,698 0,775 0,799 0,799 0,640  

Merak 0,744 0,608 0,772 0,643 0,773 0,675 

Tablo incelendiğinde tüm değişkenler arasındaki HTMT değerinin 0,9 altında olduğu görülmekle birlikte 

ıraksak geçerliliğin sağlandığı anlaşılmaktadır. Yine de yapılar arasında çoklu doğrusallık sorunu olup 

olmadığının kontrolü için yapısal model analizinde Varyans Artış Faktörü- Variance Inflation Factor (VIF) 

değerleri incelenmiştir.  

3.4.3. Yapısal (Inner) modele ilişkin verilerin analizi 

VIF değerlerinin 5’in üzerinde doğrusallık sorunu olduğunu gösterirken 3’e yakın veya daha düşük olması 

çoklu doğrusallık sorunu olmadığını göstermektedir (Hair vd., 2019: 10). VIF değerleri tablo 4’de 

sunulmaktadır. Tablo 4 incelendiğinde eksojen değişkenlerin VIF değerlerinin 1,85-3,10 arasında olduğu ve 

böylece çoklu doğrusallık sorunu olmadığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 4: İçsel VIF Değerleri 

 Bireysel Gelişim İnisiyatifi Alma 

Dışsal Özgüven 1,85 

Güven 3,10 

İçsel Özgüven 2,54 

Kaygı 2,10 

Kontrol 2,96 

Merak 2,69 

Yapısal model analizinde incelenen diğer değer R2 değeridir. Endojen değişkenlerin varyans değeri olan ve 

modelin tahmin gücünü gösteren bu değer, R2≤0,25 ise zayıf, R2≤0,50 ise orta ve R2≤ 0,75 ise yüksek tahmin 

gücü olarak yorumlanırken, tahmin doğruluğu için incelenebilecek bir diğer değer ise Q2 değeri olup 0’ın 

üzerinde bir değer tahmin doğruluğunun sağlandığını göstermektedir (Hair vd., 2019: 11).  

Araştırma modelinin endojen değişkeni Bireysel Gelişim İnisiyatifi Alma için R2=0,579, Q2=0,316 olup özgüven 

ve kariyer uyum yetenekleri eksojen değişkenlerinin bireysel gelişim inisiyatifi alma endojen değişkenini 

güçlü bir biçimde tahmin ettiği anlaşılmaktadır. Bu aşamadan sonra araştırmanın hipotezlerinin testi için 

SmartPLS3 ile önyükleme (bootstrapping) prosedürü çalıştırılmıştır. Tablo 5’de ortalama, standart sapma, t ve 

p değerleri sunulmaktadır. 
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Tablo 5. Ortalama, Std. Sapma, t ve p Değerleri 

Hipotez 
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

t p Sonuç 

H1 
Içsel Ozgüven -> Bireysel Gelişim 

Inisiyatifi Alma 
0,205 0,197 0,078 2,631 0,009 Kabul 

H2 
Dışsal Ozgüven -> Bireysel 

Gelişim Inisiyatifi Alma 
0,092 0,100 0,071 1,297 0,195 Ret 

H3 
Güven -> Bireysel Gelişim 

Inisiyatifi Alma 
0,115 0,107 0,092 1,246 0,213 Ret 

H4 
Kaygı -> Bireysel Gelişim 

Inisiyatifi Alma 
0,234 0,244 0,071 3,307 0,001 Kabul 

H5 
Kontrol -> Bireysel Gelişim 

Inisiyatifi Alma 
0,080 0,089 0,080 1,007 0,314 Ret 

H6 
Merak -> Bireysel Gelişim 

Inisiyatifi Alma 
0,217 0,211 0,078 2,770 0,006 Kabul 

Tablo incelendiğinde içsel özgüven değişkeninin bireysel gelişim inisiyatifi alma değişkeni üzerinde etkisi 

t>1,96 ve p<0,05 olup, anlamlıdır. Fakat dışsal özgüvenin bireysel gelişim inisiyatifi alma değişkeni üzerinde 

olumlu ve anlamlı bir etkisi t<1,96 ve p>0,05 yoktur. Aynı şekilde, kariyer uyum yeteneklerinin alt boyutundan 

biri olan güvenin bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi t<1,96 ve p>0,05 yoktur. 

Fakat kariyer uyum yeteneklerinin alt boyutundan biri olan kaygının bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde 

olumlu bir etkisi olup t>1,96 ve p<0,05, anlamlıdır. Kariyer uyum yeteneklerinin alt boyutundan biri olan 

kontrolün bireysel gelişim inisiyatifi alma üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi t<1,96 ve p>0,05 yoktur. 

Bireysel gelişim inisiyatifini en fazla kariyer uyum yeteneği alt boyutu olan kaygı ve daha sonra merak boyutu 

yordamaktadır.   

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar incelendiğinde alan yazında benzer diğer çalışmalar ile aynı 

doğrultuda sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada özgüven veya özyeterliğin bireysel 

gelişim inisiyatifi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu sonuç alan yazında yer alan diğer benzer 

çalışmalar ile (Çelik, 2015; Gün & Büyükgöze, 2015; Ogunyemi & Mabekoje, 2007; Sharma & Rani, 2013; 

Weigold vd., 2014) paralellik göstermektedir. Bu durumda bireysel olarak öz güveni yüksek bireylerin, 

özgüveni düşük olan bireylere göre daha fazla bireysel gelişim inisiyatifi alma eğiliminde olduğu 

anlaşılmaktadır. İki alt boyuttan oluşan özgüvenin içsel özgüven alt boyutunun bireysel gelişim inisiyatifi 

üzerinde daha etkili olduğu görülürken, dışsal özgüvenin ise bireysel gelişim inisiyatifi üzerinde etkili 

olmadığı görülmüştür. 

Bir diğer değişken olan kariyer uyum yeteneği alt boyutu olan kaygı ve merak değişkenlerinin de bireysel 

gelişim inisiyatifi üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu sonuçta literatürdeki benzer 

çalışmalarla (Wang vd., 2018) paraleldir. Bu durumda kaygı ve merak düzeylerini kapsayan kariyer uyum 

yetenekleri yüksek olan bireylerin bireysel gelişim inisiyatifi alma eğilimi de yüksek olmaktadır. Özellikle 

kaygı alt boyut düzeyi yüksek olan kişilerin bireysel gelişim inisiyatifi daha yüksek olmakta, sonra sırasıyla 

merak bireysel gelişim inisiyatifi üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Kontrol ve güven değişkenlerinin ise 

bireysel gelişim inisiyatifi üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. 

Gerçekleştirilen alan yazını taraması sonucunda özgüven ve kariyer uyum yeteneklerinin bireysel gelişim 

inisiyatifi üzerindeki etkisini bir arada araştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sadece Wang ve 

arkadaşları (2018) tarafından Tayvan’da çalışan ebeveynler arasında kariyer uyum yeteneğinin iş-aile 

deneyimi ve bireysel gelişim inisiyatifi arasındaki aracı etkisini araştıran bir çalışmaya rastlanılmış olup, 

kariyer uyum yeteneğinin iş-aile çatışması ve bireysel gelişim inisiyatifi arasında aracı etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  
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Bu sonuçlardan yola çıkarak, özetle kişinin kendini geliştirmek ve değişikliklere uyum sağlamak konusundaki 

algısını ölçen bireysel gelişim inisiyatifi almanın, içsel özgüveni yüksek ve geleceği veya mesleği ile ilgili 

gereken şart ve durumlara uyum sağlayabilme düzeyi yüksek olan yani kariyer uyum yeteneği yüksek 

bireylerde daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Buna göre kişinin geleceğine ve kariyerine yönelik olarak 

bireysel gelişim inisiyatifini geliştirebilmek için bireylerin daha özgüvenli ve kariyerlerinin gereklerine daha 

uyumlu hale getirilmeleri konusunda çaba harcanmalıdır. Özgüven doğuştan gelen bir özellik olmakla birlikte 

aynı zamanda sonradan artırılabilen bir olgudur (Yalman & Özkaynar, 2018: 225). Özgüven ve kariyer uyum 

yeteneklerinin artırılması konusunda çabalara daha çok küçük yaşlarda ailelerde ebeveynler tarafından 

başlanmalıdır.  

Genellikle sağlıklı ve uyumlu bir aile ortamında yetişen bireylerin özgüven seviyelerinin daha yüksek olduğu 

belirtilmektedir (Soner, 2000). Bir başka araştırmada ise bilinçli ve eğitimli ebeveynlerin çocuklarının özgüven 

seviyelerinin daha yüksek olduğu ifade edilmekte, farklı bir deyişle aile iklimi ve aile eğitim durumunun 

çocukların özgüvenleri üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu belirtilmektedir (Öztürk, 2017). Aileden sonra 

başlayan eğitim ve okul hayatı da özgüven üzerinde etkili bir unsur olup (Yalman & Özkaynar, 2018), okul 

hayatında bireylerin özgüven ve kariyer uyum yeteneklerini geliştiren sosyal-duyuşsal-bilişsel ve iletişimsel 

aktivite ve eğitimler hayata geçirilmelidir. 

Okul sonrasında iş yaşamında ise en önemli rekabet unsuru olan örgüt dinamiğinin beşeri sermayenin sahip 

olduğu yetenekler olduğunun keşfedilmesi neticesinde yetenek yönetimine verilen  önem artmış olup, bu 

hassasiyet işgörenlerin özgüvenleri üzerinde olumlu etki sağlamıştır (Altuntuğ, 2009). Buna göre 

sürdürülebilir rekabet hedefleyen işletmeler örgütsel seviyede yetenek yönetimine özen göstermeli, 

çalışanların özgüven düzeylerini artırıcı örgüt içi veya örgüt dışı eğitim programları geliştirmeleri 

önerilmektedir. 

Bu çalışmada yapısal eşitlik modeli ile aynı anda hem özgüvenin hem de kariyer uyum yeteneğinin bireysel 

gelişim inisiyatifi alma üzerindeki etkisi araştırılmış olup, bireysel gelişim inisiyatifini etkilemesi muhtemel 

diğer değişkenlerin de modellenerek saha araştırmalarına devam edilmesi önerilmektedir. Bu araştırma 

Meslek Yüksekokul öğrencileri örneklemi üzerinden gerçekleştirilmiş olup farklı örneklemler üzerinden 

benzer araştırmaların yürütülmesi önermelerin farklı örneklem grupları ve farklı koşullarda da geçerli olup 

olmadığının anlaşılabilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  
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Amaç – Çalışmanın temel amacı, yöneticilerin sahip olduğu yetenek yönetimi yetkinliklerinin, 

işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ve bu ilişkide duygusal bağlılık, çalışmaya 

tutkunluk ve iş tatmini değişkenlerinin aracı rol üstlenip üstlenmediklerini araştırmaktır. 

Yöntem – Araştırmanın verileri Antalya’da faaliyet gösteren 5 farklı bankanın 376 işgöreninden anket 

tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada algılanan yönetici yetenek yönetimi yetkinliklerinin 

ölçülmesinde Oehley (2007) tarafından geliştirilmiş olan Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeği’nden 

yararlanılmıştır. İşgörenlerin çalışmaya tutkunluk düzeylerini belirlemek amacıyla Schaufeli vd. (2002) 

tarafından geliştirilen Utrecht Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği kullanılmıştır. İşgörenlerin duygusal 

bağlılıklarını ölçmek için Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen ve örgütsel bağlılık ölçeğinin 

parçası olan duygusal bağlılık ölçeği kullanılmıştır. İşgörenlerin iş tatminini ölçmeye dönük Weiss vd. 

(1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. İşgörenin işten ayrılma niyetini 

ölçmeye dönük Rusbult vd.’nin (1988) işten ayrılma niyeti ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 

hipotezleri yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılarak test edilmiştir. 

Bulgular – Araştırmada dört hipotez test edilmiştir. Yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinliklerinin 

işgörenlerin işten ayrılma niyetine üzerinde doğrudan negatif etkisinin olduğunu belirten Hipotez 1 

kabul edilmiştir. Yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işgörenlerin işten ayrılma niyeti 

arasında duygusal bağlılığın aracılık rolüne işaret eden Hipotez 2 de kabul edilmiştir. Yöneticilerin 

yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işgörenlerin işten ayrılma niyeti arasında çalışmaya tutkunluğun 

aracılık rolüne işaret eden Hipotez 3 desteklenmemiştir. Yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinlikleri ile 

işgörenlerin işten ayrılma niyeti arasında iş tatmininin aracılık rolüne işaret eden Hipotez 4 

desteklenmiştir.  

Tartışma –Alanyazınla tutarlı biçimde, yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinliklerinin, işgörenlerin 

işten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan negatif etkisinin olduğu görülmektedir. Bunun yanında, yine 

alanyazınla tutarlı biçimde işgörenlerin duygusal bağlılıklarının ve iş tatminlerinin yöneticilerin 

yetenek yönetimi yetkinlikleri ile kendilerinin işten ayrılma niyetleri arasında aracı rol oynadığı dikkat 

çekmektedir. Yöneticilerinin yetenek yönetimi yetkinliklerinin yüksek olduğu algısıyla, örgüte 

duygusal olarak bağlılıkları ve iş tatmini düzeyleri artan yetenekli işgörenler bunun etkisiyle 

işletmeden ayrılma niyetinden uzaklaşmaktadır. Diğer yandan, işgörenlerin çalışmaya tutkunluğunun 

yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işgörenlerin işten ayrılma niyeti arasında aracılık 

rolünün olmadığı görülmektedir. Bu durumda, çalışmaya tutkunluğun aracılık etkisine ilişkin elde 

edilen sonucun alanyazınla örtüşmediği söylenebilir. Bu sonucun test edilen ana model bağlamında, 

çok sayıda değişkenin ilişkisinin aynı anda ele alınmasından ileri gelebileceği düşünülmektedir.  
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Purpose –The main purpose of the study is to investigate the effect of the managers’ talent management 

competencies on the employees' intention to quit and whether the variables of affective commitment, 

work engagement and job satisfaction undertake a mediating role in this relationship. 

Design/methodology/approach – The data of the research were collected from 376 employees of 5 

different banks operating in Antalya using the survey technique. The Talent Management 

Competencies Scale developed by Oehley (2007) was used to measure the perceived talent management 

competencies of managers in the study. The Utrecht Work Engagement Scale developed by Schaufeli 

et al. (2002) was used to determine the level of work engagement of employees. Affective commitment 

scale, which was developed by Allen and Meyer (1990) and is a part of the organizational commitment 

scale, was used to measure the affective commitment of employees. Minnesota Job Satisfaction Scale 

developed by Weiss et al. (1967) was used to measure employees’ job satisfaction. Rusbult et al .'s (1988) 

intention to quit scale was used to measure the employees’ intention to quit. The hypotheses of the 

research have been tested using structural equation modeling. 

Findings – Four hypotheses were tested in the study. Hypothesis 1 was accepted, which states that the 

managers’ talent management competencies have a direct negative effect on the employees' intention 

to quit. Hypothesis 2, which indicates the mediating role of affective commitment between managers’ 

talent management competencies and employees' intention to quit, was also accepted. Hypothesis 3, 

which indicates the mediating role of work engagement between managers' talent management 

competencies and employees' intention to quit, was not supported. Hypothesis 4, which indicates the 

mediating role of job satisfaction between managers' talent management competencies and employees' 

intention to quit, was supported. 

Discussion – Consistent with the literature, it is seen that the mamagers’ talent management 

competencies have a direct negative effect on employees’ intention to quit. In addition, again consistent 

with the literature, it is noteworthy that the affective commitment and job satisfaction of the employees 

play a mediating role between the managers’ talent management competencies and empleyees’ 

intention to quit. With the perception that their managers have high talent management competencies, 

talented employees whose affective commitment to the organization and their job satisfaction levels 

increase, move away from the intention of quit of the business. On the other hand, it is observed that 

the employees' work engagement does not have a mediating role between managers’ talent 

management competencies and employees' intention to quit. In this case, it can be said that the result 

obtained regarding the mediating effect of work engagement does not correspond to the literature. It is 

thought that this result may arise from considering the relationship of many variables at the same time 

in the context of the main model tested. 

 

1. Giriş 

Baş döndürücü bir hızla gelişen ve ilerleyen teknolojinin etkisiyle işletmelerin rekabette ayakta kalması gün 

geçtikçe daha zor hale gelmektedir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren dünyada ve ülkemizde küreselleşmenin 

ve bilgi ekonomisinin artan etkisiyle işletmeler kendilerini yoğun bir rekabetin içinde bulmuşlardır (Yılmaz, 

2009; Kevük, 2006). Gün geçtikçe daha dinamik bir görünüm kazanan rekabet anlayışı, hangi sektörde faaliyet 

gösterdiğine bakılmaksızın işletmelerin çevrelerinde yaşanan değişimlere kayıtsız kalmamasını ve bu 

değişimlere uygun yönetsel kararlar alabilmesini gerekli kılmaktadır. Bu süreçte işletmeler arasında her 

alanda baş gösteren rekabetçi anlayış, yüksek potansiyele sahip ve yüksek performans göstereceğine inanılan 

yetenekli işgörenlerin cezbedilerek işletmeye kazandırılması, yetiştirilip geliştirilmesi ve elde tutulması 

konularında da kendini göstermeye başlamıştır.  

Özellikle McKinsey&Company araştırmacılarının 1997 yılında yaptığı araştırmayla (Collings ve Mellahi, 2009; 

Michaels vd., 2001) gündemi işgal etmeye başlayan ‘yetenek savaşı’ olgusu işletmelerin dikkatlerini bütünüyle 

yetenekli işgörenlere yöneltmesinde etkili olmuştur. McKinsey&Company araştırmacılarının sözü edilen bu 

çalışmasının ‘yetenek yönetimi’ kavramının da ortaya çıkmasının yolunu açtığı söylenebilir. Hakkında 

özellikle son dönemlerde çok sayıda çalışma yapılmasına karşın, tanımlanması konusunda tam bir uzlaşı 

sağlanamadığı görülen yetenek yönetiminin ana hatlarıyla yetenekli olarak değerlendirilen işgörenlerin 

cezbedilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulmasına odaklandığını söylemek yerindedir. Birçok ülkede işsizlik 

oranlarının ciddi düzeyde olmasına karşın, işleri yapacak olan gerekli donanıma sahip yetenekli işgören 

kıtlığının yaşanması yetenek yönetimini işletme stratejileri içinde önemli bir konuma getirmiştir. Yetenek 

yönetimi konusunda her koşulda geçerli olan, her işletme için aynı şekilde ele alınabilecek yetenek yönetimi 

süreçlerinin olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Yani, her işletme yetenekli işgörenlerine dönük farklı 

yetenek yönetimi stratejileri ve süreçleri izleyebilmektedir.  



H. Boz 13/4 (2021) 3236-3264 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                Journal of Business Research-Turk 3238 

Yetenek yönetiminin gerek akademik camiada, gerekse uygulamacılar arasında yoğun şekilde tartışılmaya ve 

irdelenmeye başlanmasıyla birlikte, farklı sektörlerde faaliyette bulunan birçok işletme örgütsel ve bireysel 

çıktılar üzerinde olumlu sonuçlar doğuracağı beklentisiyle yetenek yönetimi uygulamalarına yönelmişlerdir. 

Ancak gerek yerli gerekse yabancı yetenek yönetimi alanyazını incelendiğinde, yetenek yönetiminden farklı 

yönleriyle bahseden çok sayıda çalışma olmasına karşın, yetenek yönetiminin başka kavramlarla olan 

ilişkisine dikkat çeken çalışmaların ancak son zamanlarda artma eğilimi gösterdiği görülmektedir. Yapılan bu 

araştırma, işletmelerde yetenek yönetimi uygulamalarının doğurması olası bazı sonuçları belirli bir model 

çerçevesinde irdelemesi açısından değerlidir. Çalışmada yöneticilerin sahip olduğu yetenek yönetimi 

yetkinliklerinin işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan etkisinin olup olmadığı, bunun yanında 

işgörenlerin duygusal bağlılıklarının, iş tatminlerinin ve çalışmaya tutkunluklarının bu ilişkide aracı rol 

üstlenip üstlenmedikleri araştırılmaktadır. Oehley’in (2007) yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinlikleri ile 

işgörenlerin işten ayrılma niyeti ilişkisini, duygusal bağlılık ve iş tatmininin aracılık etkisiyle birlikte ele aldığı 

modele, alanyazına dayalı olarak çalışmaya tutkunluğun aracılık etkisinin de dâhil edildiği bu çalışma, 

yetenek yönetimi uygulamalarının bütüncül bir model dâhilinde etkilerini ortaya koyması açısından önem 

arz etmektedir. Araştırma Türkiye’de yetenek yönetimi uygulamalarının en yoğun uygulandığı sektörler 

arasında yer alan bankacılık sektöründe çalışan yetenekli işgörenler bağlamında ele alınmıştır. 

2. Kuramsal Çerçeve ve Araştırma Hipotezleri 

Yetenek Yönetimi ve Yönetici Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri 

Günümüzde akademik dünyada ve uygulamacılar arasında sıklıkla kullanılan yetenek yönetimi kavramı 

1990’lı yılların sonunda ortaya çıkmıştır. Kavramın popüler hale gelmesi ise, McKinsey&Company 

danışmanlık şirketi araştırmacılarının 1997 yılında yaptıkları çalışma sonrasında olmuştur (Michaels vd., 

2001). Yetenek yönetimi alanyazını incelendiğinde, kavrama ilişkin ortak bir tanımlamaya gidilmediği göze 

çarpmaktadır. Yetenek yönetimine dair farklı bakış açıları birbirinden farklı tanımları ortaya çıkarmaktadır 

(Lewis ve Heckman, 2006). Yetenek yönetimi doğru zamanda, doğru işe, doğru kişiyi almayı amaçlayan uzun 

soluklu uygulamaları kapsayan uygulamacı temelli olarak ortaya çıkmış bir terimdir. Yetenek yönetimi işgücü 

planlamasını, yedekleme planlamasını, işgörenlerin gelişimini ve kariyer yönetimini içerir (Cappelli ve Keller, 

2014: 306). “Yetenek yönetimi,  yüksek potansiyeli ile örgüt için özel değeri olan işgörenlerin sistematik 

biçimde cezbedilmesi, tanımlanması, geliştirilmesi, çalışmaya tutkun hale getirilmesi/elde tutulması ve 

işletme içinde bunların yayılmasıdır.” (CIPD, 2007: 3). Bu tanım yetenek yönetiminin yeteneğin 

cezbedilmesinden, yeteneğin elde tutulmasına kadar uzanan farklı aşamaları içerdiğinin altını çizmektedir. 

Atlı (2012), yetenek yönetiminin insan kaynakları yönetimi ile aynı olduğunu ifade eden görüşlerin olmasına 

karşın, gerek iş dünyasındaki uygulamalar gerekse akademik yazındaki ilgiye bakarak yetenek yönetiminin 

yeni bir aşamaya işaret ettiğini vurgulamaktadır. 

Cheese vd.’ne (2008) göre, insan kaynakları uygulamaları üzerine kurulu, fakat sadece insan kaynaklarının 

sorumluluğunda olmayan yetenek yönetimi yaklaşımının benimsenmesi işletmedeki tüm işgörenleri içine 

alır. Avrupa'da insan kaynaklarının geleceğini ele alan bir araştırmada (Economist Intelligence Unit, 2006: 3), 

araştırmaya dahil olan şirketlerin CEO'ları yetenek yönetiminin sadece işletmelerin insan kaynakları 

bölümlerine bırakılamayacak kadar  önemli bir konu olduğuna dikkat çekmişlerdir (Collings vd., 2009: 6). 

Yetenek yönetimi süreçleri tasarlanırken ve yetenek yönetimi uygulamaları gerçekleştirilirken, işgörenlere 

yetenek odaklı bakış açısının benimsenmesinde işletme içerisinde başta tepe yönetiminin olmak üzere, insan 

kaynakları bölümünün ve ortak kademe yöneticilerin üzerine düşen birtakım sorumluluklar vardır (Al Ariss 

vd., 2014; Serim Bahadınlı, 2013; Dries ve Pepermans, 2012; Atlı, 2012; Demircioğlu, 2010; Çırpan ve Şen, 2009; 

Altınöz, 2009; Oehley, 2007; Ceylan, 2007).  

Bir işletmenin tepe yöneticisi aslında yeteneği yöneten kişidir. General Electric’in eski CEO’su olan Jack Welch 

kendisini ‘yüksek ücret paketine sahip bir insan kaynakları yöneticisi’ olarak tanımlamıştır. Bir işletmede tepe 

yönetimi işletmenin stratejilerini eylemlere dönüştürecek işgörenlerini tek tek kazanma sorumluluğunu 

üstünde taşır (Atlı, 2012: 115). Eski bakış açısına göre, insanların yönetilmesinden sorumlu olarak insan 

kaynakları görülürken, yeni bakış açısına göre CEO’dan başlayarak bütün yöneticilerin kendi yetenek 

havuzlarının güçlendirilmesinden sorumlu olduğu dile getirilmektedir (Michaels, 2001: 16). Peters (2006: 12) 

başarılı liderleri ‘yetenek fanatikleri’ olarak adlandırmakta ve başarılı liderlerin yetenekli işgörenlere sahip 

olma konusunda ilgili işgörenlerin kendilerini geliştirip yaratıcı yönlerini ortaya koyabilecekleri işletme 
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ortamını sağlamakla görevli olduklarını dile getirmektedir. Peters’a (2006: 12-13) göre yetenek fanatiği 

liderlerin işgörenleri her zaman ön planda tutma, zamanlarının önemli bir bölümünü yetenekli işgörenlerin 

nasıl yönlendirileceği konusuna ayırma, her zaman en iyi için çalışma, işgörenlerin beklentilerine kulak 

verme, aldığı eleştirileri dikkate alma, işgörenlerin hak ettiği farklılaştırılmış ücretleri verme gibi 

sorumlulukları vardır. 

Son yıllarda yetenek yönetimi, çoğu işletmenin insan kaynakları bölümlerinin temel başarı faktörleri içerisinde 

yer almaya başlamıştır. İşletmelerin insan kaynakları bölümlerinin başarılı olmasında en önemli sorumluluk, 

yetenekli işgörenlerin işletmeye çekilmesi ve onlardan etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlayan yetenek 

yönetimi anlayışının benimsenmesidir (Pepe, 2007: 208). İnsan kaynakları bölümü ‘yetenek yöneticisi’ rolüyle 

yetenek yönetimi sistemini tanımlayan, altyapısını hazırlayan, yöneten, sistemin sürekli geliştirilmesini 

üstlenen, taraflar arası koordinasyonu sağlama görevini üstlenen yeteneğe ve üstün performansa dayanan 

sürdürülebilir bir örgüt kültürünün oluşturup denetleyenidir. Bu bağlamda, yeteneğe bakış açısının 

değiştirilmesi, yeteneklerin işletmeye çekilmesi, doğru yeteneklerin seçilmesi ve işletmeye uyumlu hale 

getirilmesi, yeteneklerin geliştirilmesi ve elde tutulması insan kaynakları bölümünün insiyatifinde 

gerçekleştirilir (Atlı, 2012: 117-118).  

Yetenek yönetimi süreçlerinin başarılı şekilde yerine getirilebilmesinde sorumluluk taşıyan bir kesim de orta 

kademe yöneticilerdir. Yetenek yönetimi stratejisinin başarısı işletme içinde iyi şekilde sürdürülmesine 

bağlıdır. Yetenek yönetiminde üstlendikleri rolleri ile orta kademe yöneticiler astlarının işletmede kalma 

kararı vermeleri üzerinde de son derece etkili olmaktadırlar (Oehley, 2007: 23). Orta kademe yöneticiler 

yetenek yönetiminin sahada başarılı şekilde uygulanmasında çok kritik rol üstlenmektedirler. Başka bir 

anlatımla, potansiyelli işgörenleri yetiştirip geliştirecek olanlar ne tepe yönetim ne de insan kaynakları 

bölümüdür. Potansiyelli işgörenleri yetiştirecek olanlar orta kademe yöneticileridir. Böyle bir sorumlulukları 

olmakla birlikte, bazı yöneticilerin bu rollerini yerine getirmeme yönünde direnç sergiledikleri de 

görülebilmektedir. Bu konuda etkili olan gerekçelerden birisi, potansiyelli adayların yetiştirilmesinin yük 

olarak görülmesi ve zaman harcamayı gerektirmesidir. Yöneticilerin ikinci gerekçesi ise, yetiştirdikleri 

potansiyelli adayların zamanla kendi yerlerini alabileceği endişesidir. Bu direncin önüne geçmek için tepe 

yönetiminin kararlılığı ve açık iletişimle bölüm yöneticilerinin kaygılarının önüne geçmesi önem taşımaktadır 

(Çırpan ve Şen, 2009: 115-116). Orta kademe yöneticiler tepe yönetimi ve alt kademeler arasında üstlendiği 

köprü vazifesiyle yetenek yönetiminin işgörenlerce benimsenmesinde yönetimi temsil eder (Atlı, 2012: 121). 

Orta kademe yöneticiler, bir taraftan bireysel yıldız işgörenlerin gelişmeleri için katkı sağlarken, diğer taraftan 

üst düzey yöneticilere ve insan kaynakları yetkililerine işletme için dengeli bir liderlik geliştirme sisteminin 

oluşturulması ve işleyişinin sağlanmasına yardımcı olmak durumundadırlar (Cohn vd., 2005: 61). Kilit 

önemde olan orta kademe yöneticilerin sahip oldukları ‘yetenek yönetimi yetkinlikleri’ (Oehley, 2007: 16) 

yetenekli işgörenlerin cezbedilmesi, işletmeye alınması, eğitilip geliştirilmesi ve elde tutulması açısından çok 

değerli görülmektedir. 

Bu bağlamda, Oehley (2007) yöneticilerin yetenek yönetimi sürecinde üstlendikleri önemli rollerle bağlantılı 

olarak ve alanyazına dayandırarak orta kademe yöneticilerde olması gereken yetenek yönetimi yetkinliklerini 

ortaya koymuştur. Yetenek yönetimi yetkinlikleri “yöneticilerin işletme için arzu edilen özellikli iş sonuçlarına 

ulaşmak için yetenekli işgörenleri cezbetmek, seçmek, işletmeye tutkun hale getirmek, geliştirmek ve elde 

tutmak için gereksinim duyulan davranış desenlerinin bütünüdür” biçiminde ele alınabilir (Oehley, 2007: 16). 

Yöneticilerin yetenekli işgörenleri yönetirken sahip olmaları beklenen yetkinlikler; ‘yetenek yönetimi zihniyeti 

sergileme’, ‘yeteneği cezbetme ve işe alma’, ‘yetenekli işgörenleri belirleme ve farklılaştırma’, ‘yetenekli 

işgörenleri geliştirme’, ‘olumlu ilişkiler kurma ve geliştirme’, ‘anlamlı ve iddialı iş sağlama’, ‘adil davranma 

ve ödüllendirme’, ‘iş-yaşam dengesini yönetme’ olmak üzere ele alınmaktadır (Oehley, 2007: 61). Yetenek 

yönetimi yetkinliklerinin ne anlam ifade ettiği Tablo 1’de ele alınmaktadır.   
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Tablo 1. Yöneticilerin Yetenek Yönetimi Yetkinliklerinin Boyutları ve Tanımları 

Yetenek Yönetimi Zihniyeti Sergileme: İşletmenin diğer işletmelerden daha iyi performans ortaya koymasını 

sağlayacak biçimde, işletmenin bütün düzeylerinde daha iyi yeteneklere sahip olma konusunda ısrarlı ve 

sürekli bir inanç sergileme. İşletmede bu görüşünü düzenli olarak vurgulama. 

Yeteneği Cezbetme ve İşe Alma: İşinin ehli ve işine kendini adamış işgörenleri işletmeye cezbetme ve işe alma. 

İşgörenlerin doğru teknik uzmanlıklara ve başarı oryantasyonu ve motivasyonuna sahip olmasını sağlama. 

Yetenekli İşgörenleri Belirleme ve Farklılaştırma: İşgörenleri değerlendirmede uygun yönetsel kararları almak 

ve uygun eylemleri gerçekleştirmek amacıyla, değişik düzeylerdeki işgörenleri performans düzeylerine 

göre belirleme ve farklılaştırma. 

Yetenekli İşgörenleri Geliştirme: İşgörenlerin gelişim gereksinimlerini doğru şekilde değerlendirme, bütün 

işgörenlerin potansiyellerini tam olarak geliştirmeleri için fırsatlar ve olanaklar sağlama. 

Olumlu İlişkiler Kurma ve Sürdürme: Kişilerarası farkındalığın önemini anlama ve işgörenlerle iyi ilişkiler 

kurma ve sürdürme konusunda kabiliyete sahip olma. 

Anlamlı ve İddialı İş Sağlama: Astlara işletmenin stratejik yönelimi ve astın bağlı bulunduğu bölümün 

stratejik yönelimi için bireysel katkı sunma olanağı tanıma. İşgörenlere, onların işletmeye tutkunluklarını 

sağlamak için mücadele gerektiren iddialı aktif iş fırsatları yaratma. 

Adil Davranma ve Ödüllendirme: İşgörenlerin gösterdikleri başarının farkında olma ve buna uygun şekilde 

işgörenlere ödüllendirme ve tanınma sağlama. 

İş Yaşam Dengesini Yönetme: İşgörenlerin kişisel ve aile yaşamları üzerinde olumsuz etki bırakabilecek iş 

faktörlerini kontrol etme. 

  Kaynak: Oehley, 2007: 61. 

Çalışmaya Tutkunluk 

Çalışmaya tutkunluk, Schaufeli vd. (2002: 74) tarafından kısaca “dinçlik,  adanmışlık ve yoğunlaşma 

özelliklerini içeren işle ilgili olumlu ve tatminkâr bir zihinsel durum” biçiminde tanımlanmaktadır. Roberts 

ve O’Davenport (2002: 21) ise çalışmaya tutkunluğu, "bireyin işini yaparken şevk duyması ve işiyle 

bütünleşmesi" olarak tanımlamış ve çalışmaya tutkunluğu yüksek olan bireylerin işleriyle ilgili kendi 

kendilerini kolaylıkla motive edebildiklerinden söz etmiştir. Çalışmaya tutkunluk, örgüte tutkunluk 

(organizational engagement) ile birlikte işgören tutkunluğunun (employee engagement) iki boyutundan birisidir 

(Saks, 2006: 604). Çalışmaya tutkun işgörenler müşterilerinin ve adına çalıştıkları örgütlerinin istedikleri 

sonuçları elde edebilmek için diğer işgörenlere oranla daha sıkı ve verimli biçimde çalışma eğilimindedirler. 

Çalışmaya tutkun bireylerin enerjileri yüksektir ve bu bireyler işleriyle güçlü şekilde özdeşleşmişlerdir. 

Çalışmaya tutkunluğu yüksek olan bireyler işlerine karşı hevesli ve çalışırken zamanın uçup gittiği hissine 

kapılan bireyler olarak dikkat çekmektedir. Günümüz işletmeleri proaktif hareket edebilen, kendi profesyonel 

gelişimi için sorumluluklar alabilen, yüksek performans standartlarına bağlılık gösteren çalışmaya tutkun 

bireylerin arayışı içerisindedir (Bakker vd., 2008: 188).  

Çalışmaya tutkunluğun üç ana boyutu dikkat çekmektedir. Bunlar, dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşmadır. 

Dinçlik işgörenin yüksek düzeyde enerjiye sahip olması ve çalışırken zihinsel olarak dirençli, işiyle ilgili gayret 

gösterirken istekli, işinde zorluklarla karşılaştığında sabırlı olabilen, yılmayıp sebat eden özelliklerle 

tanımlanmaktadır. Çalışması sırasında kendini dinç hisseden birey yaptığı işle güdülenmekte olup, 

karşılaşabileceği zorluklara rağmen sabırla işini yapmaya devam edecektir. Diğer bir boyut olan adanmışlık 

işgörenin işine verdiği önemi ve işine karşı hissettiği aitlik duygusunu nitelemektedir. Çalışmaya adanmış 

olan işgörenler yaptıkları işin ilgi çekici olduğunu, mücadele gerektirdiğini, bir amaca hizmet ettiğini ve 

anlamlı olduğunu düşünmektedirler. Bunun yanında, yaptıkları iş işgörenlere ilham vermektedir. Bundan 

dolayı, işgörenler işlerini hevesle yapmaktadırlar ve işleriyle gurur duymaktadırlar. Çalışmaya tutkunluğun 

son boyutu olan yoğunlaşma, bireyin yaptığı işe tamamen yoğunlaşıp odaklanmasını ve mutlu bir şekilde 

çalışmaya dalmasını ifade etmektedir. Bu boyut bağlamında, birey çalışırken yaptığı işe kendisini 

kaptırmakta, zamanın nasıl geçtiğini anlamamakta ve çalışma sırasında mola vermekte güçlük yaşamaktadır 

(Alarcon ve Lyons, 2011: 464; Turgut, 2011: 156; Schaufeli vd., 2002: 74). Adanmışlık ve dinçlik boyutları 

çalışmaya tutkunluğun ana boyutları olarak değerlendirilirken, yoğunlaşma çalışmaya tutkunluğun bir 

sonucu olarak ele alınmaktadır (Schaufeli ve Bakker, 2004: 295). 
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Duygusal Bağlılık 

Devam bağlılığı ve normatif bağlılıkla birlikte, örgütsel bağlılığın üç bileşeninden birisi olan duygusal bağlılık 

(Meyer ve Allen, 1997), işgörenleri örgüte duygusal açıdan yaklaştıran ve onları çalıştıkları örgütün bir parçası 

oldukları için mutlu olmalarını sağlayan bağlılık tipi olarak ele alınmaktadır (Wiener, 1982: 423). Duygusal 

bağlılık, örgütsel amaçları benimseme, onlara bağlanma ve onunla özdeşleşme ile ilgili olumlu duygulara 

sahip olmak şeklinde ele alınabilir. Duygusal bağlılık, örgütün amaç ve kurallarına karşı duyulan saygı, 

yöneticilere duyulan sevgi ve saygı, duygusal yakınlık, örgütsel vizyon ve misyonun paylaşılması ile oluşan 

bağlılık türü olarak görülmektedir (Tutar, 2007: 106). Duygusal bağlılığı olan işgören kendisini örgütüne ait 

ve onun bir parçası olarak hissettiğinden, ilgili örgütte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyar ve örgütten 

ayrılmayı aklına getirmez (Meyer ve Herscowitch, 2001). Genel itibariyle duygusal bağlılığın, işgörenlerin 

örgütün sahip olduğu değerleri ve hedefleri benimsemeleri ile ilgili olduğu görülmektedir. İşgören kendini 

örgütün ayrılmaz bir parçası olarak hisseder ve daima öyle kalmayı arzu eder. Duygusal bağlılık sadakat, 

adanmışlık, fedakârlık, dürüstlük gibi çoğu olumlu örgütsel davranışı güdülemektedir. Duygusal bağlılık, 

kişilik özellikleri ve işe ilişkin faktörlere ilişkin tutumsal bir olgu olup örgütsel hedefleri destekleme yönünde 

işgörenlerin gönüllülüğüne dayanmaktadır (Mir vd, 2002: 190; Jaros vd., 1993: 952). 

Duygusal bağlılık, örgütsel bağlılık boyutlarından belki de en önemlisidir. Duygusal bağlılığı yüksek olan 

bireyler örgütün amaçlarını benimsemekte ve bu amaçlarla kendisini özdeşleştirmektedir. Bireyler örgütün 

amaç ve kurallarına saygı duymakta ve yöneticilerini sevmektedir. Ayrıca duygusal bağlılığı yüksek olan 

bireyler örgütün misyon ve vizyonunu paylaşmaktadır. Duygusal bağlılık bireyin iş deneyimlerinin, 

işletmeye yönelik algılamalarının ve kişisel özelliklerinin birleşiminin sonucu olarak organizasyona karşı 

gelişen olumlu tutumların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Çarıkçı ve Çelikkol, 2009: 159; Kaya ve 

Selçuk, 2007: 179).  

İş Tatmini  

Örgütsel davranışa doğrudan etkisi nedeniyle iş tatmini endüstriyel ve örgütsel psikoloji alanyazınında hatırı 

sayılır bir öneme sahiptir (Baş, 2002: 19). İş tatmini iki ana nedenden ötürü alanyazında en çok araştırılan 

konular arasına girmektedir. İlk olarak, iş tatmini çalışma koşullarının sorumluluk, görev çeşitliliği ve iletişim 

gibi bireye özgü değerlendirilmesi ile ilgilenenler için önem taşır. İkinci olarak ise, iş tatminsizliğinin işe 

devamsızlık, örgütsel verimliliğin düşmesi,  işle ilgili dalgalanmalar yaşanması ve işletmenin sabote edilmesi 

gibi çalışma yaşamına ilişkin sorunların ana sebebi olarak görülmesidir. İki neden birlikte 

değerlendirildiğinde iş tatmininin, çalışma koşulları ile bu çalışma koşullarının bireysel ve örgütsel sonuçları 

arasında bağlantı kuran önemli bir kavram olarak dikkat çektiği söylenebilir (Dormann ve Zapf, 2001: 483).   

İş tatmini ile ilgili yapılan araştırmalar verimlilik, devamsızlık ve işgören devri gibi iş ile ilgili davranışların 

ortaya konulmasında önemli görülmektedir (Oshagbemi, 1999). Özellikle işgörenlerin elde tutulmasının 

temelleri konusunda ilgili alanyazında iş tatmini en kilit alanlar arasında yer almaktadır (Gaylard vd., 2005). 

Bu nedenle özellikle işletmelerin yetenek yönetimi uygulamalarının da işgörenlerin iş tatmini üzerindeki 

etkisini göz önünde bulundurmak, işgörenlerin elde tutulması konusundaki gidişatla ilgili ipuçları 

verebilecektir.   

İş tatmini geniş anlamda “bireylerin işlerine karşı sahip olduğu genel tutumu” ifade etmektedir (Greenberg 

ve Baron, 2000: 170). İş tatmini, “bir işgörenin genel olarak işin kendisine veya işin belirli birtakım yönlerine 

karşı hissetmiş olduğu duygular ve tutumlardır” biçiminde de tanımlanabilmektedir (Aşan ve Özyer, 2008: 

135). İş tatmini işgörenlerin işlerinden umduklarını bulmasının sonucu olarak ortaya çıkan olumlu bir tutuma 

işaret etmektedir (Eren, 1996: 234). İş tatmini işgörenlerin işlerini sevmeleri ölçüsünde değerlendirilir. 

İşgörenler algılarına dayalı olarak işleri ve iş çevrelerine karşı olumlu ya da olumsuz tutum geliştirir. İşgörenin 

iş çevresi işgörenin gereksinimlerini, değerlerini ve kişisel karakteristiklerini karşıladıkça, iş tatmininin düzeyi 

yükselecektir (Abraham, 2012: 27).  

İş tatminini içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini olarak iki boyuta ayırarak ele almak olanaklıdır. İçsel iş tatmini 

bireyin, işini iyi yapması ya da üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinden ötürü sağladığı 

kazanımlara ilişkin değerlendirmesidir. Diğer yandan dışsal iş tatmini ise, bireyin yönetici ya da işletme 

tarafından kendisine sunulan statü, tanınma ve terfi gibi kazanımlara ilişkin değerlendirmeleridir. İçsel iş 
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tatmini daha çok iş ile ilgili iken, dışsal iş tatmini ise daha çok işletmenin kimliği ve özelliği ile ilgilidir 

(Gürbüz, 2010: 232). 

İşten Ayrılma Niyeti 

İşten ayrılma niyeti bir işgörenin davranış niyetlerinden bahseder ve “bilinçli ve planlanmış biçimde işletmeyi 

terk etmeye niyetlenmek” olarak tanımlanabilmektedir (Tett ve Meyer, 1993: 260). Rusbult vd. (1988: 599) işten 

ayrılma niyetini, işgörenlerin istihdam koşullarından tatminsiz olmaları durumunda gösterdikleri yıkıcı ve 

aktif bir eylem şeklinde ele almışlardır. Mor Barak vd.’ne (2001: 628) göre işten ayrılma niyetinin sonrasında 

ekonomik, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan işgören devrinin ve devamsızlık düzeylerinin artmasına yol 

açması, tüm örgütler bakımından işten ayrılma niyetinin tespitini gerekli kılmaktadır. 

Özellikle yüksek performans gösteren yetenekli işgörenlerin işletmeden ayrılması işletmeler tarafından arzu 

edilmeyen bir durum olarak görülmektedir. İşten ayrılma öncesinde  işgörenlerin işten ayrılmaya 

niyetlenmesi işten ayrılma davranışı açısından önemli bir sinyal olmakta, niyet aşamasında bunun 

nedenlerinin tespit edilip ortadan kaldırılması işgörenin kazanılması anlamında işletmelere yol gösterici 

olabilmektedir (Arı vd., 2010: 144). Yapılan birçok çalışma çoğu durumda bireyin işgören devrinin en iyi 

tahmincisinin işten ayrılma niyeti olduğunu göstermiştir. İşten ayrılma niyeti işgücü devri kararlarının en 

önemli ve doğrudan öncülüdür (Mitchell vd., 2001; Griffeth vd., 2000; Currivan, 1999; Tett ve Meyer, 1993; 

Arnold ve Feldman, 1982).  

Araştırma Hipotezlerinin Geliştirilmesi 

Çalışmanın bu bölümünde hipotezlere temel oluşturacak biçimde yetenek yönetimi ile çalışmaya tutkunluk, 

duygusal bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ilişkileri ve çalışmaya tutkunluk, duygusal bağlılık ve iş 

tatmininin aracılık rolleri alanyazında yapılan çalışmalara dayalı olarak irdelenmektedir. 

Oehley (2007) yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işgörenlerin işten ayrılma niyeti, duygusal 

bağlılıkları ve iş tatminlerinin ilişkilerini araştırdığı çalışmada, yöneticinin ‘yeteneği cezbetme ve işe alma’ 

yetkinliği ile işgörenin ‘örgütsel iş tatmini’ arasında anlamlı ve pozitif yönlü orta düzeyde ilişki tespit etmiştir. 

Ayrıca çalışmada, yöneticinin ‘adil davranma ve ödüllendirme’ yetkinliği ile işgörenin ‘yöneticiden tatmin’i 

arasında anlamlı ve pozitif yönlü orta düzeyde ilişki ölçülmüştür. Bunun yanında araştırmada,  yöneticilerin 

‘yeteneği cezbetme ve işe alma’ yetkinliği ile işgörenlerin işten ayrılma niyeti arasında işgörenlerin ‘örgütsel 

tatmin’inin aracılık rolü üstlendiği de saptanmıştır (Oehley, 2007: 107-117).  

Sivanesan (2014) bilişim şirketinde görev alan ve yetenekli işgören olarak belirlenmiş olan, çoğunluğu takım 

lideri ve yöneticisi olan işgörenlere yönelik araştırmasında yönetici yetenek yönetimi yetkinliklerinden 

yeteneği cezbetme ve işe alma ile iş tatmini arasında anlamlı ve pozitif ilişki; yetenekli işgörenleri geliştirme 

ile duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif ilişki; olumlu ilişkiler kurma ve geliştirme ile duygusal 

bağlılık arasında anlamlı ve pozitif ilişki; olumlu ilişkiler kurma ve geliştirme ile işten ayrılma niyeti arasında 

anlamlı ve negatif ilişki saptamıştır. Bunun yanında araştırmada, anlamlı ve iddialı iş sağlama ile iş tatmini 

arasında anlamlı ve pozitif ilişki; anlamlı ve iddialı iş sağlama ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve 

negatif ilişki; adil davranma ve ödüllendirme ile iş tatmini arasında anlamlı ve pozitif ilişki; adil davranma ve 

ödüllendirme ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif ilişki ve iş-yaşam dengesini yönetme ile iş 

tatmini arasında anlamlı ve pozitif ilişki tespit edilmiştir (Sivanesan, 2014: 24-27).  

Alias vd.’nin (2014) araştırmasında bilgi teknolojileri örgütlerinde yetenek yönetimi uygulamaları (yönetsel 

destek, işgören kariyer geliştirme ile ödüllendirme ve tanınma sağlama), işgören tutkunluğu ve işgörenin elde 

tutulması arasındaki ilişkileri araştırmış ve yönetimi uygulamaları ile işgören tutkunluğu arasında anlamlı ve 

pozitif ilişki bulunmuştur. Bunun yanında çalışmada, çalışmaya tutkunluğu da içine alan işgören 

tutkunluğunun yetenek yönetimi uygulamaları ile işgörenin elde tutulması arasında aracılık rolü üstlendiği 

bulunmuştur (Alias vd., 2014: 227). 

Serim Bahadınlı’nın (2013) işletmelerin yetenek yönetimi uygulamalarının işgörenlerin iş tatmini ve örgütsel 

bağlılıkları üzerindeki etkilerini araştırdığı çalışmada, yetenek yönetimi uygulamaları algısının, işgörenlerin 

iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Hughes ve Rog (2008) yaptıkları alanyazın gözden geçirmesine dayalı araştırmanın sonuçları, etkin şekilde 

uygulanmış yetenek yönetimi stratejisinin işgörenlerin işe alınması ve elde tutulması ile işgören 
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tutkunluğunun arttırılması gibi yararlar sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca araştırmacılara göre, bu 

çıktılar işletmenin operasyonel ve finansal çıktılarının arttırılması ile de ilişkili görülmektedir (Hughes ve Rog, 

2008: 743).  

Festing ve Schafer (2014) yaptıkları çalışmada, yetenek savaşında üstün gelmek için işletmelerin, Baby Boomer 

kuşağından (1946-1964 arasında doğan kuşak) çok, X ve Y kuşaklarının eğitim, geliştirme ve kariyer 

olanaklarını arttırmak ve bu sayede onları tutkun işgörenler haline getirmek için kapsamlı yetenek yönetimi 

faaliyetleri gerçekleştirmenin, yetenekli işgörenlerin elde tutulmasında çok kritik önemde olduğu dile 

getirilmiştir (Festing ve Schafer, 2014: 262).   

Aljunaibi (2014) yaptığı araştırmada, yetenek yönetimi uygulamaları (yeteneği geliştirme, tanınma sağlama, 

liderlik geliştirme) ile işgören tutkunluğu arasında anlamlı ve pozitif yüksek düzeyde ilişki olduğunu tespit 

etmiştir. Barkhuizen vd.’nin (2014) yaptığı çalışmada ise, bazı yetenek yönetimi boyutlarının (yönetimin 

bağlılığı, yetenek değerlendirme süreci, yeteneği geliştirme ve performans yönetimi) çalışmaya tutkunluğun 

tüm boyutları ile anlamlı ve pozitif ilişkili olduğunu saptamıştır. 

Barkhuizen vd. (2015) öğretmen üzerine yaptığı araştırmada, yetenek yönetimi ve yetenek yönetimi boyutları 

(işgücü planlama, yeteneği edinme, yetenek bağlılığı, yeteneği geliştirme, performans yönetimi, yeteneği elde 

tutma) ile öğretmenlerin işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi araştırmış, yetenek yönetimi ve yetenek 

yönetimi boyutları ile öğretmenlerin işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif ilişki tespit etmiştir.   

Tanton’un (2007) vaka çalışmasına dayalı gerçekleştirilen araştırmanın genel sonucu, işgörenin elde 

tutulmasında yetenek yönetiminin rolünün yadsınamayacağını göstermiştir. Çalışmanın sonuçları, 

işletmelerin yetenekli işgörenlerin işletmeden ayrılmasına yol açan gönüllü işgücü devrinin önüne geçmesi 

konusunda iş tatmini, yetenek yönetimi ve işgöreni elde tutma ile ilgili tüm faktörlere odaklanma gereksinimi 

duyduğunu göstermiştir (Tanton, 2007: 2-5). 

Chami-Malaeb ve Garavan (2013) yaptıkları araştırmada, işletmelerin yetenek geliştirme uygulamaları ve 

liderlik geliştirme uygulamalarının işgörenlerin duygusal bağlılık ve işletmede kalma niyeti ile anlamlı ve 

pozitif ilişkili olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca bu araştırmada, duygusal bağlılığın yetenek geliştirme 

uygulamaları ile işletmede kalma niyeti arasında kısmi aracı etkisi olduğu, liderlik geliştirme uygulamaları 

ile işletmede kalma niyeti arasında ise tam aracı etkisi olduğu da bulunmuştur. 

Darvish vd.’nin (2012) araştırmasında, yönetici yetenek yönetimi yetkinlikleri boyutlarının (yetenek yönetimi 

zihniyeti sergileme, yeteneği cezbetme ve işe alma, yetenekli işgörenleri belirleme ve farklılaştırma, yetenekli 

işgörenleri geliştirme, olumlu ilişkiler kurma ve geliştirme, anlamlı ve iddialı iş sağlama, adil davranma ve 

ödüllendirme ve iş-yaşam dengesini yönetme) işgörenin işten ayrılma niyeti ile anlamlı ve negatif ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir. 

Du Plessis vd. (2015) çalışmasında algılanan yetenek yönetimi uygulamaları ile işgörenlerin işten ayrılma 

niyeti arasında anlamlı ve negatif orta düzeyde ilişki tespit etmiştir. Ayrıca araştırmanın sonuçları, algılanan 

yetenek yönetimi uygulamaları ile işten ayrılma niyeti arasında algılanan örgütsel destek ve algılanan yönetici 

desteğinin aracı ya da düzenleyici rolü olmadığını göstermiştir. 

Akbaş (2013) Türkiye’de bir banka üzerinde gerçekleştirdiği vaka çalışmasında yetenek yönetimi ile yetenekli 

işgörenlerin elde tutulması arasındaki ilişkiyi incelemiş ve işletmenin gelecekteki gereksinimlere yönelik 

güçlü liderlik hattı kurmak için yetenek yönetimi sistemlerinin özenli biçimde kurulması ve kullanılması 

gerektiğini ortaya koymuştur. Ayrıca araştırma, gelişimi için yatırım yapılmış olan yetenekli işgörenlerin işten 

ayrılma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.         

Gussenhoven (2009) yetenekli işgören olarak tanımlanmış bulunan işgörenlere yönelik araştırmasında, 

yetenek yönetimi uygulamalarının duygusal bağlılık üzerindeki etkisinin psikolojik sözleşme aracılığıyla 

açıklanabileceğini ortaya koymuştur. Ping (2011) yaptığı çalışmada, yetenek yönetimi uygulamalarının 

(yeteneği cezbetme, yeteneği seçme, yeteneği tutkun hale getirme, yeteneği geliştirme ve yeteneği elde tutma) 

örgütsel bağlılığa (duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık) etkisini incelemiş ve yönetimi 

uygulamaları ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki tespit etmiştir. Bu çalışmada, özellikle 

yetenek yönetimi uygulamalarının yeteneği tutkun hale getirme ve yeteneği geliştirme boyutlarının örgütsel 

bağlılığın farklı boyutları ile anlamlı ilişkilerinin olduğu görülmüştür. 
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Hamidi vd.’nin (2014) kamu örgütlerine yönelik çalışmasında, bütün yetenek yönetimi uygulamalarının 

(yetenekleri seçme, işe alma, kullanma, geliştirme ve elde tutma) iş tatmini ile anlamlı ve pozitif ilişkili 

olduğunu ortaya koymuştur. Luna-Arocas ve Morley (2015) ise, yetenek yönetimi zihniyeti sergileme 

yetkinliğinin iş tatmini üzerinde doğrudan, iş performansı üzerinde de dolaylı etkisinin olduğunu tespit 

etmiştir. Ayrıca sözü edilen çalışmada, iş tatmini yetenek yönetimi zihniyeti sergileme yetkinliği ile iş 

performansı arasında aracılık rolü üstlendiği de saptanmıştır. 

Khah vd.’nin (2014) araştırmasının sonuçları, işgörenlerin yetenek yönetimi algısının iş tatmini, sadakat ve 

işgören tutkunluğunda etkili bir role sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırmada, yetenek yönetiminin 

işgören tutkunluğu üzerinde iş tatmini ve sadakat vasıtasıyla dolaylı etkiye sahip olduğu da saptanmıştır.  

Hoogervorst (2009) yaptığı çalışmada, yetenek yönetimi uygulamaları düzeyinin işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisinde psikolojik sözleşmenin aracılık rolünün olduğunu tespit etmiştir. 

Kamil vd. (2011) Malezya’da altı şirketin insan kaynakları uzmanları ile gerçekleştirdikleri mülakatlar 

sonucunda, yetenek yönetiminin işgörenin elde tutulmasında gözönünde bulundurulması gereken bir strateji 

olduğunu tespit etmiştir. Mülakatlara göre, bahsi geçen bu strateji işe alma, seçme, eğitim ve geliştirme ve 

performans yönetimi gibi insan kaynakları faaliyetlerini içine almaktadır. Çalışmaya göre, yetenek yönetimi 

sayesinde yetenekli işgörenin tutkunluğunun sağlanması ve elde tutulması örgütsel başarı ve performansın 

geliştirilmesi için gerekli görülmektedir (Kamil vd., 2011: 147). 

Sweem’in (2009) karma bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilen araştırması, yetenek yönetimi stratejisinin 

anlamlı şekilde işgören tutkunluğunu arttırdığını tespit etmiştir. Bunun yanında bu araştırma, yetenek 

yönetiminin stratejik bir insan kaynakları/örgüt geliştirme faaliyeti olduğunu ortaya koymuştur. 

Alanyazın incelendiğinde yetenek yönetimi ile işten ayrılma niyeti arasında çalışmaya tutkunluğun aracılık 

rolü üstlendiği çalışmaya rastlanmamakla birlikte, Alias vd. (2014: 227) yaptıkları araştırmada çalışmaya 

tutkunluğu da içine alan işgören tutkunluğunun yetenek yönetimi uygulamaları (yönetsel destek, işgören 

kariyer geliştirme ile ödüllendirme ve tanınma sağlama) ile işgörenin elde tutulması arasında aracılık rolü 

üstlendiğini saptamışlardır. Çalışmaya tutkunluğun işgören tutkunluğunun iki temel bileşeninden birisi 

olduğu düşünüldüğünde, çalışmaya tutkunluğun yetenek yönetimi ile işgörenin işten ayrılma niyeti arasında 

aracı rol üstlenebileceğini söyleyebiliriz. Bunun yanında alanyazına bakıldığında, çalışmaya tutkunluğun 

aracılık rolü üstlendiği başka bazı çalışmalar da vardır. El Badawy ve Bassiouny (2014) çalışmasında, işgören 

tutkunluğunun dönüşümcü liderlik ile işten ayrılma niyeti arasında aracılık rolü üstlendiği ortaya koymuştur. 

Yalabik vd. (2013), çalışmaya tutkunluğun duygusal bağlılık ile iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasında 

tam aracılık rolü üstlendiğini tespit etmiştir. Ayrıca ilgili çalışmada, çalışmaya tutkunluğun iş tatmini ile iş 

performansı arasında tam, iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında ise kısmi aracılık rolü üstlendiği de 

bulunmuştur. Agarwal ve Gupta’nın (2015) yaptıkları çalışmada ise, iş özellikleri ile işten ayrılma niyeti 

ilişkisinde çalışmaya tutkunluğun aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir.  

Alanyazında duygusal bağlılığın yetenek yönetimi ile işten ayrılma niyeti arasında aracı rolüne dikkat çeken 

pek araştırma olmamakla birlikte, Chami-Malaeb ve Garavan (2013: 4046) yaptıkları araştırmada duygusal 

bağlılığın işletmenin yetenek geliştirme uygulamaları ile işgörenin işletmede kalma niyeti arasında kısmi aracı 

etkisi olduğunu, işletmenin liderlik geliştirme uygulamaları ile işgörenin işletmede kalma niyeti arasında ise 

tam aracı etkisi olduğu bulgulamıştır. Buradan yola çıkılarak, duygusal bağlılığın yetenek yönetimi 

uygulamaları ile işten ayrılma niyeti arasında aracı rol üstlenebileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Ayrıca, alanyazında duygusal bağlılığın aracılık rolü üstlendiği başka çalışmalar da söz konusudur. Ahmad 

ve Omar’ın (2010) araştırmasında, algılanan aile destekleyici çalışma kültürü ile işten ayrılma niyeti arasında 

anlamlı ve ters yönlü ilişki olduğu, ayrıca duygusal bağlılığın bu ilişkide aracılık rolü üstlendiği tespit 

edilmiştir. Almutairi (2016) duygusal bağlılığın dönüşümcü liderlik tarzı ile işgörenin iş performansı 

arasındaki ilişkide aracılık etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Camelo-Ordaz vd. (2011), insan kaynakları 

yönetimi uygulamalarının bilgi paylaşımı ile ilişkisinde duygusal bağlılığın aracılık etkisinin olduğunu tespit 

etmiştir.    

Tanton (2007) vaka çalışması şeklinde gerçekleştirdiği araştırmada, yetenek yönetimi uygulamalarının 

yetersizliğinin işten tatminsizliğe yol açan nedenlerden biri olarak işgörenlerin işten ayrılmasına yol açıp 

açmadığını ve yetenek yönetiminin işgörenlerin örgütte tutulmasında pozitif rol üstlenip üstlenmediğini 
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ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın genel sonucu, işgörenin elde tutulmasında yetenek yönetiminin 

rolünün yadsınamayacağını göstermiştir. Araştırmanın sonuçları işletmelerin yetenekli işgörenlerin 

işletmeden ayrılmasına yol açan gönüllü işgücü devrinin önüne geçilmesi konusunda iş tatmini, yetenek 

yönetimi ve işgöreni elde tutma ile ilgili tüm faktörlere odaklanma gereksinimi duyduğunu da işaret 

etmektedir (Tanton, 2007: 2-5). Bu çalışmada da görüleceği üzere, iş tatmininin yetenek yönetimi ile işten 

ayrılma niyeti arasında aracı bir rol üstlenebileceği söylenebilir. Alanyazında, iş tatmininin aracılık rolüne 

dikkat çeken başka bazı araştırmalar da dikkat çekmektedir. Serim Bahadınlı (2013) yaptığı araştırmada, iş 

tatmininin yetenek yönetimi uygulamalarının soyut algısı ile örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık, devam 

bağlılığı ve normatif bağlılık boyutları arasında kısmi aracı rolü üstlendiği sonucuna varmıştır. Anafarta 

(2015), iş tatmininin algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisi 

olduğunu tespit etmiştir. Crow vd. (2012) ise, iş tatmininin örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasında 

aracı rol üstlendiğini saptamışlardır. 

Buraya kadar ele alınan tüm araştırma sonuçları ve değerlendirmeler ışığında araştırmada test edilecek 

hipotezler aşağıdaki biçimde geliştirilmiştir: 

Hipotez 1: Yetenek yönetimi yetkinliklerinin işten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan negatif bir etkisi vardır. 

Hipotez 2: Duygusal bağlılık yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti arasında aracılık etkisine 

sahiptir. 

Hipotez 3: Çalışmaya tutkunluk yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti arasında aracılık etkisine 

sahiptir. 

Hipotez 4: İş tatmini yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti arasında aracılık etkisine sahiptir. 

3.Yöntem 

Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren ve yetenek yönetimi uygulamaları ile öne çıkan 

bankaların yöneticilerinin sahip olduğu yetenek yönetimi yetkinliklerinin, işgörenlerin işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisini ve bu ilişkide işgörenlerin duygusal bağlılıklarının, çalışmaya tutkunluklarının ve iş 

tatminlerinin aracı rol üstlenip üstlenmediklerini araştırmaktır. Araştırmada yanıtı aranan sorular olarak 

‘Yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinlikleri işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkili midir?’ ve 

‘Yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işgörenin işten ayrılma niyeti ilişkisinde duygusal bağlılık, 

çalışmaya tutkunluk ve iş tatmininin aracı etkisi var mıdır?’ şeklindedir.  

Çalışmada; bağımlı değişken işgörenin işten ayrılma niyeti iken, bağımsız değişken yöneticilerin yetenek 

yönetimi yetkinlikleridir. Bunun yanında, yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinliklerinin işgörenlerin işten 

ayrılma niyeti üzerindeki etkisine aracılık edebileceği düşünülen çalışmaya tutkunluk, duygusal bağlılık ve iş 

tatmini aracı değişken olarak ele alınmaktadır. Bu değişkenler göz önünde bulundurularak oluşturulan 

araştırma modeli Şekil 1’de görülmektedir.  
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın Önemi 

Yenilikçi uygulamaları ve güncel yaklaşımları yoğun biçimde hayata geçiren bankacılık sektörü, Türkiye’de 

yetenek yönetimi uygulamalarının otomotiv sektörü, hızlı tüketim malları sektörü ve ilaç sektörü gibi 

sektörlerle birlikte en çok uygulandığı sektörler arasında yer almaktadır (Towers Watson, 2011). Alanyazın 

incelendiğinde, ülkemizde bankacılık sektörüne yönelik yetenek yönetimi çabalarını ele alan önemli sayıda 

akademik çalışmaya rastlanılmaktadır. Akbaş (2013) yaptığı çalışmada, bankacılık sektöründe vaka çalışması 

yoluyla yetenek yönetimi ile işgöreni elde tutma ilişkisini ele almıştır. Altunoğlu vd. (2015) yaptıkları vaka 

çalışmasıyla yetenek yönetimi uygulaması olan bir bankanın yetenek yönetimi uygulamaları ile bankanın 

olumlu iş sonuçları elde etmesi arasında pozitif ilişkinin olup olmadığını araştırmıştır. Demircioğlu (2010) 

çalışmasında özel bir bankanın yetenekli işgörenlerini uzun süreli istihdam edebilmesi için yapılandırdığı 

yetenek yönetimi programından ne şekilde yararlandığını, yetenek yönetimine ilişkin uygulamaların ne gibi 

etkilerinin olduğunu vaka üzerinden incelemiştir. Öner (2014) çalışmasında, Türkiye’de faaliyet gösteren bir 

bankaya yönelik gerçekleştirdiği vaka çalışması ile ilgili bankanın yetenek yönetimini nasıl ele aldığını, 

kuramsal çerçevede yer verilen bilgilerle bağlantılı olarak değerlendirmiştir. Yiğit ve Kaplan (2015), özel bir 

bankanın yetenek yönetimi yöneticisi ile gerçekleştirdikleri mülakat yoluyla, bankanın yetenek yönetimi 

sürecini irdelemişlerdir. Kanap Güngör (2013) bankacılık sektörü işgörenlerine yönelik ankete dayalı yaptığı 

araştırmada, işletmelerin yetenek yönetimi uygulamalarının işgören performansına etkisini ele almıştır. 

Karabıyık (2015) çalışmasında beş bankanın insan kaynakları ve yetenek yönetimi birimi uzmanlarıyla 

mülakatlar gerçekleştirmiş ve ilgili bankaların yetenekli işgörenlere yönelik uygulamaları ışığında, ülkemizin 

bankacılık sektöründeki yetenek yönetimi uygulamalarını ortaya koymaya çalışmıştır. Muslu (2013) yaptığı 

çalışmada, anket yoluyla ulaştığı kamu ve özel sektör bankalarının işgörenlerinin yetenek yönetimi 

uygulamalarına ilişkin algılarını ve bu algıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum vb. gibi farklı 

demografik niteliklere göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmıştır. Terlemez (2013) ise, Türkiye’nin 

önde gelen bankalarından birine yönelik yürüttüğü vaka çalışmasında yetenek yönetimi uygulamalarının 

bankaya olan etkilerinin incelenmesi, bankanın yetenekli işgörenleri uzun süreli elde tutabilmek için yetenek 

yönetimi uygulamalarından nasıl yararlandığı, yetenek yönetimi uygulamalarının olumlu ve olumsuz 

etkilerinin neler olduğu gibi konulara odaklanmıştır.  

Türkiye’de yapılan ve yukarıda sözü edilen bankacılık sektöründeki yetenek yönetimi uygulamalarını konu 

alan akademik çalışmalara bakıldığında, çalışmaların çoğunlukla bir banka özelinde vaka çalışması şeklinde 

yürütüldüğü ve yetenek yönetimi uygulamalarının olası sonuçlarının bu işletme özelinde ele alındığı 

görülmektedir. Ayrıca yetenek yönetimi uygulamalarından beklenen olası bireysel ve örgütsel sonuçlar 

arasında rol oynayabilecek aracı değişkenleri ele alan akademik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, 

yapılan bu nicel araştırmanın yetenek yönetimi uygulamaları ile tanınan beş farklı bankadan veri toplanarak 

gerçekleştirilmesi ve yetenek yönetimi uygulamaları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide aracı rol 
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üstlenebilecek değişkenleri araştırması açısından alanyazına anlamlı bir katkı sağladığı söylenebilir. Diğer 

yandan, bu çalışmanın yetenek yönetimi uygulamalarının hayata geçirilmesi noktasında çok önemli bir 

konumda yer alan yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinliklerinin işgören bakış açısından değerlendirilmesi 

ve sözü edilen yetkinliklerin işgörenlerin duygusal bağlılıklarına, çalışmaya tutkunluklarına, iş tatminlerine 

ve işten ayrılma niyetlerine olası etkisinin görülmesi açısından akademik alanyazına ve uygulamacılara 

önemli bir katkı sağladığı söylenebilmektedir.  

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Bu araştırma ülkemizde bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve yetenek yönetimi uygulamaları bulunan 

bankaların Antalya ili genelinde bulunan şubelerindeki yetenekli işgörenleri kapsamaktadır. Yetenek 

yönetimi uygulamaları bulunan bankaların tespitinde elektronik ortam taramaları ve Türkiye Bankalar 

Birliği’nde kayıtlı bulunan bankaların genel müdürlükleri ile kurulan iletişimden yararlanılmıştır. Bankacılık 

sektörün seçilmesinin ana nedeni, bu sektörün ülkemizde yetenek yönetimi uygulamalarının en geniş ve etkili 

şekilde uygulandığı sektörler arasında yer almasıdır. Bu nedenle uygulamanın bu sektördeki işgörenlere 

dönük yapılmasının yetenek yönetimi yetkinlikleri ve işten ayrılma niyeti ilişkisi hakkında daha sağlıklı veri 

sağlayacağı öngörülmüştür. Çalışmada bankacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yetenekli olarak 

değerlendirilen işgörenlerinin görüş ve algıları esas alınmıştır. Maddi olanak ve zaman kısıtı dolayısıyla 

araştırma sadece Antalya ilinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini yetenek yönetimi uygulaması olan bankaların Antalya ilinde faaliyet gösteren 

şubelerindeki yetenekli işgörenler oluşturmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre Antalya ilinde 

faaliyet gösteren tüm banka şubelerinde (yetenek yönetimi uygulamaları olmayan bankalar da dahil) 

31.12.2014 tarihi itibariyle 6025 kişi çalışmaktadır. Bu sayı yine aynı verilere göre, Akdeniz Bölgesi’nde 16851 

kişi, Türkiye genelinde ise 200084 kişidir. İller özelinde bakıldığında Antalya; İstanbul (83636 kişi), Ankara 

(19746 kişi), İzmir (11272 kişi) ve Kocaeli’den (9419 kişi) sonra bankacılık sektöründe en fazla istihdamın 

olduğu beşinci il olarak dikkat çekmektedir (www.tbb.org.tr, 2015).  

Araştırma çerçevesinde ulusal düzeyde yetenek yönetimi uygulamalarına sahip olduğu elektronik ortam 

taramaları ve genel müdürlük iletişimleri ile tespit edilen ve araştırmaya katılım konusunda olumlu yaklaşan 

beş bankanın farklı şubelerindeki değişik düzeylerdeki yetenekli olarak değerlendirilen işgörenlerden 

verilerin toplanması amaçlanmıştır. Tüm anket formunun oluşturulmasından ve pilot uygulamanın 

gerçekleştirilmesinden sonra, yetenek yönetimi uygulayan bankaların Antalya ili genelindeki şubelerinden 

öncesinde randevu alınarak işgörenlerin uygunluk durumuna göre ya yüz yüze anket uygulaması şeklinde 

ya da anket formunun bırakılıp daha sonra kapalı zarf içinde doldurulmuş olarak teslim alınması şeklinde 

uygulama gerçekleştirilmiştir. İşgörenlerin yetenekli işgören sınıfında değerlendirilip değerlendirilmediği 

konusunda şube yöneticilerinin beyanları dikkate alınmış ve yetenekli işgören olduğu belirtilen işgörenlere 

anketler 20 Temmuz 2015-15 Ekim 2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anketlerin uygulanmasında 

olasılıklı olmayan örnekleme tekniklerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme 

yönteminde araştırmacı gereksinim duyduğu büyüklükte örnekleme ulaşıncaya kadar en kolay ve ulaşılabilir 

katılımcılardan veri toplamaya çalışmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2015: 130). 500 adet bastırılarak şubelere 

dağıtımı gerçekleştirilen anket formlarından 423’ü geri dönmüş, bunlardan tam ve eksiksiz olarak 

doldurulmuş olan 376’sı araştırmanın veri analizine dâhil edilmiştir. %95 güvenilirlik düzeyinde evren 

büyüklüğü 6000 kişiden oluşan bir gruptan 361, evren büyüklüğü 6500 kişiden oluşan bir gruptan ise 363 

kişilik bir örnekleme ulaşılması kabul edilebilir görülmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2015: 128). Araştırmanın 

evrenini oluşturan Antalya ilindeki tüm banka işgörenlerinin sayısı 6025 kişidir. Yani Antalya’da tüm 

bankacılar yetenekli işgören sınıfına dâhil edilmiş olsa bile, bu evrenden 363 kişilik bir örnekleme ulaşılması 

yeterli kabul edilebilmektedir. Kaldı ki, tam sayısı bilinmemekle birlikte yetenek yönetimi uygulayan 

bankalarda çalışan yetenekli işgören sayısı bunun da altında yer almaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

376 adet tam ve eksiksiz doldurulmuş anket formu %95 güvenilirlik düzeyinde kabul edilebilir bir sayı olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

 

 

http://www.tbb.org.tr/
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Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada ele alınan modele ilişkin değişkenlerin ölçümünü ve hipotezlerin test edilmesini sağlamak 

amacıyla 5 ölçekten yararlanılmıştır. Ayrıca demografik özelliklerin tespitine yönelik 9 adet demografik 

ifadeye de anket formunda yer verilmiştir. Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeği (Talent Management 

Competency Questionnare) Oehley (2007) tarafından geliştirilmiş olup Türkçe uyarlaması bu çalışma 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. Türkçe uyarlaması gerçekleştirilen Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeği 5’li 

Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum) şeklinde olup, orijinalinde 8 boyutlu ve 43 

ifadeden oluşan bir ölçektir. İşgörenlerin çalışmaya tutkunluk düzeylerini belirlemek amacıyla 17 ifadeden 

oluşan ve Schaufeli vd. (2002) tarafından geliştirilip Turgut (2011) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olan Utrecht 

Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği (Utrecht Work Engagement Scale-UWES) kullanılmıştır. Çalışmaya tutkunluk 

ölçeği 5’li Likert (1-Hiçbir zaman, 5-Her zaman) şeklinde tasarlanmıştır. İşgörenlerin duygusal bağlılıklarını 

ölçmek için 6 ifadeden oluşan Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen ve örgütsel bağlılık ölçeğinin 

parçası olan duygusal bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5’li Likert (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5-Kesinlikle 

Katılıyorum) şeklindedir. Ölçekte yer alan üç ifade olumsuz şekilde oluşturulduğundan, veriler analiz için 

istatistik paket programına işlenirken ters yönlü puan girişleri gerçekleştirilmiştir. İşgörenlerin iş tatminini 

ölçmeye dönük 20 ifadeden oluşan Weiss vd. (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Tatmini Ölçeği 

(Minnesota Satisfaction Questionnaire) kullanılmıştır. İş Tatmini Ölçeği 5’li Likert (1-Hiç memnun değilim, 5-

Çok memnunum) şeklindedir. İşgörenin işten ayrılma niyetini ölçmeye dönük 4 ifadeden oluşan Rusbult 

vd.’nin (1988) işten ayrılma niyeti ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek 5’li Likert (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5-

Kesinlikle Katılıyorum) şeklinde düzenlenmiştir. 

4. Bulgular 

Araştırmaya Katılanların Betimleyici İstatistikleri 

Araştırmaya dâhil edilen 376 yetenekli işgörene ait betimleyici istatistiklere bakıldığında; katılımcıların 

%48,7’sinin kadınlardan, %51,3’ünün erkeklerden oluştuğu, %64,9 büyüklüğündeki önemli bir kesiminin 26-

35 yaş grubundaki çalışanlardan meydana geldiği, %97,3’ünün lisans ya da lisansüstü eğitim derecesine sahip 

olduğu, %59,6’sının evli, geri kalanının bekâr olduğu tespit edilmiştir. Çalışılan departman açısından bir 

değerlendirmeye gidildiğinde katılımcıların %42,8’inin ilgili bankaların operasyon departmanlarında çalıştığı, 

bunu da %28,5 ile bireysel bankacılık departmanında çalışanların takip ettiği görülmüştür. Çalışılan pozisyon 

açısından ele alındığında ise gişe yetkilileri (%31,4) en çok katılım gösterenlerdir. Bunun yanında portföy 

yöneticilerinin (%26,1) ve portföy yetkililerinin (%26,5) oranları da katılımcılar içinde önemli bir düzeydedir. 

Araştırmaya katılanların genelde 0-5 yıl arası (%58,8’i) ya da 5 yıl üstü-10 yıl arası (%30,6’sı) halen çalışmakta 

olduğu bankalarda çalıştığı görülmektedir. Sektörde çalışma süreleri açısından bakıldığında ise işgörenlerin 

%44,9’u 0-5 yıl arası sektörde iken, %35,4’ünün 5 yıl üstü-10 yıl arası sektörde bulunduğu dikkat çekmektedir. 

Son olarak, ortalama aylık gelir düzeyi açısından işgörenlerin %36,7’sinin 1501-2500 TL arası aylık gelire 

sahipken, %27,7’sinin de 2501-3500 TL aralığında bir gelirinin olduğu tespit edilmiştir. 

Kullanılan Ölçeklere İlişkin Analiz Bulguları 

Ölçme araçlarının geçerlilik ve güvenilirlik analizleri bağlamında Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeği, 

Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği ve İş Tatmini Ölçeği için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) gerçekleştirilmiş; 

ölçeklerden elde edilen faktörlerin iç tutarlılıklarını belirlemek üzere güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Bu 

analizler IBM SPSS 21.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu ölçekler için IBM SPSS AMOS 22.0 

yardımıyla Doğrulayıcı Faktör Analizleri (DFA) gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, tek boyut olarak 

değerlendirildiğinden faktör analizleri gerçekleştirilmeyen Duygusal Bağlılık Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti 

Ölçeği için ise, sadece güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeğine İlişkin Bulgular 

Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeği’nin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla Temel Bileşenler Yöntemi ve 

Oblimin Döndürme Yöntemi kullanılarak açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Veri setinin faktör analizine 

uygunluğunu test edebilmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi ve Bartlett Küresellik Testi (Bartlett’s Test 

of Sphericity) gerçekleştirilmiştir. KMO değeri 0,50’den fazla ve Bartlett değeri de 0,05 önem derecesinde 

anlamlı bulunduğundan, veri seti faktör analizine uygun görülmüştür (KMO=0,981; χ² Bartlett test 

(903)=18273, p=0,000). 



H. Boz 13/4 (2021) 3236-3264 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                Journal of Business Research-Turk 3249 

Yapılan AFA sonucunda Joliffe Kriteri (Kalaycı, 2010: 322) esas alınarak özdeğer istatistiği 0,7’nin üzerinde 

kalan sayıda faktör elde edilmiştir (5 faktör). Bu 5 faktör toplam varyansın %75,023’ünü açıklamaktadır. 

AFA’da ifadelerin bir faktördeki yük değerlerinin en az 0,30 olmasına ve iki faktörde birbirine yakın faktör 

yükleri alan ifadeler için faktör yükleri arasında en az 0,10 faktör yükü fark olmasına dikkat edilmiştir 

(Büyüköztürk, 2007). Değişkenin faktörü temsil etme derecesini gösteren faktör yükü büyüklüğünün asgari 

0,30 olması gerekmektedir (Gegez, 2007). Bu şekilde ele alındığında koşulları sağlamayan ölçekteki B4, B7, 

B11, B17, B21, B28 numaralı ifadeler analizden çıkartılmıştır. İlgili ifadeler dışarıda bırakılarak analiz yeniden 

gerçekleştirildiğinde 37 ifade, 5 faktörlü ve sağlıklı bir yapı oluşturmuştur. İfadelerin faktörlere dağılımına 

bakıldığında, yetenek yönetimi yetkinliklerini ölçen ölçeğin faktör yapısı 8 boyutlu orijinal ölçekten farklı 

dağılım göstermiştir. Orijinal ölçekte yer alan ‘yetenekli işgörenleri geliştirme’ ve ‘olumlu ilişkiler kurma ve 

sürdürme’ boyutlarının ifadeleri bu çalışmada ‘işgörenleri geliştirme ve onlarla olumlu ilişki kurma’ 

boyutunda; orijinal ölçekte ‘yetenek yönetimi zihniyeti sergileme’ ve ‘yetenekli işgörenleri belirleme ve 

farklılaştırma’ boyutlarının ifadeleri bu çalışmada ‘yetenek yönetimi zihniyeti sergileme ve yetenekli 

işgörenleri belirleme’ boyutunda; orijinal ölçekte ‘anlamlı ve iddialı iş sağlama’ ve ‘adil davranma ve 

ödüllendirme’  boyutlarının ifadeleri bu çalışmada ‘anlamlı iş sağlama ve ödüllendirme’ boyutunda 

toplanmıştır. Diğer yandan, ‘yeteneği cezbetme ve işe alma’ ve ‘işgörenlerin iş yaşam dengesini yönetme’ 

boyutları orijinal ölçekle benzer şekilde oluşmuştur. Her bir faktör için faktör yükleri ‘işgörenleri geliştirme 

ve onlarla olumlu ilişki kurma’ için 0,342-0,557 aralığında; ‘yetenek yönetimi zihniyeti sergileme ve yetenekli 

işgörenleri belirleme’ için 0,440-0,782 aralığında; ‘anlamlı iş sağlama ve ödüllendirme’ için 0,458-0,789 

aralığında; ‘yeteneği cezbetme ve işe alma’ için 0,435-0,853 aralığında ve ‘işgörenlerin iş yaşam dengesini 

yönetme’ için 0,422-0,789 aralığında değişmektedir. Daha sonra, Cronbach α (Cronbach’s Alpha) değerlerini 

kullanarak elde edilen yetenek yönetimi yetkinlikleri faktörlerinin ayrı ayrı ve toplamda güvenilirlik düzeyleri 

saptanmıştır. ‘İşgörenleri geliştirme ve onlarla olumlu ilişki kurma’ boyutunun güvenilirliği 0,968; ‘yetenek 

yönetimi zihniyeti sergileme ve yetenekli işgörenleri belirleme’ boyutunun güvenilirliği 0,944; ‘yeteneği 

cezbetme ve işe alma’ boyutunun güvenilirliği 0,840; ‘işgörenlerin iş yaşam dengesini yönetme’ boyutunun 

güvenilirliği 0,943 ve ‘anlamlı iş sağlama ve ödüllendirme’ boyutunun güvenilirliği 0,953 olarak bulunmuştur. 

Ölçekteki ifadeler toplu güvenilirlik analizine tabi tutulduğunda ise Cronbach α değeri 0,984 gibi yüksek ve 

kabul edilebilir düzeyde çıkmıştır.  

Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeği için AFA ile elde edilen 5 faktörlü ölçeğin DFA’sı da gerçekleştirilmiştir. 

DFA’da iyi uyum istatistikleri olarak Uyum İyiliği İndeksi (GFI), Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI), Ki-

Kare İstatistiği (χ²), Ki-Kare/serbestlik derecesi (χ²/sd) ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) 

değerleri kullanılmıştır. Meydan ve Şeşen (2011: 37) kabul edilebilir uyum düzeylerini χ²/sd ≤ 5; GFI ≥ 0,85; 

AGFI ≥ 0,85; RMSEA ≤ 0,08 olarak ele alınmıştır. İlk elde edilen modelin uyum indeksi sonuçlarına 

bakıldığında, χ²/sd=3,036 (1879,21/619), p=0,000; GFI=0,778; AGFI=0,748 ve RMSEA=0,074 şeklinde elde 

edilmiştir. Bu değerlerden χ²/sd ve RMSEA değerleri iyi ve kabul edilebilir uyum kriterlerini sağlarken, GFI 

ve AGFI değerleri iyi ya da kabul edilebilir uyumu sağlamamaktadır. Bir dizi modifikasyon sonrası modelin 

uyum indeksi sonuçlarına bakıldığında, χ²/sd=2,384 (1432,57/601); p=0,000; GFI=0,829; AGFI=0,802 ve 

RMSEA=0,061 şeklinde elde edildiği görülmektedir. Bone vd.’ne (1989) göre, GFI ve AGFI değerlerinin kritik 

değerlerin çok az altında kalması örneklem büyüklüğü veya modelin  karmaşıklığıyla 

ilişkilendirilebilmektedir. Yapılan analizlerde GFI ve AGFI değerlerinin kritik değerlerin az miktar altında 

çıkması bu nedenle olabilir. Sonuç olarak, elde edilen bu uyum indeksleri modelin kabul edilebilir bir uyuma 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır denilebilir. 

DFA’sı yapılmış bulunan Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeği’nin yapı güvenilirliği (construct/composite 

reliability-CR) analizi ve ortalama açıklanan varyans (AVE) analizi gerçekleştirilmiştir.  Bu değerler elde 

edilirken, elektronik ortamda hesaplamaya olanak sağlayan bir excel makro dosyasından yararlanılmıştır. CR 

ve AVE hesaplamada yararlanılan ana formüller şu şekildedir (Fornell ve Larcker, 1981): 

      
λ: madde faktör yükü     ɛ: gözlenen değişken hata değeri 

Yapı güvenilirliği (CR) ve ortalama açıklanan varyans (AVE) hesaplamalarında arzu edilen ilgili faktörün 

(boyutun) CR değerinin 0,70’den büyük, AVE değerinin 0,50’den büyük ve bununla birlikte CR değerinin 
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AVE’den büyük olmasıdır (Fornell ve Larcker, 1981). Tablo 2’de görüleceği üzere, Yetenek Yönetimi 

Yetkinlikleri Ölçeği’nin tüm boyutlarının yapı güvenilirliği ve ortalama açıklanan varyans değerleri ilgili 

koşulları sağlamaktadır. Bu bulgular, Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeği’nin yakınsama (birleşme) 

geçerliliğinin sağlandığına ilişkin kanıt oluşturmaktadır.          

Tablo 2. Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeği’nin CR ve AVE Değerleri 

Ölçeğin Boyutları CR AVE 

İşgörenleri geliştirme ve onlarla olumlu ilişki kurma 0,968 0,754 

Yetenek yönetimi zihniyeti sergileme ve yetenekli 

işgörenleri belirleme 

0,943 0,676 

Yeteneği cezbetme ve işe alma 0,835 0,561 

İşgörenlerin iş yaşam dengesini yönetme 0,942 0,731 

Anlamlı iş sağlama ve ödüllendirme 0,952 0,690 

Çalışmaya Tutkunluk Ölçeğine İlişkin Bulgular 

Çalışmaya tutkunluk ölçeğinin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla Temel Bileşenler Yöntemi ve Oblimin 

Döndürme Yöntemi kullanılarak AFA yapılmıştır. KMO değeri 0,50’den fazla ve Bartlett değeri de 0,05 önem 

derecesinde anlamlı bulunduğundan veri seti faktör analizine uygun görülmüştür (KMO=0,932; χ² Bartlett 

test (136)=3989, p=0,000). AFA sonucunda, özdeğerler esas alınarak özdeğeri 1’in üzerinde kalan sayıda faktör 

elde edilmiştir (3 faktör). Bu 3 faktör toplam varyansın %65,192’sini açıklamaktadır. Yetenek Yönetimi 

Yetkinlikleri Ölçeği’ni değerlendirirken göz önünde bulundurulan benzer koşulları sağlamayan bu ölçekteki 

C60 numaralı ifade analizden çıkartılmıştır. Analiz yeniden gerçekleştirildiğinde, 16 ifade 3 faktörlü ve sağlıklı 

bir yapı oluşturmuştur. Ölçeğin faktörleri ‘adanmışlık’, ‘yoğunlaşma’ ve ‘dinçlik’ şeklindedir. Bu faktörleşme 

yapısı orijinal ölçeğin faktörleşme yapısıyla aynıdır, fakat orijinal ölçekte C48 ve C49 numaralı ifadeler dinçlik 

faktöründe toplanırken bu çalışmada adanmışlık faktöründe toplanmıştır. Her bir faktör için faktör yükleri 

‘adanmışlık’ için 0,520-0,842 aralığında; ‘yoğunlaşma’ için 0,676-0,818 aralığında ve ‘dinçlik’ için 0,620-0,885 

aralığında değişmektedir. ‘Adanmışlık’ boyutunun güvenilirliği 0,879; ‘yoğunlaşma’ boyutunun güvenilirliği 

0,837 ve ‘dinçlik’ boyutunun güvenilirliği 0,889 şeklindedir. Ölçekteki ifadeler toplu güvenilirlik analizine tabi 

tutulduğunda Cronbach α değeri 0,922 gibi yüksek ve kabul edilebilir düzeyde çıkmıştır.  

Çalışmaya tutkunluk ölçeğinin DFA sonuçlarına bakıldığında ise, modelin modifikasyona gidilmeksizin 

kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür [χ²/sd= 3,044 (307,467/101), p= 0,000; GFI= 0,902; 

AGFI= 0,868; RMSEA= 0,074]. Diğer yandan, Tablo 3’de yer verilen CR ve AVE değerleri Çalışmaya Tutkunluk 

Ölçeği’nin yakınsama (birleşme) geçerliliğinin sağlandığına kanıt oluşturduğu söylenebilmektedir. 

Tablo 3. Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği’nin CR ve AVE Değerleri 

Ölçeğin Boyutları CR AVE 

Adanmışlık 0,882 0,520 

Yoğunlaşma 0,843 0,522 

Dinçlik 0,904 0,704 

İş Tatmini Ölçeğine İlişkin Bulgular 

İş tatmini ölçeğinin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla Temel Bileşenler Yöntemi Oblimin Döndürme 

Yöntemi kullanılarak AFA yapılmıştır. KMO değeri 0,50’den fazla ve Bartlett değeri de 0,05 önem derecesinde 

anlamlı bulunduğundan veri seti faktör analizine uygun görülmüştür (KMO=0,946; χ² Bartlett test (190)=5178, 

p=0,000). AFA sonucunda, özdeğerler esas alınarak özdeğeri 1’in üzerinde kalan sayıda faktör elde edilmiştir 

(2 faktör). Bu 2 faktör toplam varyansın %59,986’sını açıklamaktadır. E80 numaralı ifadenin ortak varyans 

değeri 0,50’den düşük olduğu için faktör analizinden çıkarılmıştır. Geriye kalan 19 ifade tekrar faktör analizine 

tabi tutulmuştur. Yetenek Yönetimi Yetkinlikleri Ölçeği’ni değerlendirirken göz önünde bulundurulan benzer 

koşulları sağlamayan bu ölçekteki E78 ve E79 numaralı ifadeler de analizden çıkartılmıştır. Analiz yeniden 

gerçekleştirildiğinde, 17 ifadeden oluşan 2 faktörlü ve sağlıklı bir yapı oluşturmuştur. İş tatmini ölçeğinin 

faktörleri ‘dışsal iş tatmini’ ve ‘içsel iş tatmini’ şeklindedir. Bu faktörleşme yapısı orijinal ölçeğin faktörleşme 

yapısıyla aynıdır, fakat orijinal ölçekte E75 ve E81 numaralı ifadeler içsel iş tatmini faktöründe toplanırken, 

bu çalışmada dışsal iş tatmini faktöründe toplanmıştır. ‘Dışsal iş tatmini’nin faktör yükleri 0,514-0,896 
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aralığında ve ‘içsel iş tatmini’nin faktör yükleri ise 0,479-0,942 aralığında değişmektedir. ‘Dışsal iş tatmini’ 

boyutunun güvenilirliği 0,908 ve ‘içsel iş tatmini’ boyutunun güvenilirliği 0,898 şeklindedir. Ölçekteki ifadeler 

toplu güvenilirlik analizine tabi tutulduğunda Cronbach α değeri 0, 939 gibi yüksek ve kabul edilebilir 

düzeyde çıkmıştır.  

İş tatmini ölçeği için AFA ile elde edilen 2 faktörlü ölçeğin DFA’sı da gerçekleştirilmiştir. İlk elde edilen 

modelin uyum indeksi sonuçlarına bakıldığında, χ²/sd=7,101 (837,923/118), p= 0,000; GFI= 0,788; AGFI= 0,725 

ve RMSEA= 0,128 şeklinde elde edilmiştir. Bu değerlerden hiç birisi iyi uyum ve kabul edilebilir uyum 

değerlerini sağlamamaktadır. En iyi model uyumunu sağlamak için modifikasyona gidilmesi sonrası elde 

edilen modelin uyum indeksi sonuçlarına bakıldığında, χ²/sd= 3,743 (419,202/112), p= 0,000; GFI= 0,884; AGFI= 

0,842 ve RMSEA= 0,086 şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, χ²/sd ve GFI değerlerinin 

kabul edilebilir uyum değerlerini sağladığını göstermektedir. AGFI değeri de kabul edilebilir düzeyin çok 

yakınındadır. RMSEA değeri ise, 0,086 ile kabul edilen aralık olan 0,08 ve en üst eşik olan 0,10 ve altı değerler 

kapsamında yer aldığı için kabul edilebilir uyum için yeterli görülebilmektedir (Hair vd., 1998). Sonuç olarak 

elde edilen bu uyum indekslerine göre modelin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu söylenebilir. 

Tablo 4’de yer verilen İş Tatmini Ölçeği’nin CR ve AVE değerlerine bakıldığında ise,  ölçeğin yakınsama 

(birleşme) geçerliliğinin sağlandığı söylenebilmektedir. 

Tablo 4. İş Tatmini Ölçeği’nin CR ve AVE Değerleri 

Ölçeğin Boyutları CR AVE 

Dışsal İş Tatmini 0,900 0,503 

İçsel İş Tatmini  0,894 0,515 

Duygusal Bağlılık Ölçeğine İlişkin Bulgular 

6 ifadeden oluşan duygusal bağlılık ölçeği tek faktör olarak ele alındığından açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmamıştır. Ölçeğin güvenilirlik düzeyine ilişkin iç tutarlılıklar hesaplanırken Cronbach α değeri 

kullanılmıştır. Duygusal bağlılık ölçeğinin Cronbach α değeri 0,823 olarak hesaplanmıştır. Bu düzey duygusal 

bağlılık ölçeğinin kabul edilebilir ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. 

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğine İlişkin Bulgular 

4 ifadeden oluşan İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği tek faktör olarak ele alındığından açıklayıcı ve doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmamıştır. Ölçeğin güvenilirlik düzeyine ilişkin iç tutarlılıklar hesaplanırken Cronbach α 

değeri kullanılmıştır. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği’nin Cronbach α değeri 0,882 olarak hesaplanmıştır. Bu 

düzey İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği’nin oldukça güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. 

Araştırmanın Hipotezlerine İlişkin Bulgular  

Tablo 5 araştırmanın ana değişkenlerinin (yetenek yönetimi yetkinlikleri, duygusal bağlılık, çalışmaya 

tutkunluk, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti) ortalama puanlarını, standart sapmalarını ve birbirleri ile olan 

korelasyonlarını göstermektedir. Tablodaki sonuçlar işten ayrılma niyetinin diğer bütün araştırma 

değişkenleri ile negatif ve anlamlı ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte işten ayrılma niyetinin 

yetenek yönetimi yetkinlikleri (r=-0,30) ve çalışmaya tutkunluk (r=-0,36) ile olan korelasyonlarının zayıf 

düzeyde; buna karşılık duygusal bağlılık (r=-0,53) ve iş tatmini (r=-0,52)  ile olan korelasyonlarının ise orta 

düzeyde olduğu tablodan anlaşılmaktadır. İş tatmini değişkeni duygusal bağlılık (r=0,65), çalışmaya 

tutkunluk (r=0,55) ve yetenek yönetimi yetkinlikleri (r=0,53) değişkenleri ile pozitif ve orta düzeyde ilişkilidir. 

Duygusal bağlılık değişkeni çalışmaya tutkunluk (r=0,47) ve yetenek yönetimi yetkinlikleri (r=0,30) 

değişkenleri ile pozitif ve zayıf düzeyde ilişkilidir. Yetenek yönetimi yetkinlikleri değişkeni ile çalışmaya 

tutkunluk (r=0,46) değişkeni ise pozitif ve zayıf düzeyde ilişkilidir. 
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Tablo 5. Ana Değişkenlerin Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Aralarındaki Korelasyon Değerleri 

 Ortalama Standart 

Sapma 

1 2 3 4 

1. Yetenek Yönetimi 

Yetkinlikleri 

3,60 0,93 -    

2. Çalışmaya Tutkunluk 3,77 0,69 0,46** -   

 

3. Duygusal Bağlılık 3,64 0,85 0,30** 0,47** -  

 

4. İş Tatmini 3,56 0,72 0,53** 0,65** 0,55** - 

 

5. İşten Ayrılma Niyeti 2,74 1,14 -0,30** -0,36** -0,53** -0,52** 

 

  * p< 0,05; ** p< 0,01 

Araştırmanın modeline ilişkin hipotezlerin test edilmesinde yapısal eşitlik modellemesinden (YEM) 

yararlanılmıştır. Çalışmada YEM ile ilgili analizler için IBM SPSS AMOS 22.0 istatistik paket programı 

kullanılmıştır. Birçok bilim dalı tarafından kullanılan YEM, belirli bir kurama dayalı olarak gözlenebilen ve 

gözlenemeyen değişkenlerin nedensel ve ilişkisel bir modelde tanımlanmasına dayanan çok değişkenli bir 

istatistiksel yöntem olarak bilinmektedir. YEM’i günümüzde ön plana çıkaran belki de en önemli neden 

gözlenebilen ve gözlenemeyen değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkilerin tek bir modelde test 

edilebilmesidir. Bu açıdan YEM, aynı anda yapılan birden fazla regresyon analizi olarak değerlendirilebilir 

(Meydan ve Şeşen, 2011: 5).  

Araştırmada YEM ile ölçülecek temel modele ve modele ilişkin hipotezlere önceki bölümlerde yer verilmiştir. 

Araştırma modeli yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde çalışmaya tutkunluk, 

duygusal bağlılık ve iş tatmininin aracılık etkilerine odaklanmaktadır. Modelin yol diyagramı çizilirken 

yapılan faktör analizlerinde çıkarılan ifadeler göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmanın gözlenen 

değişkenleri ve gizil (örtük) değişkenleri Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Araştırma Modelinin Gözlenen ve Gizil Değişkenleri 

Gizil Değişkenler Gözlenen Değişkenler 

 

Yetenek Yönetimi 

Yetkinlikleri 

(YYY) 

İşgörenleri geliştirme ve onlarla olumlu ilişki kurma (GELISOLUMLUILIS) 

Yetenek yönetimi zihniyeti sergileme ve yetenekli işgörenleri belirleme (YYZIHBEL) 

Yeteneği cezbetme ve işe alma (CEZBETME) 

İşgörenlerin iş yaşam dengesini yönetme (ISYASAM) 

Anlamlı iş sağlama ve ödüllendirme (ANLAMISODUL) 

Çalışmaya 

Tutkunluk 

(CALTUT) 

Adanmışlık (ADANMISLIK) 

Yoğunlaşma (YOGUNLASMA) 

Dinçlik (DINCLIK) 

İş Tatmini 

(ISTAT) 

Dışsal İş Tatmini (DISSAL) 

İçsel İş Tatmini (ICSEL) 

 

 

Duygusal Bağlılık 

(DUYBAG) 

Kariyerimin geri kalanını bu işletmede geçirmekten mutlu olurum. (D61) 

Çalıştığım işletmenin sorunlarını kendi sorunlarım gibi hissediyorum. (D62) 

Bu işletmede kendimi “ailenin bir parçası” olarak hissetmiyorum. (D63) 

Çalıştığım işletmeye karşı duygusal bir bağ hissetmiyorum. (D64) 

Çalıştığım işletmeden, dışarıdaki insanlara gururla bahsediyorum. (D65)  

Çalıştığım işletmeye karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissetmiyorum. (D66) 

 

İşten Ayrılma 

Niyeti 

(IAN) 

Daha iyi bir alternatifim olsa bu işten ayrılmayı düşünürüm. (F87) 

Mümkün olsa işten ayrılmayı düşünürdüm. (F88) 

Daha iyi bir alternatif olsa işten ayrılırdım. (F89) 

Başka bir yerde iş arıyorum. (F90) 
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Hipotez testleri kapsamında ilk olarak yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinliklerinin yetenekli işgörenlerin 

işten ayrılma niyetine doğrudan etkisini vurgulayan ‘Hipotez 1: Yetenek yönetimi yetkinliklerinin işten 

ayrılma niyeti üzerinde doğrudan negatif bir etkisi vardır.’ hipotezi yapısal eşitlik modellemesi yardımıyla 

test edilmiştir. Tablo 6’da yer alan gözlenen değişkenler ve gizil değişkenler kullanılarak yöneticilerin yetenek 

yönetimi yetkinliklerinin yetenekli işgörenlerin işten ayrılma niyetine doğrudan etkisini (YYY  IAN) 

gösteren yol diyagramı çizilmiştir. Modelin uyum indeksi değerleri incelenirken Ki-kare/serbestlik derecesi 

(χ²/sd), Tucker-Lewis İndeksi (TLI), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) ve Kestirim Hatası Kareler Ortalaması 

(RMSEA) uyum iyiliği değerleri dikkate alınmıştır. Meydan ve Şeşen’e (2011: 37) göre kabul edilebilir uyum 

düzeyleri χ²/sd ≤ 5; TLI ≥ 0,90; CFI ≥ 0,95; RMSEA ≤ 0,08 şeklindedir. İlk modelin uyum indeksi sonuçlarına 

bakıldığında χ²/sd= 6,485 (168,618/26), p= 0,000; TLI= 0,938; CFI= 0,955 ve RMSEA= 0,121 şeklinde çıktığı 

görülmektedir. Bu değerler kabul edilebilir uyum değerlerini karşılamamaktadır. Bundan dolayı, model 

üzerinde modifikasyona gidildiğinde uyum değerleri χ²/sd= 4,556 (113,912/25), p= 0,000; TLI= 0,960; CFI= 0,972 

ve RMSEA= 0,097 şeklinde bulunmuştur. RMSEA dışındaki değerler modifikasyonlu modelde kabul edilebilir 

düzeyleri karşılamaktadır. RMSEA değeri ise, 0,097 ile kabul edilen aralık olan 0,08 ve en üst eşik olan 0,10 ve 

altı değerler kapsamında yer aldığı için kabul edilebilir uyum için yeterli görülebilmektedir (Hair vd., 1998). 

Bu değerler, modelin modifikasyonlu haliyle daha iyi ve kabul edilebilir uyuma sahip olduğunu 

göstermektedir. 

 

Şekil 2. Yetenek Yönetimi Yetkinliklerinin İşten Ayrılma Niyetine Doğrudan Etkisi 

Şekil 2’de son haline yer verilen modele göre yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinliklerinin, yetenekli 

işgörenlerin işten ayrılma niyetine doğrudan anlamlı ve negatif etkisinin (YYY  IAN) olduğu bulunmuştur 

(c=-0,30; p<0,01). Yani, ‘Hipotez 1: Yetenek yönetimi yetkinliklerinin işten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan 

negatif bir etkisi vardır.’  hipotezi kabul edilmiştir.  

Hipotez 2, Hipotez 3 ve Hipotez 4 hipotezleri aracı etkiye işaret eden hipotezlerdir. Araştırma modelinde aracı 

etkiden söz edebilmek için sağlanması gereken bazı koşullar söz konusudur. Baron ve Kenny’e (1986: 1175-

1177) göre, bu koşullar aşağıdaki şekilde ele alınabilir: 

     - Bağımsız değişken olarak ele alınan değişkenin, bağımlı değişken üzerindeki etkisinin anlamlı olması 

gerekir. 

     - Bağımsız değişkenin, aracı olduğu düşünülen değişken üzerindeki etkisinin anlamlı olması 

gerekmektedir. 

     - Aracı etkisi olduğu düşünülen değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin anlamlı olması 

gerekmektedir. 

     - Bağımsız değişkenler ile aracı olduğu düşünülen değişkenler arasındaki ve aracı değişkenler ile bağımlı 

değişkenler arasındaki etkiler kontrol altında tutulduğunda, bağımsız değişkenin bağımlı değişken 

üzerindeki etkisi anlamsızlaşıyor ya da etkinin anlamlılığı düşüyorsa, ilgili değişkenin aracılık etkisi 

olduğundan söz edilir. Eğer bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etkisi anlamsız hale geliyorsa ilgili 

aracılık etkisinin tam aracılık etkisi olduğundan, eğer bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etkisinin düzeyi 

düşüyor, ancak etki anlamsız hale gelmiyorsa kısmi aracılık etkisinin olduğundan söz edilmektedir.   

Aracılık etkisi incelenirken X (bağımsız değişken), Y (bağımlı değişken) ve M (aracı değişken) olarak ele 

alındığında; doğrudan etki X  Y olarak gösterilebilirken, aracılık etkisi X  M  Y şeklinde gösterilebilir. 

Bu ilişkiler bir bütün olarak Şekil 3 ve Şekil 4’teki haliyle gösterilebilir. 
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Şekil 3. Doğrudan Etki Model Çizimi 

 

   

 

 

 

 

Şekil 4. Aracı Etkisi Model Çizimi 

Şekil 3’de yer alan ‘c’ değeri bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etki derecesine işaret 

etmektedir. Şekil 4’de gösterilen ‘a’ değeri bağımsız değişkenin aracı değişken üzerindeki doğrudan etki 

derecesine, ‘b’ değeri aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etki derecesine ve  ‘c'’ değeri 

ise, bağımsız değişken ile aracı değişken arasındaki ilişki ve aracı değişken ile bağımlı değişken arasındaki 

ilişki kontrol altında tutulduğunda bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etki derecesine işaret 

etmektedir. Burada yer alan c, a, b ve c' yapısal eşitlik modellemesi yoluyla elde edilen standardize edilmiş 

regresyon değerlerini temsil etmektedir. 

Baron ve Kenny’e (1986) göre, aracılık etkisinin ilk koşulu olan bağımsız değişkenin (yetenek yönetimi 

yetkinliklerinin) bağımlı değişken (işten ayrılma niyeti) üzerindeki doğrudan etkisinin anlamlı olduğu 

‘Hipotez 1: Yetenek yönetimi yetkinliklerinin işten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan negatif bir etkisi vardır.’ 

hipotezinin kabulüyle sağlanmıştır.   

Aracı etkili hipotezlerin araştırma modeli kapsamında test edilebilmesi amacıyla Tablo 6’da yer alan gözlenen 

değişkenler ve gizil değişkenler kullanılarak ana modelin yol diyagramı çizilmiştir. Modifikasyonsuz ilk 

modelin uyum değerlerinin χ²/sd= 8,728 (1422,71/163), p= 0,000; TLI= 0,758; CFI= 0,793 ve RMSEA= 0,144 

şeklinde çıktığı görülmektedir. Modele ilişkin daha iyi uyum değerleri sağlamak için model 

modifikasyonlarına gidildiğinde, son durumda Şekil 5’de yer alan model elde edilmiştir. Modifikasyonlu 

modelin uyum değerlerine bakıldığında, χ²/sd= 4,492 (691,750/154), p= 0,000; TLI= 0,904; CFI= 0,911 ve 

RMSEA= 0,096 şeklinde çıktığı görülmektedir. χ²/sd ve TLI değerleri kabul edilebilir uyum değerlerini 

karşılamaktadır. Diğer yandan, RMSEA değeri ise, 0,096 ile kabul edilen aralık olan 0,08 ve en üst eşik olan 

0,10 ve altı değerler kapsamında yer aldığı için kabul edilebilir uyum için yeterli görülebilmektedir (Hair vd., 

1998). CFI değeri ise 0,911 düzeyinde çıkmış olup kabul edilebilir uyum değerine yakındır. Bu bağlamda ele 

alındığında modelin bu şekliyle kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu söylenebilir. 
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Şekil 5. Araştırma Modeli İçin Yol Diyagramı             

Şekil 5’de modelin son haliyle yer verilen değerler, standardize edilmiş regresyon değerlerini göstermektedir. 

Model üzerinde yer alan bu değerler hipotez testi sonuçlarının anlaşılmasına olanak sağlamaktadır.  

Şekil 2’de yer alan modele göre yetenek yönetimi yetkinliklerinin işten ayrılma niyetine doğrudan etkisinin 

(YYY  IAN) anlamlı olduğu bulunmuştur (c=-0,30; p<0,01). Baron ve Kenny’e (1986) göre söz konusu bu 

anlamlı etki aracı değişkenler (çalışmaya tutkunluk, duygusal bağlılık, iş tatmini) devreye girdiğinde, 

anlamsızlaşıyorsa ya da etki düzeyi azalıyorsa, bu durum ilgili aracı değişkenin aracılık etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Bu bağlamda Şekil 5’de yer verilen ana modele dayalı olarak Hipotez 2, Hipotez 3 ve Hipotez 

4 hipotezlerinin testine ilişkin analizler aşağıda sırasıyla ele alınmaktadır. 

 ‘Hipotez 2: Duygusal bağlılık yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti arasında aracılık etkisine 

sahiptir.’ hipotezi kabul edilmiştir. Şekil 2 ve Şekil 5 birlikte değerlendirildiğinde görüleceği üzere, Baron ve 

Kenny’e (1986) göre, duygusal bağlılığın yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti arasında 

aracılık etkisi olduğuna ilişkin bütün koşullar sağlanmıştır. Şekil 5’e göre, yetenek yönetimi yetkinliklerinin 

duygusal bağlılık üzerindeki doğrudan etkisi (YYY  DUYBAG) anlamlıdır (a=0,53; p<0,01). Duygusal 

bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerindeki doğrudan etkisi (DUYBAG  IAN) anlamlıdır (b=-0,45; p<0,01). Son 

olarak bağımsız değişken (yetenek yönetimi yetkinlikleri) ile aracı değişken (duygusal bağlılık) arasındaki ve 

aracı değişken (duygusal bağlılık) ile bağımlı değişken (işten ayrılma niyeti) arasındaki etkiler kontrol altında 

tutulduğunda, bağımsız değişkenin (yetenek yönetimi yetkinlikleri) bağımlı değişken (işten ayrılma niyeti) 

üzerindeki etkisi anlamsız hale gelmiştir (c'=0,04; p>0,05). Bu durum duygusal bağlılığın yetenek yönetimi 

yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti arasında tam aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir.  
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 ‘Hipotez 3: Çalışmaya tutkunluk yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti arasında aracılık 

etkisine sahiptir.’ hipotezi reddedilmiştir.  Şekil 2 ve Şekil 5 birlikte değerlendirildiğinde görüleceği üzere, 

Baron ve Kenny’e (1986) göre, çalışmaya tutkunluğun yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti 

arasında aracılık etkisi olduğuna ilişkin bütün koşullar sağlanamamıştır. Şekil 5’e göre, yetenek yönetimi 

yetkinliklerinin çalışmaya tutkunluk üzerindeki doğrudan etkisi (YYY  CALTUT) anlamlıdır (a=0,55; 

p<0,01). Ancak çalışmaya tutkunluğun işten ayrılma niyeti üzerindeki doğrudan etkisi (CALTUT  IAN) 

anlamlı değildir (b=0,03; p>0,05). Bu durum son koşula bakmaya gerek kalmaksızın, çalışmaya tutkunluğun 

yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti arasında aracılık rolü üstlenmediğini göstermektedir. 

‘Hipotez 4: İş tatmini yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti arasında aracılık etkisine sahiptir.’ 

hipotezi kabul edilmiştir. Şekil 2 ve Şekil 5 birlikte değerlendirildiğinde görüleceği üzere, Baron ve Kenny’e 

(1986) göre iş tatmininin yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti arasında aracılık etkisi 

olduğuna ilişkin bütün koşullar sağlanmıştır. Şekil 5’e göre, yetenek yönetimi yetkinliklerinin iş tatmini 

üzerindeki doğrudan etkisi (YYY  ISTAT) anlamlıdır (a=0,61; p<0,01). İş tatmininin işten ayrılma niyeti 

üzerindeki doğrudan etkisi (ISTAT  IAN) anlamlıdır (b=-0,25; p<0,01). Son olarak bağımsız değişken 

(yetenek yönetimi yetkinlikleri) ile aracı değişken (iş tatmini) arasındaki ve aracı değişken (iş tatmini) ile 

bağımlı değişken (işten ayrılma niyeti) arasındaki etkiler kontrol altında tutulduğunda, bağımsız değişkenin 

(yetenek yönetimi yetkinlikleri) bağımlı değişken (işten ayrılma niyeti) üzerindeki etkisi anlamsız hale 

gelmiştir (c'=0,04; p>0,05). Bu durum iş tatmininin yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işten ayrılma niyeti 

arasında tam aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Rekabette yaşanan hızlı gelişmeler, farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri ayakta kalma konusunda 

zorlamaktadır. İşletmelerin yoğun rekabet koşullarında varlık gösterebilmeleri sahip oldukları insan 

kaynağından ve insan kaynağının niteliğinden önemli ölçüde etkilenmektedir. İnsan kaynağının rekabet 

açısından taşıdığı önemin bilincinde olan işletmeler, özellikle son dönemde yetenek yönetimi konusuna yoğun 

ilgi göstermektedir. Hızlı değişim gösteren rekabet koşullarında fark yaratma potansiyeli olan yetenekli 

işgörenlerin işletmeye çekilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması konusunda kritik işlevler üstlenen yetenek 

yönetimi, insan kaynakları alanında önemli bir zihniyet değişimine işaret etmektedir. 

İşletmelerde yetenek yönetimi uygulamaları genel itibariyle insan kaynakları uygulamaları üzerine 

kuruludur, fakat bu uygulamaların yürütülmesi sorumluluğu sadece insan kaynakları bölümünde değildir. 

Bu bağlamda, yetenek yönetimi uygulamalarının hayata geçirilmesi ve devamlılığının sağlanması başta tepe 

yönetim olmak üzere, orta kademe yöneticiler ve insan kaynakları bölümünün üstleneceği sorumluluklar ile 

olanaklı olacaktır. Özellikle yetenek yönetiminin uygulanması sürecinde, farklı düzeylerdeki yöneticilerin 

yetenekleri yönetme konusunda sahip oldukları yetkinlikleri mevcut yetenekli işgörenlerin gelişimi ve elde 

tutulması, potansiyel işgörenlerin ise cezbedilerek işletmeye kazandırılmasında kritik öneme sahiptir. 

İşletmelerde yöneticilerin sahip olduğu yetenek yönetimi yetkinliklerinin kendilerine bağlı çalışan 

işgörenlerin işletmeden ayrılma niyetlerine etkisini ve bu ilişkide işgörenlerin duygusal bağlılıklarının, 

çalışmaya tutkunluklarının ve iş tatminlerinin aracılık rolü üstlenip üstlenmediklerini bankacılık sektöründe 

çalışan yetenekli işgörenler özelinde ve onların algılarına dayalı olarak araştıran bu çalışmada önemli 

bulgulara ulaşılmıştır. 

Yetenek yönetimi uygulamaları ile öne çıkan beş farklı bankanın Antalya ili genelindeki şubelerinde çalışan 

ve yetenekli işgören olarak değerlendirilen 376 işgörenden toplanan verilerin yapısal eşitlik modellemesi 

yardımıyla gerçekleştirilen hipotez testlerinin sonuçları, yöneticilerin sahip olduğu yetenek yönetimi 

yetkinlikleri bütününün, yetenekli işgörenlerin işten ayrılma niyetleri üzerinde doğrudan negatif bir etkisinin 

olduğunu göstermiştir. Yani yetenekli işgörenlerin algısına dayalı olarak, yöneticilerin sahip olduğu yetenek 

yönetimi yetkinlikleri doğrudan işgörenlerin işten ayrılma niyeti taşımaları ve haliyle işten ayrılmaları 

üzerinde etkili görülmektedir. Bu durum alanyazındaki çalışmalarla tutarlı görülmektedir. Daha önce 

yapılmış çalışmalar incelendiğinde, boyutlar halinde yetenek yönetimi yetkinliklerini ele alan Darvish (2012), 

her bir yetenek yönetimi yetkinliği ile işgörenin işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki 

saptamıştır. Sivanesan (2014) ise yetenek yönetimi yetkinlikleri arasında geçen olumlu ilişkiler kurma ve 

geliştirme,  anlamlı ve iddialı iş sağlama ve adil davranma ve ödüllendirme boyutları ile işten ayrılma niyeti 

arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişkiler bulmuştur. Barkhuizen vd. (2015) ve Du Plessis vd. (2015) de 



H. Boz 13/4 (2021) 3236-3264 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                Journal of Business Research-Turk 3257 

yetenek yönetimi ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki saptamıştır. Diğer yandan, 

aracı değişkenler kullanıldığında yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinliklerinin yetenekli işgörenlerin işten 

ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin ortadan kalktığı görülmüştür. Buna benzer nitelikte bir sonuç 

Hoogervorst’un (2009) çalışmasında ortaya çıkmıştır. Hoogervorst (2009) yetenek yönetimi uygulamalarının 

işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ele aldığı çalışmada, psikolojik sözleşmenin bu ilişkide aracılık rolü 

üstlenip üstlenmediğini de araştırmıştır. Çalışmada yetenek yönetimi uygulamalarının yetenekli işgörenlerini 

işten ayrılma niyetleri üzerinde doğrudan anlamlı etkisinin olduğunu,  ancak psikolojik sözleşmenin aracılık 

etmesiyle, yetenek yönetimi uygulamalarının işten ayrılma niyeti üzerindeki doğrudan etkisinin anlamsız 

hale geldiğini, yetenek yönetimi uygulamalarının işgörenin işten ayrılma niyetini psikolojik sözleşme 

vasıtasıyla açıkladığını tespit etmiştir. 

Araştırma sonuçları yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinliklerinin, yetenekli işgörenlerin işletmeye karşı 

duygusal bağlılıkları üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu sonucun alanyazındaki 

diğer çalışmalarla tutarlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Alanyazındaki bazı çalışmalar (Serim 

Bahadınlı, 2013; Ping, 2011) yetenek yönetimi uygulamalarının duygusal bağlılığı da içine alan örgütsel 

bağlılık üzerinde pozitif ve anlamlı etkisini ortaya koyarken; bazı çalışmalar (Chami-Malaeb ve Garavan, 2013) 

ise yetenek yönetiminin duygusal bağlılık üzerindeki doğrudan pozitif ve anlamlı etkisini saptamıştır. 

İşletmelerin yetenekli işgörenlerine yönelik gerçekleştirdiği birtakım cezbetmeye, işe almaya, geliştirmeye ve 

elde tutmaya yönelik uygulamalar bireylerin çalıştıkları işletmeye duygusal açıdan bağlanmaları üzerinde 

etkili olabilmektedir. Yetenekli işgörenlerin duygusal bağlılıklarının, onların işten ayrılma niyetlerini negatif 

yönlü ve anlamlı bir biçimde etkilediği de bu araştırmanın sonuçları ile ortaya konulmuştur. Bu bulgu genel 

anlamda örgütsel bağlılığın işgörenlerin işten ayrılma niyetini negatif ve anlamlı biçimde etkilediğini ifade 

eden çalışmalar ile (Meyer vd., 2002; Elangovan, 2001; Griffeth vd., 2000; Arnold ve Feldman, 1982) tutarlıdır. 

Özellikle örgüte duygusal bağlılık çerçevesinde ele alındığında, alanyazında bu araştırmaya benzer biçimde 

duygusal bağlılığın işten ayrılma niyetinin negatif yönlü ve anlamlı tahmincisi olduğunu gösteren çok sayıda 

çalışma sözkonusudur (Yasmin ve Marzuki, 2015; Oehley, 2007; Çakar ve Ceylan, 2005; Meyer vd., 2002; Wasti, 

2002).  

Araştırmadan elde edilen, ilgi çeken sonuçlardan birisi işgörenlerin duygusal bağlılıklarının, yöneticilerin 

sahip olduğu yetenek yönetimi yetkinlikleri ile yetenekli işgörenlerin işten ayrılma niyetleri arasında tam aracı 

rolü üstlenmesidir. Kısaca ifade etmek gerekirse, yöneticilerinin yetenek yönetimi yetkinliklerinin yüksek 

olduğu algısıyla, örgüte duygusal olarak bağlanan yetenekli işgörenler bunun etkisiyle işletmeden ayrılma 

niyetinden uzaklaşmaktadır. Alanyazında duygusal bağlılığın bu bağlamda aracılık etkisine dikkat çeken 

doğrudan bir çalışmaya rastlanılmamıştır, ancak Chami-Malaeb ve Garavan (2013) yaptıkları araştırmada 

işletmenin yetenek geliştirme uygulamaları ile işgörenin işletmede kalma niyeti arasında duygusal bağlılığın 

kısmi aracılık rolü üstlendiğini bulgulamıştır.    

Son dönemde pozitif psikolojinin ve pozitif örgütsel davranışın etkisiyle tartışılmaya başlanan iş yaşamındaki 

önemli konulardan birisi çalışmaya tutkunluktur. Çalışmaya tutkunluk, işgören tutkunluğunun örgütsel 

tutkunluk ile birlikte iki boyutundan birisidir. Araştırma değişkenleri arasında ele alınan çalışmaya 

tutkunluğun yetenek yönetimi uygulamalarından etkilendiği bulunmuştur. Yetenekli işgörenlerin 

değerlendirmelerine dayalı olarak, yöneticilerinin sahip olduğu yetenek yönetimi yetkinliklerinin, yetenekli 

işgörenlerin çalışmaya tutkunlukları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Alanyazın incelendiğinde Alias vd. (2014) ve Aljunaibi (2014) çalışmaya tutkunluğu da içine alan işgören 

tutkunluğunun yetenek yönetimi uygulamaları ile pozitif yönlü ve anlamlı ilişkisinin olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Barkhuizen vd. (2014) yaptığı çalışmada yetenek yönetimi uygulamaları ile çalışmaya 

tutkunluk arasında pozitif ve anlamlı ilişki saptamıştır. Bu açıdan bakıldığında, elde edilen sonuçların 

alanyazınla tutarlı olduğu söylenebilir. Diğer yandan, araştırma sonuçları yetenekli işgörenlerin çalışma 

tutkunluklarının, onların işten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan negatif yönlü ve anlamlı etkisinin olduğuna 

işaret eden görüşü desteklememiştir. Alanyazına bakıldığında genellikle çalışmaya tutkunluk (ve çalışmaya 

tutkunluğu içine alan işgören tutkunluğu) ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkilerin 

olduğu bulgulanmıştır (El Badawy ve Bassiouny, 2014; Alarcon ve Edwards, 2011; Bal, 2008; Koyuncu vd., 

2006). Bu açıdan değerlendirildiğinde, elde edilen sonucun alanyazındaki diğer çalışmalarla örtüşmediği 

söylenebilir. Burada şu önemli hususa dikkat çekilmesi anlamlı görülmektedir. Bilindiği üzere, çalışmaya 

tutkunluk örgütsel bağlılıktan farklı bir kavramdır. Örgütsel bağlılığı yüksek olan bireyler örgütün amaç ve 
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değerlerini benimsemekte, örgütte kalabilmek adına çaba sergilemekte ve örgütün parçası olmayı 

sürdürebilme arzusu taşımaktadır. Çalışmaya ve işlerine tutkun olan bireyler örgüte bağlılık duymayabilir ya 

da tam tersi örgütsel bağlılıkları yüksek olmakla birlikte bireyler çalışmaya tutkun olmayabilir (Roberts ve 

O’Davenport, 2002). Bu yönden ele alındığında, elde edilen işgörenlerin çalışmaya tutkunluğunun, onların 

işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucu daha anlamlı hale gelebilecektir. Diğer 

yandan, araştırmada yetenekli işgörenlerin çalışmaya tutkunluklarının, yöneticilerin yetenek yönetimi 

yetkinlikleri ile yetenekli işgörenlerin işten ayrılma niyetleri arasında aracılık rolü üstlendiği yönündeki 

hipotez reddedilmiştir. Alanyazına bakıldığında çalışmaya tutkunluğun yetenek yönetimi ile işten ayrılma 

niyeti arasında aracılık etkisine dikkat çeken çalışma olmamakla birlikte, Alias vd. (2014) çalışmaya 

tutkunluğu içine alan işgören tutkunluğunun yetenek yönetimi ile işgörenin elde tutulması arasında aracılık 

etkisi olduğunu tespit etmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde çalışmaya tutkunluğun aracılık etkisine ilişkin 

elde edilen sonucun alanyazınla örtüşmediği söylenebilir. Bu şekilde bir sonucun elde edilmesi, test edilen 

ana model bağlamında çok sayıda değişkenin ilişkisinin aynı anda ele alınmasından ileri gelebileceği 

düşünülmektedir. 

Araştırma sonuçları, yetenek yönetimine ilişkin uygulamaların yetenekli işgörenlerin iş tatminine etkisi ile 

ilgili olarak da değerli bulgular sunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, yetenekli işgörenlerin algılarına 

dayalı olarak, yöneticilerin sahip olduğu yetenek yönetimi yetkinlikleri, iş tatminini pozitif yönde ve anlamlı 

biçimde etkilemektedir. Bu durum alanyazındaki daha önce yapılan çalışmaların sonuçları ile tutarlı 

bulunmuştur (Hamidi vd., 2014; Serim Bahadınlı, 2013; Tanton, 2007). Yetenekli işgörenlerin iş tatminin, 

onların işten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan negatif yönlü ve anlamlı etkisininin olduğu bulunmuş olup, 

bu durum alanyazında ortaya konulan çoğu çalışmayla (Sökmen ve Mete, 2015; Poyraz ve Kama, 2008; 

Çekmecelioğlu, 2005; Rosser, 2004; Shore ve Martin, 1989) tutarlılık göstermektedir. Bunun yanında yetenekli 

işgörenlerin iş tatmininin, yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinlikleri ile işgörenlerin işten ayrılma niyeti 

arasında tam aracılık rolü üstlendiği sonucuna da ulaşılmıştır. Öyle ki, yöneticilerinin yetenek yönetimi 

yetkinlik düzeylerinin yüksekliği sayesinde iş tatmini düzeyleri yükselen işgörenlerin, işten ayrılma niyetleri 

anlamlı biçimde düşmektedir. Alanyazında bu aracılık etkisine dikkat çeken Tanton’un (2007) vaka analizine 

dayalı çalışması ile bu çalışmanın tutarlı olduğu görülmüştür. 

Günümüzde gerek ülkemizde gerekse dünyada ülke ekonomilerinde önde gelen sorunlardan birisi işsizlik 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin işsizliği ülke ekonomileri için ciddi bir sorun olmakla birlikte, iş 

dünyasının ana aktörleri konumunda olan farklı sektörlerdeki işletmeler de gereksinimlerine karşılık 

verebilecek, aranan niteliklere sahip işgörenler bulunması konusunda sorunlar yaşamaktadır. Kısaca ifade 

etmek gerekirse, işsiz birey çok olmakla birlikte, işletmelerin gereksinimlerine yanıt verecek niteliklere sahip 

işgören adayları maalesef kıttır. Diğer işgören adaylarından farklı nitelikleri ile ayrılan, potansiyelli olduğuna 

inanılan, kendisinden yüksek performans beklenen, işletmelere rekabette avantaj sağlamayı vaadeden ve 

işletmelerin kendilerinden büyük beklentileri olan bu işgörenlerin cezbedilmesi, işe alınması, geliştirilmesi ve 

elde tutulması günümüz iş dünyası için önde gelen insan kaynakları yönetimi konuları arasında 

sayılmaktadır. Bu bağlamda, yetenekli işgören olarak adlandırılan bu bireylerin cezbedilerek işletmeye 

kazandırılması, geliştirilmesi ve elde tutulmasına yönelik faaliyetler işletmelerde yetenek yönetimi 

uygulamaları kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. 

Farklı yetenek yönetimi uygulamaları sayesinde işletmeler gereksinimlerine yanıt verecek yetenekli 

işgörenleri cezbedebilecek, onların gelişimlerini sağlayarak daha verimli ve motivasyonu yüksek biçimde 

çalışmalarına olanak sağlayabilecek ve uzun dönemli olarak işletmede kalmalarının yolunu açabilecektir. 

Yetenekli işgörenlerin rekabette fark yaratan önemli bir unsur haline gelmesi ve bu işgörenlerin birden fazla 

işletme tarafından farklı teşviklerle cezbedilmeye çalışılması onların elde tutulmasının zorluğunu 

göstermektedir. Çalıştığı işletmede beklediği desteği alamayan, gelişimi konusunda gerekli katkı 

sağlanmayan, iş-yaşam dengesi gözetilmeyen, performanslarına göre farklılaştırılmış bir ücret paketi 

önerilmeyen, sergiledikleri performans karşısında ödüllendirilmeyen, iddialı iş fırsatları tanınmayan ve farklı 

kariyer fırsatları sunulmayan yetenekli işgörenler işletmeden ayrılma yönünde bir eğilime girebilirler. 

İşletmeler gerçekleştirecekleri yetenek yönetimi uygulamaları ile yetenekli işgörenlerinin duygusal 

bağlılıklarını, iş tatmin düzeylerini ve çalışmaya tutkunluk düzeylerini yükselterek onların elde tutulmasını 

olanaklı kılmaya çalışırlar.            
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İşletmelerin iyi bir yetenek yönetimi sistemine sahip olmaları, yetenek yönetimi uygulamalarının ve 

stratejilerinin başarıya ulaşmasında gerekli, ancak yeterli değildir. Yetenekli işgörenlere dönük 

gerçekleştirilen yetenek yönetimi uygulamalarının işletme içinde kimlerin sorumluluğu altında gerçekleşeceği 

üzerinde önemle durulan konulardandır. Yetenek yönetimi uygulamalarından istenilen sonuçların elde 

edilebilmesi başta tepe yönetim olmak üzere, her düzeyde yöneticinin yetenek yönetiminin önemini 

kavraması ve bu doğrultuda çaba sergilemeleri ile mümkün olmaktadır. Alanyazında da ele alındığı üzere, 

yetenek yönetimi konusunda tepe yönetimin kararlılığı ve destekleyiciliği, insan kaynakları bölümünün 

uygulamanın işletme içinde işleyişinin aksamadan yürütülmesi konusundaki çabası ve orta kademe 

yöneticilerin bizzat uygulayıcısı olarak yetenek yönetimini sahiplenmesi önemli görülmektedir.  

Bu çalışmada yetenek yönetimi, işten ayrılma niyeti, duygusal bağlılık, çalışmaya tutkunluk ve iş tatmini 

değişkenleri bir model üzerinde ele alınmak suretiyle, yetenek yönetimi uygulamalarının yetenekli olarak 

değerlendirilen işgörenlerin işten ayrılma niyetleri üzerindeki doğrudan ve aracılar yoluyla dolaylı etkileri 

saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma özetle değerlendirilecek olursa, araştırmaya katılan bankacılık sektörü 

işletmelerinde gerçekleştirilen yetenek yönetimi uygulamalarının işgörenlerin iş tatminleri, çalışmaya 

tutkunlukları ve duygusal bağlılıkları üzerinde önemli ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu açıktır. Yetenek 

yönetimi uygulamalarının da etkisiyle duygusal bağlılık ve iş tatmini düzeyleri yükselmiş olan işgörenlerin 

işten ayrılma niyetlerinde anlamlı azalma söz konusudur. Bu bağlamda, uygulamacılar açısından 

bakıldığında, özellikle 2000’li yıllardan itibaren önemi gittikçe artan yetenek yönetiminin işletmeler tarafından 

bir felsefe olarak benimsenmesi ve tüm örgüt kademelerinde sistemli biçimde uygulanması yararlı olacaktır. 

Her işletmenin kendine has bir kültürü ve işleyişi olmasından ötürü, işletmelerin karmaşıklıktan uzak ve 

kendilerine özgü kültürel yapılarıyla uyumlu yetenek yönetimi sistemlerini kurmalarının yetenek yönetimi 

konusunda başarıya ulaşmada önemli olduğu söylenebilir. Bu sistem içerisinde sahip oldukları yetenek 

yönetimi yetkinlikleri ile yöneticilerin önemli bir misyonu vardır. Açıkça ifade edilecek olursa, işgörenlerin 

performans ve potansiyelleri hakkında en iyi bilgiye sahip olması beklenen kesim bağlı oldukları 

yöneticilerdir denilebilir. Bu bağlamda, ilgili yöneticilerin yetenek yönetimi uygulamaları konusundaki 

yetkinlikleri işletmedeki uygulamaların başarıya ulaşmasında önemli bir ölçüt olarak değerlendirilebilir. Kıt 

olan yetenekli işgörenlerin cezbedilerek işletmeye çekilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması iyi 

yapılandırılmış yetenek yönetimi sistemleri ve bunu en iyi biçimde hayata geçirebilen yöneticiler sayesinde 

olanaklı olabilecektir. Araştırma sonuçlarının da gösterdiği üzere, iş tatmini, duygusal bağlılığı ve çalışmaya 

tutkunluğu yüksek, iş tatmini ve duygusal bağlılığın etkisi ile işten ayrılma niyeti düşük yetenekli işgörenlere 

sahip olmak için, sektördeki yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinlikleri düzeyinin yüksek olması anlamlı 

olmaktadır.  

Araştırmanın sadece Antalya ilinde bulunan yetenek yönetimi uygulayan bankaların şubelerindeki yetenekli 

işgörenlere yönelik gerçekleştirilebilmiş olması ve sadece yetenekli işgörenlerin algı ve değerlendirmelerinin 

esas alınmış olması bir kısıt olarak değerlendirilebilir. Bundan dolayı elde edilen sonuçların genellenmesi 

doğru olmayacaktır. Burada test edilen modelin bankacılık sektörü dışında, yetenek yönetimi 

uygulamalarının yoğun olduğu başka sektörlerde de (otomotiv, hızlı tüketim malları, ilaç, telekomünikasyon, 

enerji, vb. gibi) test edilmesi alanyazına anlamlı katkılar sunabilecektir.  

Örneklem sayısının yetersizliği dolayısıyla bu çalışmada yöneticilerin yetenek yönetimi yetkinliklerinin her 

birinin işten ayrılma niyetine etkisini test etmek olanaklı olmamış, yetenek yönetimi yetkinliklerinin genel 

etkisi test edilebilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, daha geniş örneklem büyüklüğü ile çalışılarak her 

bir yetenek yönetimi yetkinliğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini araştırmak, gerek alanyazın gerekse 

farklı sektörlerdeki uygulamacılar açısından çok daha anlamlı sonuçların elde edilmesine zemin 

hazırlayabilecektir. Ayrıca araştırmacılar tarafından, duygusal bağlılık, çalışmaya tutkunluk ve iş tatmini 

dışında yetenek yönetimi ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde aracı ya da düzenleyici etkisi olabilecek olan başka 

değişkenlerin de (psikolojik sözleşme, işgörenlerin kuşak farklılıkları, vb. gibi) bu modele dâhil edilerek test 

edilmesi alanyazının gelişmesine yardımcı olacaktır. 
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Amaç – Gerçekleştirilen araştırmanın amacı, Türkiye hanehalkı ev dışı gıda tüketim sınıflarının tahmin 

edilmesidir.  

Yöntem - Çalışmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından derlenen Hanehalkı Bütçe 

Anketine aittir. 2019 yılına ait toplam 11.521 hanehalkından elde edilen veriler çalışmanın analizinde 

kullanılmıştır. Ev dışı gıda tüketim sınıfının belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular - Yapay Sinir Ağları yönteminde, hanelerin %70’i kullanılarak modelin eğitimi gerçekleştirilmiş, 

kalan %30’u ise test aşaması için ayrılmıştır. İkili sınıflandırma problemlerinin değerlendirilmesinde 

kullanılan karşıtlık matrisi ile bu matristen elde edilen metrikler ile kurulan modelin performansı 

ölçülmüştür. Model eğitim aşamasında %73.12, test aşamasında ise %73.39 doğruluk oranına sahiptir. 

Modelin duyarlığı eğitim aşamasında %77.28, test aşamasında ise %80.39’dir. Modelin kesinliği test 

aşamasında %71.22, test aşamasında ise %69.73’dür. Metrikler ve metriklere ait yorumlar bulgular 

kısmında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Kurulan modelin eğitim ve test aşaması sonuçlarından 

hesaplanan metrikler incelendiğinde sistemin doğru ve tutarlı sonuçlar elde ettiği görülmüştür. 

Tartışma – Literatürde incelenen çalışmalardan elde edilen değişkenlerin haricinde modele eklenen 

değişkenlerin, kurulan Yapay Sinir Ağları modelinin sınıflandırma doğruluğunu arttırdığı görülmüştür. 

Türkiye hanehalkı ev dışı gıda tüketimi ile yapılan çalışmaların tamamına yakını ekonometrik modeller 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Eklenen yeni değişkenler ile kurulacak ekonometrik modellerin, daha 

önce elde edilen modellerin sonuçlarını değiştireceği düşünülmektedir. Yapay Sinir Ağları yöntemi 

kullanılarak Türkiye hanehalkı ev dışı gıda tüketim sınıfının tahmin edilmesine yönelik literatürde bir 

çalışmaya rastlanılmamış olması nedeniyle gerçekleştirilen çalışmanın literatüre katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 
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Purpose - The purpose of the research carried out is to estimate out-of-home food consumption classes of 

Turkish households. 

Design/methodology/approach – The data used in this study were derived from the Household Budget 

Survey gathered by the TURKSTAT. The data obtained from a total of 11,521 households in 2019 were 

used in the analysis. Artificial Neural Networks (ANN) technique were used to determine out-of-home 

food consumption classes. 

Results - In the ANN method, 70% of the households were used to be trained for the model, and the 

remaining 30% were allocated for the test phase. The evaluation of binary classification problems and the 

performance of the model established were evaluated with the confusion matrix and the metrics obtained 

from this matrix. The model has an accuracy rate of 73.12% in the training phase and 73.39% in the testing 

phase. The sensitivity of the model is 77.28% in the training phase and 80.39% in the testing phase. The 

precision of the model is 71.22% in the testing phase and 69.73% in the testing phase. The metrics and 

comments on the metrics are explained in detail in the findings section. When the metrics calculated from 

the training and testing phase results of the established model were examined, it was seen that the system 

obtained correct and consistent results. 

Discussion - Apart from the variables obtained from the studies examined in the literature, it has been 

seen that the variables added to the model increase the classification accuracy of the established Artificial 

Neural Networks model. Almost all of the studies conducted in household out-of-food consumption in 

Turkey was carried out using econometric models. It is thought that the econometric models to be 

established with the new variables added will change the results of the previously obtained models. 

There’s no study that could be found in the literature that carried out to estimate household out-of-home 

food consumption classes using ANN method in Turkey. For this reason, this study makes an original 

contribution to the literature.  
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1. Giriş 

Artan gelirler, kentleşme, küreselleşme, kadınların iş gücüne girmesi ve diğer çeşitli nedenlerden dolayı hazır 

ve paketlenmiş yemekler ile ev dışında tüketilen gıda ürünleri, hanehalkının gıda bütçesinden giderek artan 

bir pay almakta, bununla beraber tüketim kalıpları gelişmekte olan dünyada hızla değişim göstermektedir. 

20. yüzyılın son on yıllarında başlayan beslenme dönüşümü ile tüketici davranışları önemli bir eğilim 

göstermiş, evde gıda harcamalarının payı azalırken, ev dışı gıda tüketimini artmıştır (Gül vd., 2007, s. 32; 

Smith vd., 2014, s. 20; Farfán vd., 2017, s. 146).  

İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre yetişkinlerin %27.1’i ve çocukların %19’unun haftada bir veya 

daha fazla sayıda dışarıda yemek tükettiği görülürken, yetişkinlerin %21.1’i ve çocukların %21’inin haftada 

bir veya daha fazla sayıda evde paket yemek tükettiği görülmüştür (Adams vd., 2015, s. 1). ABD’de ev dışı 

gıda harcamaları, 2010 yılında ilk kez evde gıda harcamalarını aşarak, toplam gıda harcamaları içindeki payını 

1987'de %44'ten 2010'da %50.2'ye yükselttiği görülmüştür (Saksena vd., 2018, s. VIII). ABD’de yetişkinlerin 

%50'sinden fazlasının haftada en az üç defa, %35'inden fazlasının ise en az iki defa hazır yiyecek tükettiği 

görülmüştür (Kant vd., 2015, s. 820). Kentsel Çin’de, 1995-2001 yılları arasında, evde tüketilen gıdaya harcanan 

payı %90'dan %84'e düşerken, ev dışı gıda harcamalarının payı %10'dan %16'ya yükselmiştir. Böylece, evde 

gıda harcamaları %5 azalırken, ev dışı gıda harcamaları harcamalarının %63 arttığı görülmüştür (Ma vd., 2006, 

s. 105). Dünya genelinde meydana gelen hızlı değişimler Türk toplumunu da etkilemiştir. Yapısal, sosyal 

değişimler, yaşam tarzının ve kurallarının değişmesi ile beraber insanların ve ailelerin tüketim alışkanlıkları 

da değişmiştir. Son yıllarda, özellikle büyük şehirlerde başta olmak üzere bütün il merkezleri ile bazı ilçe 

merkezlerinde pizza ve hamburger gibi gıda ürünlerini satan batı kökenli işletmelerin sayısının belirgin bir 

şekilde artması bunun en önemli göstergesidir (Akbay ve Boz, 2005, s. 122; Gül vd., 2007, s. 33).  

Literatür kısmında detayları belirtilen çalışmaların neredeyse tamamı ev dışı gıda tüketimine etki eden 

faktörlerin belirlenmesine yöneliktir. Gerek uluslararası gerek ulusal literatürde gerçekleştirilen bu 

Çalışmalarda Logit/Probit Regresyon, Multinomial Logit Regresyon, Working-Leser, Double Hurdle, Tobit 

Model, Poisson ve Negatif Binom Regresyon gibi ekonometrik modeller kullanılmıştır (Dong vd. 2000; Akbay 

ve Boz, 2005; Bamiro, 2012; Mottaleb vd., 2017; Zang vd., 2018; Demirel ve Hatırlı, 2020). Gerçekleştirilen 

çalışmanın amacı, Türkiye hanehalkı ev dışı gıda tüketim sınıflarının Yapay Sinir Ağları (YSA) ile tahmin 

edilmesidir. Çalışmada, özellikle son 20 yıldır giderek artan bir popülariteye sahip olan makine öğrenmesi 

yöntemlerinden YSA modeli kullanılmıştır. YSA yöntemi kullanılarak Türkiye hanehalkı ev dışı gıda tüketim 

sınıflarının tahmin edilmesine yönelik literatürde gerçekleştirilen bir çalışmaya rastlanılmamış olmasından 

dolayı bu çalışmanın literatüre özgün bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Çalışmada ayrıca, kavramsal 

çerçeve başlığı altında detayları belirtilen ve literatürden bağımsız olarak modele eklenen değişkenlerin 

hanehalkı ev dışı gıda tüketimi üzerinde etkinliği araştırılacaktır. 

Çalışma giriş, kuramsal çerçeve, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma olmak üzere beş bölümden 

oluşmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Hanehalkı ev dışı gıda tüketimi ile ilgili veri tabanlarından son 20 yıla ait seçilen 15 çalışmaya ait detaylar 

literatür olarak verilmiştir. Çalmaşur ve Daştan (2020) Erzurum’da hanelerin ev dışı gıda tüketimini etkileyen 

faktörleri belirlemişlerdir. 2019 yılında, 400 haneden derlenen verilerin analizinde ki-kare ve logit regresyon 

modeli kullanmışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre; gelir, öğrenim gören birey sayısı, çocuk sayısı, 

hanehalkı büyüklüğü, meslek ve eşin mesleği ev dışı gıda tüketimini etkilemektedir. 

Demirel ve Hatırlı (2020) Türkiye’de hanelerin ev dışı gıda tüketim alışkanlıklarını etkileyen faktörleri 

belirlemişlerdir. TÜİK Hanehalkı Bütçe Araştırması 2017 verilerini logit regresyon yöntemi ile analiz 

etmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre; hanehalkı tipi, hanehalkı büyüklüğü, hanehalkı reisinin çalışma 

durumu ile otomobil sahipliğinin hanehalkı ev dışı gıda tüketim alışkanlığında pozitif etkili olduğu 

görülürken, hanehalkı reisinin medeni durumu (evli), hane aylık gelirinin düşük ve orta gelir grubunda 

olması ile hanehalkının pazar alışkanlığı olmasının hanehalkı ev dışı gıda tüketim alışkanlığında negatif etkili 

olduğu görülmüştür. 

Gönül ve Karlı (2020) Antalya‘da farklı gelir gruplarındaki hanelerin ev dışı gıda tüketimine yönelik tutum ve 

davranışlarını analiz etmişlerdir. 384 kişiden derlenen verilerin analizinde ki-kare ve tanımlayıcı istatistikler 
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kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre hanelerin ev dışı gıda tüketim tercih etme nedenlerinin; lezzetli 

olması, arkadaşları ile iyi vakit geçirme, farklı ortamlarda yemek yeme isteği, çocukların tercih etmesi, 

ekonomik olması, besin değerinin yüksek olması ve alışkanlık olduğu görülmüştür. Ev dışı gıda tüketiminde 

ailenin karar vermesinde en etkili bireyin çocuklar olduğu tespit edilmiştir. 

Andrade vd. (2018) Brezilya’da ev dışı yiyecek davranışlarını incelemişlerdir. 2008-2009 yılı Bireysel Gıda 

Anketine ait 34.003 kişiden derlenen verilerin analizinde faktör analizi ve doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıştır. Yaş, cinsiyet, gelir, eğitim düzeyi, kır-kent durumu, gelir ve bölge değişkenlerinin ev dışı 

yiyecek tüketim davranışlarını etkilediği görülmüştür.  

Janssen vd. (2018) paket servis ve hazır yemek tüketiminin belirleyicileri için bir inceleme çalışması 

yapmışlardır. Sosyal etki, biyolojik ve sosyolojik dürtüler, yaş grubu, etnik köken ve cinsiyet gibi değişkenlerin 

paket servis ve hazır yemek tüketimini etkilediği görülmüştür. 

Zang vd. (2018) Şangay’da ev dışı gıda tüketiminin belirleyicilerini incelemişlerdir. 2012-2013 Şangay Diyet 

ve Sağlık Araştırmasına ait 1.689 kişiden elde edilen veriler çalışmada kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, 

tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon modellerinin kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına göre; gelir, 

cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim seviyesi, meslek grubu, hanehalkı büyüklüğü (yalnızca üç kişilik aile), 

bölge, sigara ve alkol tüketme durumunun ev dışı gıda tüketiminde etkili olduğu görülmüştür. Yüksek 

sosyoekonomik statü ve kentsel yerleşim, evden uzakta yemeklerin daha fazla tüketilmesiyle ilişkilendirildi. 

Mottaleb vd. (2017) ev dışı gıda tüketim seçimlerini ve harcamalarını incelemişlerdir. 2000, 2005, 2010 yıllarına 

ait Bangladeş Gelir ve Harcama Anketi’nden elde edilen 29.648 hanehalkına ait veriler çalışmada 

kullanılmıştır. Double Hurdle regresyon modelinin kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına göre; kır-kent 

durumu, gelir, hanehalkı büyüklüğü, hanehalkı reisinin yaşı, eğitim düzeyi ve cinsiyetinin ev dışı gıda 

tüketimini etkilediği görülmüştür.  

Kutluay Tutar ve Yazırlı (2016) hanelerin ev dışı gıda tüketimini etkileyen faktörleri belirlemişlerdir. 2015 

yılında, Nazilli ilçesinde yaşayan 230 haneden derledikleri verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, gelir, medeni durum, annenin çalışma durumu ve eğitim seviyesi 

ile hanelerin mal varlıklarının ev dışı gıda tüketiminde etkili olduğu görülmüştür.  

Liu vd. (2015) Çin’in kentsel bölgelerindeki ev dışı gıda tüketimini sosyoekonomik ve sosyodemografik 

değişkenler açısından analiz etmişlerdir. 2007, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında 1.340 haneden derlenen verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistikler ve double hurdle modeli kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; gelir, 

hanehalkı yaş kompozisyonu, hanehalkı reisinin eşinin eğitim düzeyinin ev dışı gıda tüketimini etkilediği 

görülmüştür.  

Drescher ve Roosen (2013) Almanya’daki hanelerin 25 yıllık, evde ve ev dışı gıda tüketim verilerinin kohort 

analizini incelemişlerdir. Almanya Gelir ve Tüketim Anketinden elde edilen 265.699 hanehalkına ait verilerin 

kullanıldığı çalışmada Görünüşte İlişkisiz Regresyon modeli kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; 

gelir, cinsiyet, yaş, meslek, hanehalkı kompozisyonu ve büyüklüğü ile bölge değişkenlerinin ev dışı gıda 

tüketimi üzerinde etkileri olduğu görülmüştür.  

Bamiro (2012) Nijerya’da ev dışı gıda tüketiminin belirleyicilerini araştırmışlardır. 80 kişiden derlenen 

verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, probit ve tobit regresyon modelleri kullanılmıştır. Çalışmanın 

sonuçlarına göre ev dışı gıda tüketiminin cinsiyet, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonundan etkilendiği 

görülmüştür.  

Fanning vd. (2010) ABD’deki hazır yemek tüketiminin belirleyicilerini incelemişlerdir. 1994-1996 Bireysel 

Gıda Alım Anketi ve 1998 Tamamlayıcı Çocuk Anketinden elde edilen 21.662 gözleme ait verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler ve lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; gelir, yaş, 

cinsiyet, bölge ve hanehalkı büyüklüğünün hazır yemek tüketimini etkilediği görülmüştür.  

Fabiosa (2008) Mısır’da ev dışı gıda tüketiminin belirleyicilerini tahmin etmiştir. 1997 yılına ait Mısır Entegre 

Hanehalkı Anketinden elde edilen 2.500 haneye ait veriler çalışmada kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler 

ve Tobit modelin kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına göre; kır-kent, hanehalkı büyüklüğü, hanehalkı reisinin 

yaşı ve cinsiyeti, gelirin ev dışı gıda tüketimini etkilediği görülürken hanehalkı reisinin medeni durumunun 

etkisi görülmemiştir.  
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Akbay ve Boz (2005) Kahramanmaraş kentsel alanda ailelerin ev ve ev dışı gıda tüketim yapılarını analiz 

edilmiştir. 2003 yılında, 240 haneden derlenen verilerin analizinde Working-Leser modeli kullanılmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre gelir, ebeveynlerin yaşı ve eğitimi, çalışan fert sayısı ve annenin çalışmasının ev 

dışı gıda tüketimini etkilediği görülmüştür. 

Dong vd. (2000) ev dışı gıda tüketim sıklığına etki eden sosyo-demografik belirleyicileri incelemişlerdir. 

Ulusal Panel Günlüğü anketine ait 1982-1989 yılları arasında 34.708 haneden derlenen verilerin analizinde 

Poisson ve Negatif Binom Regresyon modelleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre ev dışı gıda 

tüketim sıklığının belirleyicileri; hanehalkı reisi, ırk, eğitim, cinsiyet, bölge, yaş, mevsimsellik ve hafta sonu 

yemeği değişkenleridir. 

Litaratür kısmında incelenen çalışmalardan elde edilen bulgular neticesinde hanehalkına ait fert ve hanehalkı 

karakteristikleri (gelir, hanehalkı büyüklüğü, hanehalkı reisinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, çalışma 

durumu, medeni durumu ve sigorta durumu, hanehalkı kompozisyonu,  hanede öğrenci varlığı, hanede yaşlı 

birey varlığı (60+ yaş), hanede 0-5 yaş birey varlığı) YSA modelinde kullanılmıştır. Bunun yanı sıra detayları 

Tablo 1’de gösterilen, hanehalkına ve hane fertlerine ait bazı değişkenler (hanenin pazar alışkanlığı, hanenin 

toplu taşıma ve alış veriş merkezlerine erişim durumu, hanede alkol ve sigara tüketimi, hanede internet 

kullanımı, hanenin internetten alış veriş yapma durumu, özel sigorta sahipliği, kredi kartı sahipliği, hanede 

spor yapma alışkanlığı vb.) ev dışı gıda tüketimi yapan ve yapmayan hanelerin tespitinde önemli olabileceği 

düşüncesiyle YSA modeline dâhil edilmiştir.  

3. Yöntem 

Yöntem başlığı altında üç alt başlık kullanılmıştır. Bunlardan birincisi çalışmada kullanılan model olan YSA 

ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısım, ikincisi çalışmada kullanılan veri seti ile ilgili temel bilgiler ve istatistiklerin 

yer aldığı kısım, üçüncüsü ise verilerin analizinin yapıldığı platform ve modellemeden elde sonuçların 

değerlendirmesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı bölümdür. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Gerçekleştirilen çalışmada Türkiye hanehalkı ev dışı gıda tüketim sınıflarının YSA ile tahmin edilmesi 

amacıyla veri madenciliği temelli bir model oluşturulmuştur. Veri madenciliği kavramının literatürde birçok 

kez tanımı yapılmıştır. Kapsamlı bir tanım yapılacak olursa, veriler arasında istatistiksel ve klasik metotlarla 

bulunamayan ilişkileri ve örüntüleri ortaya çıkarmak için istatistik, matematik, makine öğrenimi, veri tabanı 

ve bilgisayar uygulamaları alanlarının birleşimi tekniklerin kullanılarak analiz edilmesi, sonuçların 

görselleştirilmesi ve özetlenmesi süreci olarak tanımlanabilir (Irmak, 2009, s. 5).  

Veri Madenciliği sürecinde kullanılan modeller, tahmin edici ve tanımlayıcı olmak üzere iki ana başlık altında 

incelenmektedir. Sonuçları bilinen verilerden hareketle bir model geliştirilip ve kurulan bu model vasıtasıyla 

sonuçları bilinmeyen değerlerin tahmin edilmesinin amaçlandığı modeller tahmin edici modeller olarak 

isimlendirilirken, tanımlayıcı modellerde ise amaç karar vermeye rehberlik etmede kullanılabilecek mevcut 

verilerdeki örüntülerin, desenlerin tanımlanmasını sağlamaktır (Akpınar, 2000, s. 5). Sınıflandırma ve 

Regresyon Modelleri tahmin edici, Kümeleme Analizi, Birliktelik Kuralları ve Ardışık Zamanlı Örüntüler ise 

tanımlayıcı modellerdir (Ayık vd., 2007, s. 444). Gerçekleştirilen çalışma bir sınıflandırma problemi olarak ele 

alındığı için Yapay Sinir Ağları (YSA) denetimli bir öğrenme modeli olarak kullanılmıştır. 

Sınıflandırma, zaman serisi analizi, tahmin ve kümeleme gibi birçok alandaki problemlerin çözümünde 

kullanılan YSA, başta mühendisler, uygulamalı matematikçiler, finansçılar olmak üzere endüstri, işletme, 

bilim ve tıp alanlarında araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir (Fausett, 1994, s. 2; Berry ve 

Linoff, 2004, s. 211; Zhang, 2010, s. 419). Bununla birlikte, yüksek gürültülü verilere toleransları (sağlam 

olmaları=robust), eğitim görmedikleri (yani alışkın olmadıkları) kalıpları sınıflandırma yetenekleri, nitelikler 

ve sınıflar arasındaki ilişkiler hakkında çok az bilgiye sahip olduğunda kullanılabilir olması nedeniyle tercih 

edilen YSA, çoğu karar ağacı algoritmasının aksine, sürekli değerli girdi ve çıktılar için de oldukça 

uygundurlar (Han vd., 2011, s. 398). Doğrusal olmayan verileri iyi açıklama yeteneğinin varlığı YSA' ların 

sahip olduğu bir diğer büyük avantajdır (Yücesan, 2018, s. 695). Bilgiyi çevreden alan, alınan bilgiyi 

depolayabilen ve gerektiğinde kullanabilen YSA’lar (Yakut vd., 2015, s. 176) insan beyninin bilgiyi işleme ve 

saklama şeklini taklit etmeye çalışan bir bilgisayar sistemidir ve nöron adı verilen matematiksel işlem birimleri 

arasında bağlantılar oluşturarak çalışır (Skias, 2006, s. 1). Nöronlar birbirine ağırlıklı bağlantılarla birbirine 
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bağlanır ve katmanlar halinde düzenlenir. Bir katmanda yer alan nöron kendinden önceki ve sonraki 

katmanın nöronlarına bağlanır (Giudici, 2003, s. 107). YSA’da yer alan nöronların genel yapısı Şekil 1’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Nöron yapısı Kaynak: Haykin, 2008, s. 11 

Nöronlar arasındaki bağlantılar, bağlı nöronlar arasındaki nedensel ilişkiyi belirtir ve ağırlıklar 

uyarlanabilirdir (Kantardzic, 2019, s. 232). Ağırlıklar uygun bir öğrenme algoritmasına göre ağ üzerinde 

hareket eden çeşitli sinyallere yanıt olarak değiştirilen uyarlanabilir katsayılardır (Giudici, 2003, s. 107). 

Girişler, xi, nöronlardan veya veri setinden alınır ve bir toplama fonksiyonu ile birleştirilir, daha sonra 

genellikle doğrusal olmayan bir aktivasyon fonksiyonuna gönderilerek elde edilen çıkış yanıtı, y, diğer 

nöronlara yönlendirilir (Larose, 2005, s. 129). Her nöron bir çıkış sinyali üretir. Tüm giriş sinyalleri aynı anda 

nörona ulaşır, bu nedenle nöron birden fazla giriş sinyali alır, ancak yalnızca bir çıkış sinyali üretir. Her giriş 

sinyali bir bağlantı ağırlığı ile ilişkilidir. Ağırlıklar, giriş sinyalinin nöron tarafından iletilen sonuç sinyalini 

üretmedeki sahip olabileceği göreceli önemi belirler (Giudici, 2003, s. 107). 

Bias olarak adlandırılan bir eşik değeri genellikle girdi olarak kullanılır ve regresyon modelindeki sabit ile 

benzer bir yapıdadır (Irmak, 2009, s. 59-60). Gerçekleştirilen çalışma bir sınıflandırma problemi olarak ele 

alındığı için Yapay Sinir Ağları denetimli bir öğrenme modeli olarak kullanılmıştır (Larose, 2005, s. 135). 

YSA’da öğrenme genelde geri yayılım algoritması adı verilen bir algoritma ile gerçekleştirilir (Lavrač ve 

Zupan, 2010, s. 1124). 

3.2. Veri Seti 

Gerçekleştirilen çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından derlenen, Hanehalkı Bütçe Anketi verileri 

kullanılmıştır. 2019 yılına ait toplam 11.521 hanehalkına ait veriler çalışmanın analizinde kullanılmıştır (TÜİK, 

2019). Çalışmada gelir ve diğer harcama değişkenlerine ait veriler, Aralık 2019 tarihine göre enflasyondan 

arındırılmıştır. Literatür kısmında incelenen makalelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, 37 değişken 

YSA modeline girdi değişkeni olarak verilirken, hanenin ev dışı gıda harcaması yapma durumu (0-Hane ev 

dışı gıda harcaması yapmadı, 1-Hane ev dışı gıda harcaması yaptı) çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir. (TÜİK, 

2019). Çalışmada kullanılan hanelere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı istatistikler 

Karakteristik Açıklaması Frekans Yüzde 

Ev dışı gıda tüketim yapma durumu 
Yapıyor 5.706 49.53 

Yapmıyor 5.815 50.47 

Hanehalkı reisinin cinsiyeti 
Erkek 8.841 76.74 

Kadın 2.680 23.26 

Hanehalkı reisinin yaşı 

17-29 705 6.12 

30-44 3.398 29.49 

45-59 3.837 33.30 

60 ve üzeri 3.581 31.08 

Hanehalkı reisinin eğitim düzeyi Eğitimsiz 1.521 13.20 
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Karakteristik Açıklaması Frekans Yüzde 

İlköğretim veya ilkokul 6.111 53.04 

Lise 1.877 16.29 

Üniversite ve üzeri 2.012 17.46 

Hanehalkı reisinin sigorta durumu 

Sigortasız 484 4.24 

Genel sağlık sigortalı 1.284 11.14 

Sigortalı 9.748 84.61 

Hanehalkı reisinin medeni durumu 
Bekâr 2.446 21.23 

Evli 9.075 78.77 

Hanehalkı reisinin çalışma durumu 
Çalışıyor 6.916 60.03 

Çalışmıyor 4.605 39.97 

Hanede 0-5 yaş arası birey varlığı 
Yok 8.860 76.90 

Var 2.661 23.10 

Hanede öğrenci varlığı 
Yok 6.231 54.08 

Var 5.290 45.92 

Hanede 60 yaş ve üzeri birey varlığı 
Yok 7.376 64.02 

Var 4.145 35.98 

Hanede alkol tüketme alışkanlığı 
Yok 10.731 93.14 

Var 790 6.86 

Hanede sigara tüketme alışkanlığı 
Yok 5575 48.39 

Var 5946 51.61 

Hanede ücretli spor alışkanlığı 
Yok 10.685 92.74 

Var 836 7.26 

Kahvehaneye giden birey varlığı 
Yok 8.281 71.88 

Var 3.240 28.12 

Özel sigorta varlığı 
Yok 10.057 87.29 

Var 1.464 12.71 

Hanede kredi kartı varlığı 
Yok 5.546 48.14 

Var 5.975 51.86 

Hanenin pazara gitme alışkanlığı 
Yok 4.502 39.08 

Var 7.019 60.92 

Hanenin internetten alış veriş yapma alışkanlığı 
Yok 9.917 86.08 

Var 1.604 13.92 

İnternet bağlantısı durumu 
Yok 3.566 30.95 

Var 7.955 69.05 

Otomobil sahipliği 
Yok 6.418 55.71 

Var 5.103 44.29 

İkinci konut sahipliği 
Yok 10.468 90.86 

Var 1.053 9.14 

Hanehalkı tipi 

Tek başına yaşayan kişiler 1224 10.62 

Çekirdek aile 8634 74.94 

Geniş aile (çekirdek aile ve diğer 

kişilerden oluşan aile) 
1422 12.34 

Bir arada yaşayan kişiler (aile 

değil) 
241 2.09 

Mülkiyet durumu 

Ev sahibi 7093 61.57 

Kiracı 2578 22.38 

Lojman 206 1.79 

Ev sahibi değil fakat kira 

ödemiyor (akraba evi, baba evi 

vb.) 

1644 14.27 

Hanenin toplu ulaşım araçlarına erişim kolaylığı 
Kolay 8.842 76.75 

Zor 2.679 23.25 

Hanenin alış veriş hizmetlerine erişim kolaylığı 
Kolay 9.091 78.91 

Zor 2.430 21.09 

Hanehalkı büyüklüğü (ortalama) 3.36 kişi 

Hanehalkı yıllık geliri (ortalama) 67.026,29 TL 
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3.3. Verilerin Analizi 

Hanelerin ev dışı gıda tüketip tüketmeme durumlarının belirlemek üzere kurulan YSA modelinde veri setinin 

%70’i (8064 hane) YSA’nın eğitimi için kullanılırken kalan %30’luk kısmı (3457 hane) test verisi olarak 

kullanılmıştır. Eğitim ve test verilerin seçimi, tüm veri seti içerisinden rassal olarak gerçekleştirilmiştir.  

Sonuçların doğruluğunu ve güvenirliğini artırmak için çapraz doğrulama yöntemi kullanılarak hedef sınıflar 

tahmin edilmiştir. Modelde kullanılan k-katlı çapraz doğrulama yönteminde, veri seti rastgele k tane eşit 

büyüklükte alt kümeye ayrılır. Elde edilen k adet alt kümeden, bir tanesi test ve geri kalan k-1 tanesi ise eğitim 

kümesi olarak kullanılır. Bu işlem k defa tekrarlandığında, k adet alt kümenin her biri test kümesi olarak bir 

defa kullanılır. Böylece tüm veri setinin hem eğitim hem de test kümesinde kullanılması sağlanmış olur 

(Açıkkar ve Sivrikaya, 2020, s. 19). Sonuçların ortalaması yöntemin doğruluğunu belirler (Kahramanli ve 

Allahverdi, 2008, s. 86). Uygulamalarda “k” değeri için en uygun değerin 10 olduğu görülmüştür (Zhao ve 

Hasan, 2013, s. 67; Kaya, 2019, s. 586; Açıkkar ve Sivrikaya, 2020, s. 19). Gerçekleştirilen çalışmada k-katlı 

çapraz doğrulama yönteminde (X-Partitioner ve X-Aggregator) k=10 olarak alınarak sonuçların doğruluğu ve 

güvenirliğinin artırılması sağlanmıştır. Ayrıca, modelde Min-Max normalizasyon yöntemi kullanılarak veriler 

0-1 aralığına indirgenmiştir (Jain vd., 2005, s. 2276). Çalışmaya ait akış şeması Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Çalışmaya Ait Akış Şeması 

Verilerin analizinde Knime Analytics Platform 4.3.3 programı kullanılmıştır. Knime platformunda oluşturulan 

YSA modeline ait tasarım Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Çalışmanın Knime Platformunda Uygulaması 
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Bu çalışmada model olarak İleri Beslemeli YSA kullanılırken, öğrenme algoritması olarak geri yayılım 

algoritması kullanılmıştır. Tespit edilen en iyi modelin parametreleri; aktivasyon fonksiyonu olarak lojistik 

fonksiyon kullanılırken, 6 nöron, 2 gizli katman ve 5.000 iterasyon kullanılmıştır. Tek hedef değişken olduğu 

için bir çıkış nöronu bulunmaktadır. YSA modeline ait ağ topolojisi Şekil 4’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Ağ Topolojisi 

İki çıkış değerli (binary) sınıflandırma modellerinin değerlendirilmesinde kullanılan Karşıtlık Matrisi 

(Confusion Matrix) Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. İkili Sınıflar İçin Karşıtlık Matrisi 

 Tahmin Edilen Değer 

0 (Yanlış) 1 (Doğru) 

Gerçek Değer 
0 (Yanlış) DN (Doğru Negatif) YP (Yanlış Pozitif) 

1 (Doğru) YN (Yanlış Negatif) DP (Doğru Pozitif) 

Karşıtlık Matrisine göre; gerçekte “0” olan bir değer “0” olarak tahmin edilirse DN (doğru negatif), gerçekte 

“0” olan bir değer “1” olarak tahmin edilirse YP (yanlış pozitif), gerçekte “1” olan bir değer “1” olarak tahmin 

edilirse DP (doğru pozitif), gerçekte “1” olan bir değer “0” olarak tahmin edilirse YN (yanlış negatif olarak) 

olarak etiketlenir.  

YSA modelinin değerlendirilmesinde “doğruluk”, “duyarlık”, “kesinlik”, “özgüllük”, “negatif tahmin oranı” 

ve “pozitif tahmin oranı” metrikleri kullanılmıştır. Tablo 2’deki veriler kullanılarak elde edilen bu metrikler 

sırasıyla Denklem 1-6’da gösterilmiştir (Chapi vd., 2017, s. 234-235; Luque vd., 2019, s. 218; Chen vd., 2020, s. 

5; Ercan vd., 2020, s. 180-181; Zeng, 2020, s. 2088-2089). 

 

𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 =
       𝐷𝑃+𝐷𝑁        

𝐷𝑃+𝐷𝑁+𝑌𝑃+𝑌𝑁
                                              (1) 

𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 =
       𝐷𝑃        

𝐷𝑃+𝑌𝑁
                                  (2) 

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 =
       𝐷𝑃        

𝐷𝑃+𝑌𝑃
                                                 (3) 

Ö𝑧𝑔ü𝑙𝑙ü𝑘 =
       𝐷𝑁        

𝐷𝑁+𝑌𝑃
                                  (4) 

𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
       𝐷𝑁        

𝐷𝑁+𝑌𝑁
                                (5) 

𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
       𝐷𝑃       

𝐷𝑃+𝑌𝑃
                                     (6) 
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4. Bulgular 

Hanenin ev dışı gıda tüketimi yapıp yapmadığını tahmin etmek için kurulan YSA modelinde eğitim sınıfı ve 

test sınıfı için elde edilen karşıtlık matrisleri Tablo 3’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. Eğitim ve Test Sınıfları İçin Karşıtlık Matrisi 

 Eğitim Veri Seti Test Veri Seti 

 Tahmini Değer 

 0 1 0 1 

Gerçek Değer 
0 2791 1255 1180 589 

1 913 3105 331 1357 

YSA modelinin değerlendirilmesinde kullanılan doğruluk, duyarlık, kesinlik, özgüllük, negatif tahmin oranı 

ve pozitif tahmin oranına ait sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Eğitim ve Test Sınıfları İçin Performans Metrikleri 

Metrik Eğitim Değerleri Test Değerleri 

Doğruluk 0.7312 0.7339 

Duyarlık 0.7728 0.8039 

Kesinlik 0.7122 0.6973 

Özgüllük 0.6898 0.6670 

Negatif tahmin oranı 0.7535 0.7809 

Pozitif tahmin oranı 0.7122 0.6973 

Veri setinde ev dışı gıda tüketimi yapan hane sayısı 5.706 (%49.53), ev dışı gıda tüketimi yapmayan hane sayısı 

5.815’dir (%50.47), elde edilen frekans ve yüzde değerlerine göre veri seti dengelidir. Eğitim ve test sınıfları 

için performans metriklerinin gösterildiği Tablo 4 incelendiği zaman, kurulan YSA modelinin başarısı 

Doğruluk değeri ile gösterilmektedir. Doğruluk değeri YSA sınıflandırıcısının toplam performansını 

değerlendirmede kullanılması açısından önemlidir. Doğruluk değerlerine göre YSA modeli eğitim 

aşamasında %73.12, test aşamasında ise %73.39 doğruluk performansı göstermiştir. 

Ev dışı gıda tüketimi yapan hanelerin tahmininde pozitif yani ev dışı gıda tüketimi yapan/yapacak hanelerin 

tahmin edilmesinin daha önemli olduğu söylenebilir. Bu durumda Doğruluk değerinin yanında Kesinlik ve 

Duyarlılık değerlerinin de incelenmesi gereklidir. Duyarlılık ölçütü, toplam pozitif gözlemler içerisinde doğru 

tahmin edilen gözlemlerin oranını vermektedir. Gerçekte ev dışı gıda tüketimi yapan hanenin, test sonucunda 

da ev dışı gıda tüketimi yapan hane olarak etiketlenme olasılığını göstermesi açısından duyarlılık önemlidir. 

Gerçekte ev dışı gıda tüketimi yapmayan hanenin, test sonucunda da ev dışı gıda tüketimi yapmayan hane 

olarak etiketlenmesi olasılığını göstermesi açısından ise özgüllük önemlidir (Alan ve Karabatak, 2020, s. 535-

536). Duyarlık pozitif sınıf açısından, özgüllük negatif sınıf açısından değerlendirilmektedir (Japkowicz ve 

Shah, 2011, s. 96). Modelleme sonucu, gerçekte ev dışı gıda tüketimi yapan hanelerin model tarafından doğru 

tahmin edilme oranı eğitim veri setinde %77.28 iken test veri setinde %80.39 olarak elde edilmiştir. Model 

tarafından ev dışı gıda tüketimi yapmayan haneler eğitim veri setinde %68.98, test veri setinde ise %66.70 ile 

doğru tahmin edilmiştir. Kesinlik ve pozitif tahmin oranı aynı formülasyonla elde edilmesinden dolayı aynı 

sonuçları vermektedir. Kesinlik (pozitif tahmin oranı) toplam pozitif tahminler içerisinde doğru pozitif 

tahminlerini oranını vermektedir. Gerçekleştirilen çalışmada kesinlik değeri, doğru şekilde etiketlenmiş ev 

dışı gıda tüketimi yapan hanelerin oranını ölçer. Modelin kesinliği test aşamasında %71.22 iken test 

aşamasında ise %69.73’dür. Benzer şekilde negatif tahmin oranı ise, doğru şekilde etiketlenmiş ev dışı gıda 

tüketimi yapmayan hane oranını ölçmektedir. Dolayısıyla iyi bir sınıflandırıcıdan elde edilen hem pozitif hem 

de negatif tahmin oranlarının yüksek olması beklenir. Tablo 3’de gösterilen karşıtlık matrislerinden elde 

edilen ve Tablo 4’de belirtilen metriklere bakıldığı zaman, eğitim ve test aşamasındaki sonuçların birbirine 

yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre kurulan modelin tutarlı olduğu söylenebilir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Gelirde meydana gelen değişimler, kentleşme ve küreselleşme, kadınların iş gücüne katılımı gibi nedenlerden 

dolayı insanların tüketim kalıpları ve tüketici davranışları değişmiş bununla beraber ev dışı gıda tüketimi 

artmıştır (Gül vd., 2007, s. 32; Smith vd., 2014, s. 20; Farfán vd., 2017, s. 146). Ev dışı gıda tüketiminin artması, 
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ev dışı gıda tüketimini etkileyen değişkenlerin belirlenmesini önemli kılmıştır. Gerek bireysel gerekse 

hanehalkı ev dışı gıda tüketimini etkileyen faktörleri belirlemek adına birçok ekonometrik model kurulmuş, 

analiz edilerek yorumlanmıştır. Bu çalışmada hanehalkı ev dışı gıda tüketim durumunun (tüketip tüketmeme) 

tahmin edilmesine yönelik ekonometrik yöntemlerden farklı olarak problem bir sınıflama problemi olarak ele 

alınmış ve veri madenciliği süreçlerinde modelleme yöntemlerinden biri olan YSA metodu modelleme 

aşamasında kullanılmıştır.  

Hanehalkı ev dışı gıda tüketim sınıfını tahmin etmek için oluşturulan YSA modelinde, hanehalkının ev dışı 

gıda tüketme durumu çıkış, hanehalkı ve fert karakteristikleri ise giriş değişkeni olarak kullanılmıştır. YSA 

modelinin sonucuna göre, eğitim aşamasında %73.12, test aşamasında ise %73.39 doğru tahmin yüzdesi elde 

edilmiştir. Modelin duyarlığı eğitim aşamasında %77.28 test aşamasında ise %80.39’dir. Modelin kesinliği test 

aşamasında %71.22 test aşamasında ise %69.73’dür. YSA modelinin ürettiği eğitim ve test aşaması 

sonuçlarından elde edilen metrikler incelendiğinde sistemin doğru ve tutarlı sonuçlar elde ettiği görülmüştür.  

Literatür incelendiğinde YSA yöntemi ile Türkiye hanehalkı ev dışı gıda tüketim sınıflarının tahmin 

edilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenden dolayı gerçekleştirilen çalışmanın literatüre 

özgün bir katkı yapacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak daha önceki yıllara ait veriler kullanılarak kurulan 

modellerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak yıllar içerisinde meydana gelen değişmeler gözlemlenebilir. 

Ayrıca, sınıflandırma amacıyla kullanılan Rastgele Orman, Destek Vektör Makineleri gibi diğer yöntemler 

kullanılarak elde edilen sonuçlar ile YSA modelinin başarıları ve etkinlikleri karşılaştırılabilir. Çalışmadan 

elde edilen bulgular, ev dışı gıda sektörünün gıda tedarik, hazırlama, dağıtım, reklam ve pazarlama 

alanlarında faaliyet gösteren firmalara planlama yapma, karar verme alanlarında katkısı olacağı 

düşünülmektedir. Literatürde incelenen çalışmalardan elde edilen değişkenlerin haricinde modele eklenen 

değişkenlerin, kurulan Yapay Sinir Ağları modelinin sınıflandırma doğruluğunu arttırdığı görülmüştür. Elde 

edilen bulgular doğrultusunda literatürden bağımsız olarak eklenen değişkenler, logit/probit regresyon gibi 

istatistiksel ve ekonometrik metotlarla yapılacak çalışmalara bağımsız değişken olarak eklenebilir. Eklenen bu 

değişkenlerin kurulan modellerin sonuçlarını ve yapısını değiştirebileceği düşünülmektedir. 
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Amaç –  Günümüzde işletmeler yoğun bir rekabet ortamında ve baş döndüren bir gelişim hızına 

sahip olan teknolojik ilerlemeler ile çevrili bir şekilde faaliyet göstermektedir. Bu sürekli değişen iş 

atmosferinde hayatta kalabilmenin koşullarından biri de iş görenlerin ve örgütlerin dayanıklı 

olmasıdır. Bu çalışmada bireylerin dayanıklılığını yansıtan psikolojik ve çalışan dayanıklılığı 

kavramları ile örgütsel dayanıklılık arasındaki ilişkileri incelemek ve tüm bu dayanıklılık türlerinin 

çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisini ortaya koymak hedeflenmiştir. 

Yöntem –  Araştırma kapsamındaki veriler Mersin ilinde finans ve lojistik sektörlerinde çalışan 208 iş 

görenden anket yolu ile toplanmıştır. Verilerin analizi için öncelikle normallik analizi, güvenilirlik 

analizi ve tanımlayıcı analizler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra değişkenler arasındaki ilişkilerin 

tespiti için ise korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. 

Bulgular –  Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre psikolojik dayanıklılığın çalışan 

dayanıklılığını pozitif yönde ve çalışan dayanıklılığının örgütsel dayanıklılığı pozitif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. Ayrıca psikolojik dayanıklılığın ve örgütsel dayanıklılığın iş tatminini pozitif yönde 

etkilediği, çalışan dayanıklılığının ise iş tatmini üzerinde bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.   

Tartışma –  Dayanıklı çalışanlara sahip olmak isteyen işletmelerin öncelikle çalışanların psikolojik 

dayanıklılığını arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunması gerekmektedir. Bununla beraber çalışanlar 

arasında örgütsel dayanıklılık algısını oluşturabilmek için de bir takım eylem planlarına ihtiyaç 

vardır. Böylelikle çalışan iş tatmininin artışı sağlanabilir. 
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Purpose – Today, organizations operate in an intensely competitive environment and surrounded by 

technological advances that have a dizzying development. One of the conditions for surviving in this 

ever-changing business atmosphere is the resilience of employees and organizations. This study is 

aimed to examine the relationships between psychological and employee resilience, which reflect the 

resilience of individuals, and organizational resilience, and to reveal the effect of all these types of 

resilience on the job satisfaction of employees. 

Design/methodology/approach –  The data within the scope of the research were collected through 

questionnaires from 208 employees working in the finance and logistic  sectors in Mersin Province. 

For the analysis of the data, first of all, normality tests, reliability analysis, and descriptive analysis 

were used. Then, correlation and regression analyzes were used to determine the relationships 

between the variables. 

Findings –  According to the analysis results, it was determined that psychological resilience affects 

employee resilience positively and employee resilience positively affects organizational resilience. In 

addition, it has been revealed that psychological resilience and organizational resilience have a 

positive effect on job satisfaction, while employee resilience has no effect on job satisfaction. 

Discussion –  Organizations that want to have resilient employees must first engage in activities to 

increase the psychological resilience of employees. However, some action plans are needed in order 

to create a perception of organizational resilience among employees. Thus, employee job satisfaction 

can be increased.  
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1. Giriş 

Örgütlerin karşılaştıkları stresli durumlara tepki vermesi, zorlu koşullar ve beklenmedik değişikliklerin 

üstesinden gelmesi ve varlıklarını devam ettirilmesinin temelinde dayanıklılık yatmaktadır. Dayanıklı 

örgütler; istikrarsız, belirsiz ve olumsuz koşullara sahip bir iş ortamı ile karşı karşıya kalmalarına rağmen 

gelişebilir ve faaliyetlerinde ilerleme sağlayabilirler (Lengnick-Hall vd., 2011). Kuntz vd. (2016), bir örgüt 

için dayanıklılık kapasitesi inşa etmenin yolunun çalışan dayanıklılığını oluşturmaktan geçtiğini öne 

sürmektedir. Belirsiz, sürekli değişen ve istikrarsız bir ortamda çalışmak ve başarılı olmak için çabalamak 

her iş gören için zorlayıcıdır. Bu nedenle çalışanların değişim, zorluklar ve çatışmalarla başa çıkma, stresli ve 

olumsuz koşulların üstesinden gelme yetkinlikleri ve yeteneklerinin araştırılması üzerine giderek artan bir 

talep mevcuttur (Siu vd,2009:770). Psikoloji bilimi temelinde incelenmeye başlanan dayanıklılık kavramı 

günümüzde çalışanların iş dünyasının zorluklarıyla nasıl başa çıktığını anlamaya yönelik olarak çalışan 

nüfus bağlamında da araştırılmaktadır. Dayanıklılığın bireyden gruba ve organizasyonel düzeye doğru 

gelişim gösteren çok seviyeli dinamik bir kavram olduğu öne sürülmektedir (Ma vd.,2018:253). Psikolojik 

dayanıklılık kavramına kıyasla daha yeni bir araştırma konusu olan çalışan dayanıklılığı ve örgütsel 

dayanıklılık kavramlarının organizasyondaki diğer değişkenler ile ne şekilde ilişkili olduğu hala 

keşfedilmeye çalışılmaktadır (Britt vd.,2016).Özellikle psikolojik ve çalışan dayanıklılığı gibi bireysel 

dayanıklılık türlerinin örgütsel dayanıklılığı nasıl etkilediği konusu yeterince bilinmemektedir. Psikolojik 

dayanıklılığı temel alan araştırmalar genellikle bireylerin önemli bir sıkıntı ve travma deneyimlerinden 

sonraki davranış biçimlerini (Sagone ve De Caroli, 2016); çalışan dayanıklılığı araştırmaları çalışanların 

kişisel özelliklerinin dayanıklılıkları üzerindeki etkilerini (Lyons vd., 2015) ve örgütsel dayanıklılık 

araştırmaları ise dayanıklı örgütlerin nitelikleri ve özellikleri (Ruiz-Martin vd.,2018) gibi unsurları inceleme 

konusu yapmıştır.  

Bu araştırmanın temeli dayanıklılığın bireyden örgüte doğru ilerleyen bir kavram olduğu ve dayanıklı 

örgütlerin temelinin dayanıklı çalışanlar olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın 

amacı hizmet sektörü çalışanları arasındaki psikolojik, çalışan ve örgütsel dayanıklılık arasındaki ilişkileri 

ortaya koymaktır. Bununla beraber çalışma kapsamında bireysel temelde incelenen dayanıklılık türleri ve 

örgütsel dayanıklılığın çalışan iş tatmini ile olan ilişkisi de incelenmiştir. Buradan hareketle çalışmada 

öncelikle psikolojik, çalışan ve örgütsel dayanıklılık kavramları ile iş tatmini ile ilgili literatür incelemesi 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yöntem kısmında Mersin ilinde faaliyet gösteren finans ve lojistik 

firmalarında çalışan 208 kişiden anket yöntemi ile elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz 

edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise analiz sonuçları yorumlanarak, bundan sonraki araştırmacılar 

ve uygulayıcılar için öneriler sunulmuştur. 

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1.Psikolojik Dayanıklılık 

Psikolojik dayanıklılık temel olarak bireylerin karşılaştıkları zorluklara nasıl dayanabildiklerini ve hem bu 

zorlukların üstesinden gelip hem de kendilerini nasıl geliştirebildiklerinin nedenlerini çözmeye çalışır. 

Psikolojik dayanıklılık araştırmalarında son yıllarda hızlı bir ivme yaşanmakla birlikte konunun eğitim, 

askeriye, spor gibi farklı alanlarda ele alınması dayanıklılığın tanımlanması ve kavramsallaştırılması 

hususunda bir tutarsızlık meydana getirmiştir (Fletcher ve Sarkar, 2013: 14). Psikolojik dayanıklılık önceleri 

bir kişilik özelliği olarak kavramsallaştırılırken, daha sonraları değişen bir süreç olarak ifade edilmeye 

başlanmıştır. Kavramı “özellik” perspektifinden değerlendiren araştırmacılara göre dayanıklılık; bireylerin 

karşılaştıkları zorluklar veya sıkıntı ile başarılı bir şekilde başa çıkmalarını ve bu koşullara olumlu bir 

şekilde uyum sağlamalarını sağlayan bir kişilik özelliği, yetenek, kapasite veya bunların bir bütünüdür 

(Wagnild ve Young, 1993; Connor ve Davidson, 2003). Psikolojik dayanıklılığı bir “süreç” olarak kabul eden 

araştırmacılar ise dayanıklılığı; bireyin stres, değişim gibi sıkıntılı durumlar ile başa çıkarken, olumlu bir 

uyum sergilerken aynı zamanda çevre ile yeniden entegrasyonunu sağlayan dinamik bir süreç olarak 

tanımlamıştır (Luthar vd.2000; Richardson ve Waite, 2002). Her iki bakış açısında da göze çarpan ortak nokta 

bireyin psikolojik dayanıklılığının ortaya çıkabilmesi için bir sıkıntı, zorluk veya stresli bir durum yaşaması 

ve bunlara karşı olumlu bir uyum göstermesidir.  
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Araştırmacılara göre dayanıklılığın ana öncülü sıkıntı (zor durum) ve ana sonucu ise olumlu uyumdur 

(Fletcher ve Sarkar, 2013:9). İster özellik isterse süreç perspektifinden değerlendirilsin psikolojik dayanıklılık 

araştırmacıları bireylerin karşılaştıkları sıkıntı ve zorlukların üstesinden gelebileceğini öne sürer (Garcia-Dia 

vd., 2013; Luthans vd., 2007). Bununla beraber psikolojik olarak dayanıklı kabul edilen bireylerin özellikleri 

şu şekilde belirtilmiştir; dayanıklı bireyler anlamadıkları şeyleri anlamaya çalışırlar, eylemlerinin 

sonuçlarıyla başa çıkabilirler ve davranışlarını duruma göre değiştirebilirler, sorun yaşayabilecekleri 

durumlardan kaçınır ve hatalarından ders çıkarırlar, hangi konularda iyi olduklarını bilirler, zorlu 

durumların “iyi taraflarını” görmeye çalışırlar ve stresli durumları yönetmek için mizahı kullanırlar (Sagone 

ve Caroli, 2016:142). Sonuç olarak dayanıklı bireyler hayata ve yaşamın zorluklarına karşı özel hayatlarında, 

iş hayatlarında ve sosyal hayatlarında olumlu, umutlu ve şevkli bir tutum içinde olurlar. Connor ve 

Davidson (2003;81), bireyin bir zorluk karşısında bir alanda (örneğin iş) iyi bir performans gösterirken başka 

bir alanda kötü olmasının (örneğin, kişilerarası ilişkiler) mümkün olabileceğini iddia etmektedir. Yani aynı 

birey farklı yaşam alanlarında farklı dayanıklılık seviyelerine sahip olabilmektedir. Bununla birlikte 

dayanıklılık uzun vadede şekillendirilebilir ancak kısa vadede stabildir (Caniëls ve Hatak, 2019:4). Bu 

çalışmada da bu görüşlerden hareketle bireyin belirli bir zamandaki psikolojik dayanıklılığı ile işyerindeki 

dayanıklılık davranışı arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. 

2.2. Çalışan Dayanıklılığı 

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürürken hem sıkı rekabete hem de hızla değişen koşullara uyum 

sağlamasında çalışanların rolü büyüktür. Yoğun rekabet ortamı, teknolojik gelişmeler, hızla değişen çevresel 

unsurlar yalnızca işletmeleri değil çalışanları da etkilemektedir. Psikolojik dayanıklılık stresle başa çıkabilen 

insanların kullandığı içsel ve dışsal kaynakları inceleme konusu yaparken, çalışan dayanıklılığı kavramı iş 

yerinde -stresli durumlar karşısında- dayanıklılık davranışı gösterme bağlamında değerlendirilir  (Kuntz 

vd., 2016:459). Çalışan dayanıklılığı kavramı işgörenlerin işyerinde karşılaştıkları değişim ve zorlukların 

başarılı bir şekilde üstesinden gelebilmelerini ve yeni ortama uyum sağlayıp kendilerini geliştirebilmelerini 

ifade eder (Naswal vd., 2015: 1). Kuntz vd. (2016:460), çalışan dayanıklılığını, işyerinde zorlu koşullar ile 

karşılaşıldığında, mevcut (içsel ve dışsal) kaynakları uyum sağlamak ve kendini geliştirmek için kullanan, 

örgüt tarafından da desteklenen, çalışanlara özgü bir yetenek olarak tanımlamıştır. Bu kaynaklar bireysel 

(psikolojik ve fiziksel özellikler vb.), sosyal ( aile ortamı, arkadaş çevresi, iş çevresi vb.) ve çevresel (sosyal, 

kültürel ve ekonomik çevre) şeklinde sınıflandırılmıştır (Wild vd.,2013). 

Genel olarak çalışan dayanıklılığı stres ve baskı ile baş etme kapasitesini anlatan diğer dayanıklılık 

yapılarından farklı ancak bunlarla ilişkili olan davranışsal bir çerçeveyi yansıtır yani psikolojik dayanıklılık 

ile çalışan dayanıklılığı birbiriyle ilişkili ancak iki farklı yapıdır (Tonkin vd.,2018:109). Kuntz vd. (2016:459) 

psikolojik dayanıklılık ile çalışan dayanıklılığı arasındaki farkları şu şekilde ortaya koymuşlardır; öncelikle 

psikolojik dayanıklılık bir bireyin zorluklarla başa çıkma kapasitesi ile ilgili bir dizi eğilim veya inancı 

yansıtırken çalışan dayanıklılığı işyerindeki davranışları ele alır. İkincisi, örgütün sağladığı psikolojik ve 

diğer kaynaklar çalışanların işyerinde dayanıklılık davranışı sergilemesini etkiler. Son olarak, işyerinde çok 

önemli zorluklar olmasa bile çalışan dayanıklılığı herhangi bir çalışma ortamında geliştirilebilir ve hayata 

geçirilebilir. Coutu (2002:3), işyerindeki dayanıklı bireyleri, güçlü bir farkındalık ile mevcut durumu kabul 

etme ve değişime uyum sağlayacak esneklik yeteneğine sahip olma olasılığı yüksek kişiler olarak 

tanımlamıştır. Çalışanlar çok da seyrek olmayan bir şekilde işyerinde çatışma, zor koşullar ve aksilikler ve 

hatta başarısızlıklar ile karşı karşıya kalırlar. Aynı zamanda işletmeler bu koşullar altında çalışanlarından iş 

tanımlarının da ötesinde bir performans beklentisi içindedir. Çalışanların dayanıklılık düzeyi, çalışanın 

örgüt içindeki zorlu ve sıkıntılı durumların üstesinden gelmesinin yanı sıra iş performansının artması gibi iş 

ile ilgili davranışlarını etkileyecek ve dolayısıyla örgüt için olumlu sonuçların ortaya çıkmasına neden 

olacaktır. Buradan hareketle çalışan dayanıklılığı örgütsel dayanıklılık için en önemli unsurlardan biri olarak 

ifade edilebilir. 

2.3.Örgütsel Dayanıklılık 

Ekonomi, toplum ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimlerin hızı karşısında hayatta kalabilmek 

işletmelerin dayanıklı olmasına bağlıdır. Holling’in (1973), “Ekolojik Sistemlerin Dayanıklılığı ve Kararlılığı” 

adlı çalışmasından sonra dikkat çeken örgütsel dayanıklılık kavramı (Ma vd.,2018:247) psikolojiden 

sosyolojiye, yönetimden ekolojiye,  afet yönetiminden mühendisliğe kadar birçok farklı alanda inceleme 
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konusudur. Bu nedenle kabul gören tek bir tanımı yoktur. Coutu, (2002: 52),örgütsel dayanıklılığı, olağandışı 

stres ve değişim koşulları altında bir örgütün güçlü olma kapasitesi olarak tanımlamıştır. Diğer bir tanıma 

göre ise örgütsel dayanıklılık kavramı bir organizasyonun zorlu koşullardan daha güçlenmiş ve daha 

becerikli çıkabilmesi için bu zorlu koşullara pozitif uyumunu sürdürebilmesi olarak açıklanmaktadır (Vogus 

ve Sutcliffe, 2007). Bir işletmenin karşı karşıya kaldığı çevresel belirsizlikler ile bu belirsizliklerin yarattığı 

strese hızlı ve etkili şekilde yanıt verebilme kapasitesi o işletmenin dayanıklı olmasının ölçütü olarak kabul 

edilir. Bu kapasite çevresel unsurların sürekli değişim halinde olması ve örgüt üzerinde stres yaratacak 

durumlara sebep olması durumunda bile örgüte bu olumsuz durumlara karşı hazır olma imkânı verir  

(Youssef ve Luthans,  2007: 780).  

Örgütsel dayanıklılık kavramının farklı tanımları söz konusu olsa da hepsinin temeli örgütün karşılaştığı 

sıkıntı, risk ya da değişiklikler ile başa çıkıp hayatta kalabilmesine dayanmaktadır (Ruiz-Martin vd.,2018:15).  

Araştırmacılar örgütsel dayanıklılık bağlamında “hayatta kalma” nın neyi ifade ettiği konusunda da farklı 

yaklaşımlar benimsemişlerdir.  Örneğin, Freeman vd. (2003), bir örgütün yaşadığı zorluklar sonrasında 

hayatta kalmasının ve eski istikrarlı konumuna geri dönebilmesinin örgütsel dayanıklılık olduğunu öne 

sürmüştür.  Benzer şekilde, Burnard ve Bhamra (2011) bir örgütün değişim ve zorluklardan kaynaklanan 

etkileri en aza indirmek suretiyle değişerek eski istikrarlı durumuna geri dönmesini veya daha iyi bir istikrar 

durumuna ulaşmasını dayanıklılık olarak tanımlamışlardır. Vogus ve Sutcliffe (2007), dayanıklı olarak 

nitelendirilen bir örgütün mevcut konumundan daha ileri bir seviyeye gelebileceğini, büyüyebileceğini veya 

güçlenebileceğini iddia etmektedir. Bazı araştırmacılar dayanıklı örgütlerin özelliklerini şu şekilde 

sıralamışlardır (Ruiz-Martin vd.,2018 :18): yeterli kaynaklara sahip olmak, olayları önceden tahmin etme 

yeteneği, çeviklik, işbirliği, öğrenme kapasitesi ve dayanıklı çalışanlar. 

Örgütsel dayanıklılığın kavramsallaştırılması gibi ölçümü konusunda da farklı yaklaşımlar söz konusudur. 

Ma vd.(2018:249), örgütsel dayanıklılığın sistem, strateji ve organizasyon temelli olmak üzere üç farklı 

şekilde ölçülebileceğini ifade etmiştir.  Kantur ve Say (2015) ise üç farklı boyut içeren bir ölçek ile bir örgütün 

dayanıklılığının tespit edilebileceğini öne sürmüştür. Bunlardan ilki olan sağlamlık, örgütün olumsuz 

koşullara dayanma ve bunlardan kurtulma kapasitesini belirtir. İkinci boyut olan çeviklik, örgütün hızla 

harekete geçme kapasitesini ortaya koyar. Son olarak, bütünlük ise örgüt içinde olumsuz koşullarla 

karşılaşan çalışanlar arasındaki uyumu değerlendirir. 

2.4.İş Tatmini 

İş tatmini, çalışan verimliliği ve performansında oynadığı önemli rol nedeniyle yönetim alanındaki 

araştırmalarda en sık incelenen değişkenlerden biri olmuştur. Çalışanların iş tutumlarına olan ilgi 1920’lerin 

başından itibaren gerçekleştirilen araştırmalar ile başlamıştır. Hoppock’un 1937 yılında gerçekleştirdiği 

araştırması, o zamana kadar gerçekleştirilen ve çalışanların duygu durumları ve genel memnuniyet 

düzeylerini ölçen araştırmalardan farklı olarak, çalışanın işinden tatmin olması durumunu ortaya koymaya 

çalışmıştır (Wright,2006).  Locke'a (1976) göre iş tatmini, kişinin işini veya iş deneyimlerini 

değerlendirmesinden kaynaklanan zevkli veya olumlu bir duygusal durumdur (Alegre vd.,2016:1390). 

Spagnoli vd.’ne (2012:609) göre iş tatmini, çalışanın yapmış olduğu işten duyduğu tatmin, yapılan işi hangi 

şekilde algıladığı ve çalışan birey ile işletme arasındaki uyumun düzeyine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Spector, (1997) işi yerine getirirken veya işin yerine getirilmesi sonucu hissedilen memnuniyet veya 

memnuniyetsizliği iş tatmini ile bağdaştırmıştır. Buna göre çalışanın işini yapmasından duyduğu 

memnuniyet iş tatminini ifade ederken, memnuniyetsizlik ise çalışanın işinden tatmin olmadığını gösterir 

(Saleem,2015:565).  Bazı araştırmacılar iş tatmininin, kişinin işine karşı çok boyutlu psikolojik tepkilerinden 

oluştuğunu ve bu tepkilerin bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlere sahip olduğunu öne sürmüşlerdir 

(Zheng vd., 2017: 612). Brislin (1993) gibi bazı araştırmacılar iş tatminini içsel veya dışsal olarak ikiye 

ayırmıştır. İçsel iş tatmini, çalışanın işi fiilen yerine getirdikten sonra yaşadığı başarı ve kendini 

gerçekleştirme hissini yansıtmaktadır. Dışsal iş tatmini ise tazminat veya iş güvencesi gibi örgüt tarafından 

bir kişiye verilen ödüllerin kişideki yansımasını ifade eder (Rahmawati, 2013:31). Sonuç olarak, iş tatmini, bir 

kişinin çalışma ortamını genel olarak değerlendirmesini içeren bir duygu durumudur (Alegre vd.,2016:1391).  

Bir kişinin işine, görev ve sorumluluklarının çeşitli yönlerine karşı duyguları olarak tanımlanan iş tatmini 

her kişi için benzersiz ve farklıdır (Rahmawati, 2013: 30). Bununla birlikte iş tatminini etkileyen birçok faktör 

vardır. Örneğin Tang vd.(2014) bu faktörleri: çalışan-organizasyon ilişkisi, çalışan-süpervizör ilişkisi ve 
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çalışan-iş arkadaşı ilişkisi olarak üç ana sınıfa ayırmıştır. Spector (1997) maaş, yan haklar, terfi, işin niteliği, 

denetimi gibi faktörlerin de iş tatminini etkilediğini ifade etmiştir. Diğer faktörler arasında şirket ve yönetim 

de yer alabilir (Rahmawati, 2013: 30). Tüm bu faktörler ne kadar yüksek bir düzeyde bireyin beklentilerini 

karşılıyor ise birey tarafından hissedilen iş tatmini de o derece yüksek olacaktır. İş tatminini etkileyen 

faktörlerden biri de dayanıklılıktır (Rahmawati, 2013: 31). Çalışanların uzun vadede performanslarını 

sürdürebilmeleri için belirli çalışma tutumlarına sahip olmaları beklenir. Yüksek performans beklentisi 

karşısında dayanıklı çalışanlar stresi ve zorlu çalışma koşullarını başarılı bir şekilde yönetebilirler. Dayanıklı 

çalışanlar her türlü stres ve olumsuz durumun üstesinden gelerek performanslarını koruyabilir.  Sonuç 

olarak dayanıklılık iş performansı ve çalışanın iş tatminini etkiler. Çalışanın iş tatmini seviyesi de 

organizasyonun işleyişini etkiler. İşten ayrılma, işe kayıtsız kalma, geç gelme, devamsızlık yapma, sorunları 

seslendirme ve sadakat gibi olumlu-olumsuz davranışlar çalışanların işten tatmin olma düzeylerine bağlıdır 

ve tüm bu davranış biçimleri iş tatmininin işletme açısından önemini ortaya koyar (Akçay, 2012:127). 

3. Yöntem 

3.1.Hipotezler ve Araştırma Modeli 

Bireyin sahip olduğu psikolojik dayanıklılığın bireyin içinde bulunan varlık ve yeteneklerinin bir 

birleşiminin olduğu ifade edilmektedir. Kişinin sahip olduğu bu varlık ve yetenekler bireyin karşı karşıya 

kalmış olduğu stres ve zorluklarla mücadele edebilmesinde ve mevcut koşullara uyum sağlamasında 

kendisine güç vermektedir. Dayanıklı  kişiler zorlu durumlarla karşılaştıklarında daha dengeli, yeni 

deneyimlere daha açık, değişen iş koşulları karşısında ise daha esnek yapıdadırlar (Prayag vd., 2020:1222). 

Dayanıklı bireylerin esnek olması ve örgüte katkı sağlama potansiyellerinin bireylerin psikolojik olarak 

dayanıklı olmalarından kaynaklandığı ileri sürülebilir.  Nitekim psikolojik dayanıklılığı yüksek bireylerin 

karşılaştıkları olumsuz durumlardan kaynaklanan stres ile daha kolay şekilde mücadele edebildikleri ve 

etkili şekilde problem çözme yeteneğine sahip oldukları ifade edilmektedir (Öz ve Bahadır Yılmaz, 2009: 82). 

Bunun yanında psikolojik olarak dayanıklı kişilerin diğer kişilerle iletişim kurma yeteneğine sahip, 

kolaylıkla arkadaşlık kurabilen, kendine güveni yüksek, duygusal açıdan dengeli, karşılaştığı olay ve 

çevresel koşullarla baş edebilme ve uyum sağlama yeteneği yüksek ve çevresini motive edebilen kişiler 

olduğu da ifade edilmektedir (Özmutaf, 2019: 39).  Zorlu durum ve koşullar ile karşılaşıldığında bireyin 

gerek duygusal anlamda gerekse de psikolojik anlamda dengesini koruyabilmesi ve karşı karşıya kaldığı 

zorlu durumlarla baş edebilmesinin temelinde ise psikolojik dayanıklılığının büyük etkisinin olduğu ifade 

edilebilir. Nitekim bireyin psikolojik olarak dayanıklı olmaması halinde iş gören dayanıklılığının 

göstergeleri olan;  başkaları ile iş birliği yapabilmesi, etkin şekilde iletişim kurabilmesi,  fazla iş yükünü 

üstlenmesinin getireceği stres ile baş edebilmesi, krizleri çözüme kavuşturabilmesi unsurlarına ilişkin çözüm 

getirebilmesi çokta mümkün olamayacaktır. Bu kapsamda psikolojik dayanıklılık ile iş gören dayanıklılığına 

ilişkin geliştirilen hipotez aşağıda sunulmaktadır: 

H1:Psikolojik dayanıklılık çalışan dayanıklılığını pozitif yönde etkilemektedir. 

Örgütsel Dayanıklılık; belirsizlik ve değişim ile kendisini karakterize eden durumlara karşı örgütün esneklik 

ve değişime uyum sağlama kapasitesini temsil etmektedir. Örgütün dayanıklılık kapasitesi planlama, 

hazırlık, rasyonalizasyon veya mantıksal yorumlamaya elverişli olmayan çevresel etmenlerin sürekli 

değişim göstermesi ve örgüt üzerinde stres yaratacak olası durumları ortaya çıkartması durumunda dahi 

kendisine bu olumsuz durumlara karşı hazır olmasına imkân verir  (Youssef ve Luthans,  2007: 780). 

Örgütün dayanıklı olması karşı karşıya kalınan çevresel belirsizliklere ve bu belirsizliklerin yarattığı strese 

hızlı ve etkili şekilde yanıt verebilme gücüne bağlıdır. Bu çerçevede yoğun rekabet altında varlıklarını 

sürdürmeye çalışan örgütler içinde yaşamlarını devam ettirebilecek olanlar çevresel değişikliklere uyum 

sağlama kapasiteleri yüksek olan örgütler olacaktır. Örgütsel sistemin temel unsurlarından birisi olan 

dayanıklı iş görenlerin varlığı örgütlerin dayanıklılık kabiliyetlerinin arttırılması açısından önem arz 

etmektedir (Akduran, 2019:23).  Örgütlerin dayanıklı olabilmesi için uzun sürecek strese karşı dayanıklı olan 

ve karşı karşıya kalınan değişikliklere hızlı şekilde cevap verebilecek iş görenlere bir diğer ifadeyle dayanıklı 

çalışanlara ihtiyaç vardır (Mallak, 1998: 8). Dayanıklı çalışanlar, örgütün karşı karşıya kalmış olduğu 

değişim potansiyelinin farkındadırlar, bu nedenle değişimin gereğini kabullenirler ve üretkenliğin 

arttırılmasında dayanıklı olmayan çalışanlara göre daha yüksek potansiyel vaat ederler (Mallak, 1998: 8).  

Mallak dayanıklı çalışanların sahip oldukları yeteneklere inanmaları ve bu yeteneklerini kullanmalarının 
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önemine dikkat çekmektedir. Bu noktada dayanıklı çalışanların özyeterlilik inancı ön plana çıkmaktadır. 

Özyeterlilik Bandura (1986) tarafından, “kişinin, arzulanan sonuçlara ulaşabilmek için gerekli olan 

davranışları sergileyebilme ve faaliyetleri organize edip başarılı olarak yapma yeteneğine olan inancıdır” 

şeklinde tanımlanmıştır. Bireylerin öz yeterliliklerine olan inançları zorluklar karşısında ki motivasyon 

düzeylerini, duygusal iyiliklerinin kalitesini, stres ve depresyona karşı dirençli olup olmamalarını 

etkilemektedir (Bandura ve Locke, 2003: 87). Dolayısıyla dayanıklı çalışan karşı karşıya kalmış olduğu 

durumun karmaşıklığına ve yarattığı stres düzeyine rağmen belirlenen hedeflere ulaşma noktasında 

mücadele etmekten kaçınmamakta ve bu mücadele gücünü kendi içinde hissetmektedir (Mallak, 1998: 10).  

Dayanıklı çalışanlar karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak yapıcı ve sorunu çözme odaklı bir bakış açısına 

sahip olmalarından dolayı sorunları örgütün yararına ve etkili olacak şekilde sonuçlandırma olasılıkları da 

yükselmektedir. Örgütlerin özellikle kriz dönemlerinde almış oldukları sinyallere karşı etkin şekilde ve 

mevcut durumun koşullarına uygun olarak cevap verilmesinde dayanıklı çalışanların varlığına ihtiyaç 

duyulmaktadır (Mallak, 1998: 12). Dayanıklı çalışanlar karşı karşıya kalınan karışık sorunlarla baş edebilme 

ve uyum sağlayabilme  yeteneklerine sahip olduklarından  (Prayag vd., 2020:1222) örgütlere değer 

kazandırmakta ve örgütlerin daha dirençli hale gelmelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda çalışan 

dayanıklılığı ile örgütsel dayanıklılık arasındaki ilişkiye yönelik geliştirilen hipotez aşağıda sunulmaktadır. 

H2:Çalışan dayanıklılığı örgütsel dayanıklılığı pozitif yönde etkilemektedir. 

Psikolojik dayanıklılık, kişilerin ilerlemesine ve adaptasyonuna tesir edebilecek risk faktörlerine rağmen, 

olumsuz duygusal tecrübelere, farklılaşan isteklere ve strese karşı uyum sağlanabilmesi, bunun sonucunda 

da olumlu neticelere kavuşma becerisi olarak tanımlanmaktadır (Karacabey ve Bozkuş, 2019: 93).  İş görenler 

çalışma hayatları süresince pek çok olumsuz durumla ve de aşırı iş yükünün, rol belirsizliklerinin, rol 

çatışmalarının, örgüt içinde yaşanan çatışmaların yaratmış olduğu stres unsurlarıyla baş başa 

kalabilmektedir. Psikolojik olarak dayanıklılıkları düşük bireyler bu gibi olumsuzluklar nedeniyle karşı 

karşıya kaldıkları stresle baş edebilme noktasında güçsüz ve savunmasız kalabilmekte bu yüzden depresif 

ruh haline girebilmektedirler. Diğer taraftan psikolojik dayanıklılıkları yüksek olan bireyler ise bu stresli 

durumlar karşısında güçlü kalabilmekte, zorluklar ile mücadele etme konusunda daha yüksek kapasiteye ve 

daha yüksek enerjiye sahip olmakta (Luthans vd., 2005: 265; Çetin ve Basım, 2011: 84), kendilerini bu stresli 

durumların yarattığı olumsuzluklardan kolaylıkla sıyrılabilmektedir (Doğan, 2015: 93). 

Psikolojik olarak dayanıklı olan bireyler pozitif bakış açısına sahiptirler (Özmutaf, 2019: 38). Psikolojik 

olarak dayanıklı olan bireylerin öz yeterliliklerinin yüksek olmasından ötürü olaylar karşısında iyimser bir 

tutuma sahip olurken bu iyimserlikleri nedeniyle de gelecekle ilgili olumlu duygulara sahip olmaları daha 

yüksek olasılık haline gelmektedir  (Çetin ve Basım, 2011: 82). Bu durum ise çalışanların yaptıkları işlerde iş 

tatminlerinin yüksek olması sonucunu beraberinde getirebilmektedir. İş tatmini bireyin yapmış olduğu işten 

duyduğu tatmin, yapılan işi hangi şekilde algıladığı ve birey ile işletme arasındaki uyumun düzeyine bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır (Spagnoli vd.,2012: 609-610). Bu çerçevede stresli durumlar karşısında daha güçlü 

kalabilen, olumlu duygulara ve bakış açısında sahip, kendisini çevrenin taleple koşullarına uyarlayabilen 

bireylerin bir başka ifadeyle psikolojik olarak dayanıklı olan kişilerin yapmış oldukları işlerde daha yüksek 

iş tatmini duygusuna sahip olması daha olası hale gelmektedir. Nitekim Bakker ve Schaufeli’de (2008)  iş 

gören dayanıklılığının iş tatmini ile pozitif yönde ilişkisi olduğunu ifade etmişlerdir.  Bu kapsamda 

psikolojik dayanıklılık ile iş tatminine yönelik geliştirilen hipotezler aşağıda sunulmaktadır. 

H3: Psikolojik dayanıklılık iş tatminini pozitif yönde etkilemektedir. 

Bireylerin karşı karşıya kalmış olduğu stres ve  stresin yaratacağı kaygı ve olumsuz psikolojik uyarılmayı 

çözmedeki başarısızlıkları çalışanların iş tatminlerini olumsuz şekilde etkilemektedir  (Luthans vd., 2005: 

256;  Tekingündüz vd.,2015: 27). Bu olumsuz durumlarla baş edilmesinde bireylerin sergileyecekleri 

davranışlar ve hayata geçirecekleri savunma mekanizmaları da birbirinden farklılık gösterebilmekte olup, 

bu noktada bireylerin sahip olduğu dayanıklılıkları ön plana çıkmaktadır. Örgütsel yaşam içerisinde karşı 

karşıya kalınan olaylara uyum sağlayacak şekilde ve bu olaylara olumlu bakış açısıyla yaklaşabilme yeteneği 

dayanıklı bireylerin en önemli özelliği olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla dayanıklı çalışanlar, işyerindeki 

sorunları çözmeye yönelik aktif bir yaklaşım sergilerlerken  (Mallak, 1998:4) aynı zamanda stresin yaratacağı 

olumsuzluklara karşı daha fazla direnç gösterebilme kapasitesine de sahip olabilmektedirler. Dayanıklılık 

zorlu ve belirsiz olay ve durumlar karşısında kişinin kendisini karşı karşıya kalmış olduğu bu olay ve 
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durumlara uyarlayabilmesi çözüm üretebilmesi ve kendisini eskisinden daha iyi bir noktaya getirebilme 

kapasitesidir (Akçay, 2012: 127). Dayanıklı çalışanlar çevrenin taleplerine karşı daha esnek bir yaklaşım 

içinde olurken aynı zamanda yeni deneyimlere kendilerini kapamamakta bu durum ise onların çevrelerine 

karşı daha olumlu tutum almalarını sağlamaktadır (Sünkür, 2014: 51).  Dolayısıyla sahip oldukları bu 

özellikleri nedeniyle de örgütlerine daha fazla katkı sunma potansiyeline sahip olmaktadırlar (Prayag vd., 

2020:1222). Çalışanların dayanıklılıkları ile örgütlerine sağlayacakları ve sağladıkları katkı ise onların işlerine 

duydukları tatmini pozitif yönde etkileyebilecektir. Nitekim Koreli hemşireler ile ilgili yapılan bir çalışmada 

çalışanların dayanıklılığının iş tatmini ile pozitif ilişki içerisinde olduğu ortaya konulmuştur (Brown vd., 

2018: 307).  Bu kapsamda çalışan dayanıklılığı ile iş tatminine yönelik geliştirilen hipotez aşağıda 

sunulmaktadır. 

H4:Çalışan dayanıklılığı iş tatminini pozitif yönde etkilemektedir. 

Dayanıklı örgütler işletmelerini en kötü koşullar karşısında dahi bu kötü durumdan çıkartmak için 

mücadele eden, hızlı şekilde karar alabilen ve bu kararları uygulayabilen örgütlerdir (Kantur ve İşeri Say, 

2012: 762). Örgütün daha dayanıklı hale getirilmesinde iş görenlere karar alma haklarının tanınması, yetki 

devrinin uygulanarak çalışanların yetkilendirilmesi bir diğer ifadeyle personelin güçlendirilmesinin büyük 

rol oynadığı ifade edilmektedir (Mallak, 1998:3;  Kantur ve İşeri Say, 2012: 767).  Bu noktada örgüt içinde 

karar verme gücünün paylaşılması suretiyle çevresel ihtiyaçlara hızlı ve etkili şekilde cevap verebilme 

imkânı doğarken örgütün dayanıklılığının da artması sağlanabilir. (Mallak, 1998: 7).  Çalışanların 

güçlendirilmeleri ile birlikte işleri üzerinde daha fazla otonomiye ve oto kontrole sahip olmaları mümkün 

olabilmektedir. Bunun yanı sıra çalışanların üstlendikleri görevlere ilişkin stres ve kaygıları azalırken örgüte 

yönelik güven duyguları gelişir (Ataman, 2001: 347). Çalışanların dayanıklılıklarının arttırılmasında büyük 

rol oynayan personel güçlendirme ile iş görenlerin kendilerini yaptıkları işlerde daha iyi hissetmeleri 

sağlanırken aynı zamanda ve işlerine karşı pozitif tutum almaları (Ackfeldt ve Coote, 2005: 154) ve iş 

görenlerin iş tatmin düzeylerinin artması söz konusu olmaktadır  (Laschinger, vd., 2001: 260; Seibert vd., 

2011: 992-993). Diğer taraftan örgütsel dayanıklılık örgütün içinde bulunduğu koşulların yaratmış olduğu 

olumsuz durumlardan kendisini kurtarması, kendisini toparlaması ve belki de önceki halinden daha iyi bir 

noktaya gelmesini sağlayacak kapasiteyi de içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla örgütün karşı karşıya 

bulunduğu sorunlarla baş edebilme iradesini ve mücadelesini göstermesi ve bu mücadeleden başarılı bir 

şekilde sıyrılması çalışanların da örgütlerinin karşılaşılan değişimlere karşı adapte olabilme gücünü 

görmelerini ve onların örgütün bir üyesi olmaktan gurur duymalarını sağlayabilir. Bunun yanı sıra örgütün 

birey açısından olumlu bir imaja sahip olması söz konusu olabilir ve bireyin örgütüyle özdeşleşmesi 

sağlanabilir. Örgütsel özdeşleşmeyle birlikte iş görenlerin işlerinden daha fazla tatmin duymaları söz 

konusu olabilir (Elsbach, 1999: 169-170).  

H5:Örgütsel dayanıklılık iş tatminini pozitif yönde etkilemektedir. 

Araştırmada çalışanlarının psikolojik dayanıklılık, çalışan dayanıklılığı ve örgütsel dayanıklılık ve iş tatmini 

ile ilgili yapılan alan yazın incelemesi ve yapılan görgül araştırmalardan yola çıkılarak oluşturulan 

hipotezleri test etmek üzere geliştirilen araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

3.2.Evren ve Örneklem  

Araştırmada finans ve lojistik hizmet sektörleri çalışanlarının psikolojik ve çalışan dayanıklılığı ile örgütsel 

dayanıklılık ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmakta olup araştırma evrenini Mersin 

ilinde finans ve lojistik sektörleri çalışanları oluşturmaktadır.  Ülkemizde Aralık 2020 itibariyle finans 

sektörü çalışan ücretli sayısı yaklaşık 200 bin kişi (TBB), lojistik sektörü çalışan sayısı Mayıs 2021 itibariyle  

yaklaşık 8 bin kişi  olarak gerçekleşmiştir (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı). Araştırmanın verileri 

Haziran-2021 döneminde toplanmış olup veri toplamada kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır. 

Tavşancıl’a (2010) göre örneklem sayısının madde sayısının en az 5 katı olmak üzere 7 ila 10 katı arasında 

olmasının yeterli olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede araştırma kapsamında ulaşılan 208 kişinin yeterli 

olduğu düşünülmektedir.   

3.3.Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında yer alan değişkenlerin ölçümü için hazırlanan anket formu dört bölümden 

oluşmakta olup toplam 42 soru yer almaktadır. Anketin ilk kısmında katılımcıların demografik özelliklerine 

(cinsiyet, yaş, medeni durumu, eğitim durumu ve kurumda çalışma süresi ve unvan) yönelik sorulara yer 

verilirken, ikinci bölümde psikolojik dayanıklılık, çalışan dayanıklılığı, örgütsel dayanıklılık ve iş tatminini 

ile ilgili ölçekler bulunmaktadır. Çalışanların psikolojik dayanıklılığını ölçmek için Kısa Psikolojik 

Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek Smith, Tooley, Cristopher ve Kay (2008) tarafından geliştirilmiş ve 

Doğan (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanıp güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmıştır.  Çalışan 

dayanıklılığını ölçmek için ise Naswall vd. (2015) geliştirilen 9 ifadeli ölçek ve örgütsel dayanıklılığı ölçmek 

için de Kantur ve İşeri Say (2015)  tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. İş tatminini ölçmek için ise 

Hackman ve Oldham (1975) tarafından geliştirilmiş ve Şeşen (2010) tarafından Türkçeye çevrilmiş olan ölçek 

kullanılmıştır, ölçek, tek boyut ve 5 ifadeden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik 

analizi (Cronbach Alpha)  sonuçları Tablo 2’de de görüleceği üzere Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği için 0,812;  

Çalışan Dayanıklılığı Ölçeği için 0,772; Örgütsel Dayanıklılık Ölçeği için 0,962 ve İş Tatmini Ölçeği için 0,886 

olarak hesaplanmış olup araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir oldukları söylenebilir.  

3.4.Verilerin Analizi 

Araştırmada veri analizine geçilmeden önce verilerin normallik varsayımına uyup uymadığı 

değerlendirilmiştir. Bu kapsamda verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. George ve Mallery’ e 

göre çarpıklık ve basıklık değerinin +2,0 ile -2,0 arasında olması durumunda da verinin normal dağılım 

gösterdiği varsayılmaktadır (Karslı, Demirel ve Kurşun, 2020: 98). Yapılan analiz neticesinde psikolojik 

dayanıklılık ölçeğinin çarpıklık/ basıklık değerleri: -, 435 /-,463;  çalışan dayanıklılığı çarpıklık/ basıklık 

değerleri: -1,449/ -1,029;  örgütsel dayanıklılık çarpıklık/ basıklık değerleri: -,897/ ,965 ve iş tatmini çarpıklık/ 

basıklık değerleri: -0,70/ - ,835 olarak tespit edilmiş olup toplanan verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri 

tanımlanan sınırların içerisindedir. Dolayısıyla verilerin analizinde parametrik testlerin kullanılabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Çalışan 

Dayanıklılığı 

Örgütsel 

Dayanıklılık 

İş tatmini 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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4. Bulgular 
Araştırmaya dâhil olan örneklem grubuna ait demografik özelliklere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 

1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Değişken Grup Sayı (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Erkek 

Kadın 

110 

98 

52,9 

47,1 

Medeni durum 
Evli 113 54,3 

Bekâr 95 45,7 

Yaş 

 

18-25 yaş 

26-35 yaş 

36-45 yaş 

46-55 yaş ve üzeri 

56 ve üzeri 

33 

77 

71 

21 

6 

15,9 

37 

34,1 

10,1 

2,9 

Eğitim Düzeyi 

 

Lise 

Ön lisans 

Lisans 

Lisans Üstü 

18 

31 

129 

30 

8,7 

14,9 

62 

14,4 

Kurumda Çalışma Süresi 

 

1-5 yıl arası 

6-10 yıl arası 

11-15 yıl arası 

16 yıl ve üzeri 

21 yıl ve üzeri 

85 

53 

44 

13 

13 

40,9 

25,5 

21,2 

6,3 

6,3 

Ünvan 

İşçi/Memur/Personel                                  

Şef 

Müdür 

Üst Düzey Yönetici 

152 

22 

26 

8 

73,1 

10,6 

12,5 

3,8 

Çalışmada yer alan 208 bireyden 110 tanesi erkek (%52,9) ve 98 tanesi kadındır (%47,1). Medeni durum 

değişkeninde ise, evlilerin sayısı 113 (%54,3), bekârların sayısı 95 (%45,7) olarak tespit edilmiştir.Yaş grubu 

incelendiğinde sayıca en fazla yaş grubunda yer alan bireyler 26-35 yaş grubu arasında (77; %37), en düşük 

sayı ise 56 ve üzeri yaş grubunda yer almıştır (6; %2,9). Eğitim durumu değişkeninde ise en fazla eğitim 

düzeyi oranı, lisans grubunda (129; %62), en düşük oran ise lise grubundadır (18; %8,7). Kurumda çalışma 

süresi incelendiğinde en fazla 1-5 yıl arası çalışanların olduğu gözlemlenmiştir (85;%40,9). Unvan değişkeni 

incelendiğinde, en yüksek oran işçi/memur/personel grubunda(152; %73,1) en az oran ise üst düzey yönetici 

grubunda (8; %3,8) yer almıştır. 

Tablo 2. Dayanıklılık ile İş Tatmini Düzeylerine Ait Özet İstatistikler 

 

Sayı Ortalama 
Standart 

Sapma 

Cronbach 

Alpha 

Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 

(AVE) 

AVE 

karekök 

Birleşik 

Güvenirlik 

(CR) 

Psikolojik 

Dayanıklılık 
208 3,29 ,75 0,812 0,480 0,693 0,804 

Çalışan 

Dayanıklılığı 
208 3,94 ,46 0,772 0,451 0,672 0,763 

Örgütsel 

Dayanıklılık 
208 3,62 ,80 0,962 0,602 0,776 0,960 

İş Tatmini 208 3,09 1,00 0,886 0,583 0,764 0,882 

Çalışmada uygulanan ölçek maddelerine ait özet istatistikler ve güvenirlik katsayıları yukarıda yer alan 

Tablo 2’de sunulmaktadır. Tablo 2 incelendiğinde, Psikolojik Dayanıklılık ölçeğine ait maddelerin 

ortalamalarına göre, genel olarak bireylerin psikolojik dayanıklılıklarının, 5li Likert Ölçeği’ne göre orta 

seviyelerde (ort=3,29) olduğu söylenebilir.  Çalışan dayanıklılığı ölçeğine ait maddelerin ortalamaları çalışan 

dayanıklılığının bireylerin psikolojik dayanıklılıklarından daha yüksek seviyede olduğunu göstermektedir 
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(ort=3,94).  Örgütsel Dayanıklılık ölçeğine ait maddelerin ortalamaları ise genel olarak çalışanların örgütsel 

dayanıklılık ile ilgili algılarının psikolojik dayanıklılıktan daha yüksek, çalışan dayanıklılığından daha 

düşük seviyelerde olduğunu göstermektedir (ort=3,62).  

Tablo 2’deki iş tatmini ölçeğine ait maddelerin ortalamaları incelendiğinde, genel olarak bireylerin katılım 

seviyesinin (başka bir anlamda, iş tatmini düzeylerinin) diğer ölçeklere ait maddelerin ortalamalarına göre 

daha düşük olduğu söylenebilir (ort=3,09). Bunun yanı sıra Tablo 3’te, ölçek alt boyutlarına ait Cronbach 

Alfa katsayıları genel olarak kabul edilebilir seviyeler arasında yer almıştır.  

Benzeşim geçerliğinin sağlanması için önemli bir kriter olan “ortalama açıklanan varyans” (Average 

Variance Extracted) değerleri gözlemlenecek olduğunda, Psikolojik dayanıklılık boyutuna ait AVE değeri 

0,480 seviyesinde olup, kabul edilebilir sınır değerine (0,50) yakın bir değerdir (Hair vd., 2014). Benzer bir 

durum olarak; çalışan dayanıklılığı boyutuna ait AVE değeri 0,450 seviyesinde yer alıp, kabul edilebilir sınır 

değerine (0,50) yakın bir değerdir. Örgütsel dayanıklılık alt boyutuna ait AVE değeri (0,602) yüksek bir 

açıklama oranına sahiptir. İş tatmini ölçeğine ait AVE değeri de yüksek bir seviyede yer almaktadır (0,583).  

Ayrışım geçerliği için gerekli olan kriter, ölçek alt boyutlarına ait AVE değerlerinin kareköklerinin, ölçek alt 

boyutlarının kendi aralarındaki korelasyon değerlerinden yüksek olmasıdır (Hair vd., 2014). Tablo 3’teki 

karekök AVE, Tablo 4’teki korelasyon değerleri incelendiğinde bu koşulun sağlanmış olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Son olarak Tablo 2’ de yer alan birleşik güvenirlik (composite reliability) değerlerine göre tüm ölçeklere ait 

maddelerin güvenirlik değerleri, yüksek seviyelerdedir (0,70 ve yukarısı) (Bagozzi ve Yi, 2012). 

Aşağıda yer alan Tablo 3’te yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; psikolojik dayanıklılık ve çalışan 

dayanıklılığı arasında pozitif yönlü orta derecede (r=0,304; p<0,001), psikolojik dayanıklılık ve örgütsel 

dayanıklılık puanları arasında pozitif yönlü orta derecede (r=0,306; p<0,001),  çalışan dayanıklılığı ile 

örgütsel dayanıklılık puanları arasında pozitif yönlü orta derecede doğrusallık içeren ve istatistiki önemde 

korelasyon vardır (r=0,481; p<0,001). Ayrıca psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini puanları arasında pozitif 

yönlü orta derecede (r=0,318; p<0,001), çalışan dayanıklılığı ile iş tatmini puanları arasında pozitif yönlü orta 

derecede (r=0,348; p<0,001) ve örgütsel dayanıklılık ile iş tatmini puanları arasında pozitif yönlü orta 

derecede doğrusallık içeren ve istatistiki önemde bir korelasyon vardır (r=0,529; p<0,001)  (Özdamar, 2003: 

32). 

Tablo 3. Ölçekler Arası Korelâsyon Analizi Sonuçları 

 Çalışan Dayanıklılığı Örgütsel Dayanıklılık İş_Tatmini 

Psikolojik Dayanıklılık Pearson Korelasyon ,304 ,306 ,318 

Sig. (2-taraflı) P<0,001 P<0,001 P<0,001 

N 208 208 208 

 

Çalışan Dayanıklılığı Pearson Correlation 1 ,481 ,348 

Sig. (2-taraflı)  P<0,001 P<0,001 

N 208 208 208 

 

Örgütsel Dayanıklılık Pearson Correlation ,481 1 ,529 

Sig. (2-taraflı) P<0,001  P<0,001 

N 208 208 208 

Yapılan korelasyon analizi neticesinde istatistiksel önemde ilişkisi olduğu tespit edilen psikolojik 

dayanıklılık, çalışan dayanıklılığı, örgütsel dayanıklılık ve iş tatmini arasındaki etkileşime yönelik  

geliştirilen hipotezlerin sınanması, yapılacak regresyon analizleri ile ortaya konulacaktır. 
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Tablo 4. Psikolojik Dayanıklılığın Çalışan Dayanıklılığı Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

Model R R Kare Düzenlenmiş  

R Kare 

Tahmin Edilen  

Standart Hata 

Sig. F. 

Değişimi 

 ,304a ,092 ,088 ,44400 ,000 

Model Standardize Edilmeyen 

 Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

 Katsayılar 

t Sig. 

B Std Hata Beta 

 
Sabit 3,325 ,138  24,068 ,000 

Psikolojik Dayanıklılık ,187 ,041 ,304 4,576 ,000 

a.Bağımlı Değişken:  

Çalışan Dayanıklılığı 
Yordayıcılar: Psikolojik Dayanıklılık 

Yukarıda yer alan Tablo 4’te psikolojik dayanıklılık ile çalışan dayanıklılığı arasındaki korelasyon katsayısı 

(r=0,304) ve determinasyon katsayısının (R2=0,092) olduğu gözlemlenmektedir.  Oluşturulan Regresyon 

modelinde Psikolojik Dayanıklılık değişkeni bağımsız değişkendir ve regresyon katsayısı değeri (0,187; P 

<0,001) olup, istatistik önem içermektedir ve psikolojik dayanıklılığın çalışan dayanıklılığı üzerinde  % 

9,2’lik  bir etkisi vardır. Dolayısıyla H1:Psikolojik dayanıklılık çalışan dayanıklılığını pozitif yönde etkilemektedir 

hipotezi desteklenmektedir. 

Tablo 5. Çalışan Dayanıklılığın Örgütsel Dayanıklılık Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

Model R R Kare Düzenlenmiş  

R Kare 

Tahmin Edilen  

Standart Hata 

Sig. F. 

Değişimi 

 ,481a ,232 ,228 ,70875 ,000 

Model Standardize Edilmeyen 

 Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

Katsayılar 

t Sig. 

B Std Hata Beta 

 
Sabit ,299 ,425  ,703 ,483 

Çalışan Dayanıklılığı ,844 ,107 ,481 7,863 ,000 

a.Bağımlı Değişken:  

Örgütsel Dayanıklılık 
Yordayıcılar: Çalışan Dayanıklılığı 

Yukarıda yer alan Tablo 5’te psikolojik dayanıklılık ile örgütsel dayanıklılık arasındaki korelasyon katsayısı 

(r=0,481) ve determinasyon katsayısının (R2=0,232) olduğu gözlemlenmektedir.  Oluşturulan Regresyon 

modelinde Çalışan dayanıklılığı değişkeni bağımsız değişkendir ve regresyon katsayısı değeri (0,844; P 

<0,001) istatistik önem içermekte olup çalışan dayanıklılığının örgütsel dayanıklılık üzerinde  % 23,2’lik  bir 

etkisi vardır. Dolayısıyla H2:Çalışan dayanıklılığı örgütsel dayanıklılığı pozitif yönde etkilemektedir hipotezi 

desteklenmektedir. 

Tablo 6. Psikolojik, Çalışan ve Örgütsel Dayanıklılığın İş Tatmini  Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon 

Analizi 

Model R R Kare Düzenlenmiş  

R Kare 

Tahmin Edilen  

Standart Hata 

Sig. F. 

Değişimi 

 ,553a ,306 ,296 ,834 ,000 

Model Standardize Edilmeyen 

 Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

 Katsayılar 

t Sig. 

B Std Hata Beta 

 

Sabit -,204 ,514  -,397 ,692 

Psikolojik Dayanıklılık ,192 ,083 ,145 2,327 ,021 

Çalışan Dayanıklılığı ,167 ,146 ,077 1,144 ,254 

Örgütsel Dayanıklılık ,551 ,084 ,447 6,567 P<0,001 

a.Bağımlı Değişken:  

İş Tatmini 

Yordayıcılar: Psikolojik Dayanıklılık,  Çalışan Dayanıklılığı, Örgütsel 

Dayanıklılık 

Yukarıda yer alan Tablo 6’da yer alan modele ait korelasyon katsayısı 0,553 ve Determinasyon katsayısı 

0,306 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre modelde yer alan bağımsız değişkenlerin (psikolojik 
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dayanıklılık, çalışan dayanıklılığı ve örgütsel dayanıklılık), bağımlı değişkendeki (iş tatmini) değişimi 

açıklama miktarı %30,6 olarak yorumlanabilir. Ayrıca iş tatmini üzerindeki değişimi açıklamada psikolojik 

dayanıklılığın (β1=0,192; p=0,021) ve örgütsel dayanıklılığın (β3=0,551; p<0,001) istatistik önemli etkisi vardır. 

Çalışan Dayanıklılığının (β2=0,167; p=0,254) istatistiki olarak anlamlılığı tespit edilmemiştir. Dolayısıyla H3: 

Psikolojik dayanıklılık iş tatminini pozitif yönde etkilemektedir ve H5:Örgütsel dayanıklılık iş tatminini pozitif yönde 

etkilemektedir hipotezleri desteklenirken; H4:Çalışan dayanıklılığı iş tatminini pozitif yönde etkilemektedir hipotezi 

desteklenmemiştir. 

   

 

Şekil 2. Dayanıklılık Ölçeği Alt Boyutlarının İş Tatmini Ölçek Puanlarına Etkisi, Çoklu Regresyon Modeli 

Tablo 7. Standardize Regresyon Katsayıları 

   

Regresyon  

katsayısı (β) 
P değeri R kare 

Psikolojik Dayanıklılık ---> İş_Tatmini ,155 0,013 

0,310 Çalışan Dayanıklılığı ---> İş_Tatmini ,087 0,198 

Örgütsel Dayanıklılık ---> İş_Tatmini ,440 P < 0,001 

Tablo 7’de yer alan çoklu regresyon modelinde, iş tatmini ölçeği bağımlı değişken olarak; psikolojik 

dayanıklılık, çalışan dayanıklılığı ve örgütsel dayanıklılık değişkenleri ise bağımsız değişkenler olarak 

belirlenmişlerdir. Şekil 2’de, Dayanıklılık alt boyutları arasında oluşturulan eğriler korelasyonları, bu alt 

boyutlardan iş tatmini ölçeğine çizilen doğrular regresyon katsayılarını, iş tatmini üzerinde yer alan e1 

değişkeni modeldeki hata terimini ve yine iş tatmini üzerinde yer alan sayı (0,310) modelde yer alan 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki varyansı açıklama oranını ifade etmektedir. 

 Elde edilen standardize değerlere göre psikolojik dayanıklılık (β =0,155; p=0,013) ve örgütsel dayanıklılık (β 

=0,440; p<0,001)  alt boyutlarının iş tatminindeki değişim üzerinde istatistik anlamlı etkileri gözlemlenmiştir. 

Her üç bağımsız değişkenin, iş tatmini puanlarına ait varyansı açıklama oranı (R kare= 0,310) olarak 

hesaplanmıştır. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Örgütsel dayanıklılık işletmelerin karşılaştıkları krizlerin, stresli olayların, zorlu koşullar ve beklenmedik 

değişikliklerin üstesinden gelmesini ve hatta bu olumsuz durumlardan kendilerini geliştirerek çıkmalarını 

ifade eder.  Örgütsel literatür, dayanıklılığın modern örgütler için temel bir yetkinlik olduğunu ve bugünün 

iş dünyasında başarılı olabilmek için gerekli olan en önemli özelliklerden biri olduğunu ifade etmektedir 

(Näswal vd., 2015). Örgütsel dayanıklılık ise bireysel olarak çalışanların ve işletme içi çalışma gruplarının 

dayanıklılığı olmadan var olamaz (Ma vd.,2018:255). Çalışanların mesleki sorumlulukları, işyerindeki 

zorluklar veya beklenmeyen bir değişiklik karşısında pes etmeyip uyum sağlamaları dayanıklılık 

kapasitelerinin bir sonucudur. Çalışanların sadece zor durumlarda normal çalışmaya devam etmelerini 

değil, aynı zamanda fazladan yol kat ederken de başarılı olmalarını sağlayan şey ise bireylerin karşı karşıya 
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kaldıkları zorluklar ve aksilikler ile başa çıkabilmelerini ifade eden psikolojik dayanıklılık kapasiteleridir. Bu 

araştırma psikolojik dayanıklılık kapasitesine sahip çalışanların işlerinde karşılaştıkları zorlukların 

üstesinden gelecek derece dayanıklı oldukları ve dayanıklı çalışanların da dayanıklı örgütlerin temelini 

oluşturacağı düşüncesinden hareketle tasarlanmıştır.  Bu çalışmada, literatürdeki boşluğu doldurmak 

amacıyla, bireylerin dayanıklılığını yansıtan psikolojik ve çalışan dayanıklılığı kavramları ile örgütsel 

dayanıklılık arasındaki ilişkileri incelemek ve tüm bu dayanıklılık türlerinin çalışanların iş tatmini 

üzerindeki etkisini ortaya koymak hedeflenmiştir. Bireylerin dayanıklılığı ile ilgili çalışmalar genel olarak 

psikoloji bilimi temelinde ele alınmaktadır. Örgütsel alanda bireylerin yani çalışanların dayanıklılığı ile ilgili 

çalışmalar sınırlı düzeydedir. Şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalar ise kavramları tek başına ele alıp 

değerlendirmiştir. Bu çalışmalardan bazıları şu şekildedir: çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin 

ölçülmesi (Sancı ve Uçar,20121), çalışan dayanıklılığı ve çalışan davranışları arasındaki ilişkiler (Caniëls ve 

Baaten,2019; Habip vd.,2020) veya çalışanların örgütsel dayanıklılık algıları (Kıran ve Özmen,2018). Konu ile 

ilgili literatür incelemesi sonucunda, ulaşılabildiği kadarıyla, psikolojik dayanıklılık, çalışan dayanıklılığı ve 

örgütsel dayanıklılık kavramlarının arasındaki ilişkiyi bu çalışma gibi aynı anda analiz eden bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Bununla birlikte, sınırlı sayıda çalışmanın yalnızca iki kavram arsındaki ilişkiyi incelediği 

tespit edilmiştir. Örneğin; Liang ve Cao (2021) farklı sektörlerden çalışanlar üzerinde gerçekleştirdikleri 

araştırmalarında, problem odaklı ve duygu odaklı başa çıkma yöntemlerinin aracılığında, çalışan 

dayanıklılığının örgütsel dayanıklılık üzerinde önemli bir pozitif etkiye sahip olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Tüm dayanıklılık türlerini aynı anda inceleyen Prayag vd.’nin (2020) çalışması ise Yeni 

Zelanda’da gerçekleşen deprem sonrası Turizm sektöründeki çalışan ve örgüt dayanıklılığını analiz etmiştir. 

Bu çalışmada araştırmacılar turizm işletme sahipleri ve çalışanlarının psikolojik dayanıklılık ve çalışan 

dayanıklılığı arasında anlamlı ve olumlu ilişkiler olduğunu, ayrıca çalışan dayanıklılığının hem yaşam 

memnuniyetine hem de örgütsel dayanıklılığa katkıda bulunduğunu öne sürmüşlerdir. 

Araştırma bulguları çalışanların işyerinde ortaya koydukları dayanıklılığın sahip oldukları psikolojik 

dayanıklılıktan daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. . Bu sonuç araştırmanın hareket noktası olan 

dayanıklı çalışanlar dayanıklı örgütlerin temelidir (Ma vd.,2018) düşüncesini doğrular niteliktedir. Nitekim 

yoğun bir rekabet ortamında faaliyet gösteren hizmet sektöründeki işletmelerin çalışanlarından yüksek 

beklentileri bulunmaktadır ve çoğunlukla çalışanlardan iş tanımlarının üzerinde bir performans 

göstermeleri istenir. Çalışanların bu beklentiye en iyi şekilde karşılık vererek işyerinde kendilerinden 

beklenen performansı göstermeleri ise dayanıklı olmalarına bağlıdır. Bununla birlikte araştırma bulgularına 

göre psikolojik dayanıklılık ile çalışan dayanıklılığı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Bu bulgu Prayag vd.’nin (2020) çalışması ile tutarlıdır. Araştırma sonucuna göre hizmet sektörü 

çalışanları kendilerini dayanıklı olarak algılamaktadır. Buradan hareketle çalışan dayanıklılığına önem veren 

ve çalışanlarının dayanıklı olmasını arzu eden işletmelerin öncelikle çalışanlarının psikolojik dayanıklılarını 

ön plana alarak hareket etmeleri gerektiği söylenebilir. Psikolojik dayanıklılığın oluşturulmasının temeli 

olan iç ve dış kaynakların sağlamlaştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilebilir. 

Araştırma bulguları ayrıca çalışan dayanıklılığının örgütsel dayanıklılığı olumlu yönde etkilediğini ortaya 

koymuştur. Bu sonuç çalışan dayanıklılığı ile örgütsel dayanıklılık arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu 

ortaya koyan Prayag vd. (2020) ile Liang ve Cao’nun (2021) çalışması ile uyumludur. Benzer şekilde bu 

sonuç, Ma vd.’nin (2018) örgütsel dayanıklılığın çalışan dayanıklılığı olmadan var olamayacağını iddia 

etmesini destekler niteliktedir. Buradan hareketle işletmelerin çalışan dayanıklılığını oluşturmak için bir 

takım faaliyetlerde bulunmaları, örneğin çalışan dayanıklılığına yol açacak bir iş ortamı oluşturmaları, 

gerektiği söylenebilir. Elde edilen bir diğer sonuç psikolojik dayanıklılığın iş tatminini pozitif yönde 

etkilediğini ortaya koymuştur. Bu bulgu Bakker ve Schaufeli’nin (2008) araştırması ile tutarlıdır. Psikolojik 

olarak dayanıklı bireyler zorluklar ile karşılaşsalar bile olumlu bir davranış sergileyecekler ve bu zorlukların 

üstesinden geleceklerdir. Bu olumlu düşünce ve davranış tarzı bireylerin yapmış oldukları işten elde 

ettikleri tatmin düzeyinin yüksek olmasına neden olacaktır. Psikolojik dayanıklılığının iş tatminini olumlu 

yönde etkilediği sonucundan hareketle işletmelerin çalışanlarının psikolojik dayanıklılıklarını arttırmak için 

bir eylem planı hazırlamalarının önemine dikkat çekilebilir. Araştırma hipotezlerinden farklı olarak çalışan 

dayanıklılığı ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır. Psikolojik dayanıklılığın 

çalışan dayanıklılığının temelini oluşturduğu sonucundan yola çıkarak çalışanların iş tatmininin asıl 

kaynağının sahip oldukları psikolojik dayanıklılık kapasitesi olduğu söylenebilir. Tüm bunlara ek olarak 
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çalışanların örgütsel dayanıklılık algılarının iş tatminleri üzerinde önemli bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalıştıkları işletmenin zorlu ve beklenmedik olaylar karşısında sergilediği tutum karşısında işgörenlerin 

örgüt hakkındaki algısı olumlu veya olumsuz olabilir. Özellikle zor durumlar karşısında etkilenmeyen güçlü 

ve dayanıklı bir işletmede çalıştığını düşünen işgörenlerin yaptıkları işten duydukları tatmin daha yüksek 

olacaktır. Bunu sağlayabilmek işletmelerin şeffaf yönetim anlayışı sergilemesi ve çalışanları ile etkili iletişimi 

sayesinde mümkün olabilir. Sonuç olarak örgütsel dayanıklılığın temelinde çalışan dayanıklılığı 

yatmaktadır. İşletmelerin öncelikle tepe yönetiminden başlayarak alt kademelere kadar her seviyede çalışan 

dayanıklılığının önemini kavraması ve bunu sağlayabilmek için ise çalışanların dayanıklılığını artırmaya 

yönelik sosyal destek programları, ödül sistemi, çalışanların gelişimlerine yönelik veya risk ve kriz 

dönemleri ile ilgili eğitim programları, iş-özel hayat dengesinin kurulmasına yardımcı olmak gibi bir takım 

faaliyetleri yerine getirmesi gerekebilir. Bu sayede işletme çalışan dayanıklılığı vasıtasıyla örgütsel 

dayanıklılığa ulaşmış olacak ve aynı zamanda iş tatmini gibi olumlu örgütsel davranışlar da beraberinde 

gelecektir.  

Bu araştırma farklı tiplerde dayanıklılık kavramlarını aynı anda analiz etmesi ile diğer çalışmalardan 

farklılaşmaktadır. Ayrıca hem bireysel hem de örgütsel dayanıklılık konusunda uygulayıcılar için önemli 

bilgiler sağlamaktadır. Çalışma bulgularının gelişme aşamasında olan örgütsel alandaki dayanıklılık 

araştırmalarına sağlayabileceği katkıların yanı sıra bazı kısıtları bulunmaktadır. Araştırmanın yalnızca 

hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletme çalışanlarına yönelik gerçekleştirilmesi en önemli 

kısıtlarındandır. Sonuçların genellenebilir olması hususunda farklı sektörlerde benzer çalışmalar 

gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte örgütsel dayanıklılığın çalışanların algısından farklı olarak fiziksel, 

finansal ve yönetsel temelde ölçülerek diğer dayanıklılık kavramları ile ilişkisinin ortaya konması ile daha 

kapsamlı sonuçlara ulaşılabilir. 
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Purpose –  The aim of the study is to draw the attention of researchers and practitioners to the benefits 

of using theory and models in social marketing studies, which theories or models are mostly used in 

social marketing health interventions in Turkey and how they are being used. 

Design/methodology/approach –  The studies to be included in the research were determined by 

systematic review before the analyzes and then the application was made with the STROBE and SRQR 

guidelines (international evaluation norms) to ensure the validation of the studies. After the validation 

evaluation, the theory and model use in the relevant studies was examined. In order to ensure the 

objectivity of the evaluation process in the study, a statistician and the author of the study rated the 

relevant studies in accordance with the guidelines. Consistency between raters was demonstrated by 

the Blant-Altman (1986) method.  

Results –  After the systematic review, 8 quantitative studies and 9 qualitative studies were evaluated 

with international conformity lists. In the evaluated norms, it has been observed that the studies on the 

subject comply with the international standards by more than 60%. In this case, it can be said 

deterministically that the suggestions to be given or compiled on the subject of the study meet both 

national and international norms and their scientific quality meets the expectations. 

Discussion –  Although the connection between theory and model use in the development of social 

marketing studies and well-designed interventions has been revealed in the literature, it is seen in the 

literature review that a large number of social marketing studies in Turkey do not use theory and model 

or do not report theory and model use in detail. This result is also similar to the international literature. 

It has been seen that social marketers need to have knowledge of behavioural theory and models, as 

well as how to integrate them into health interventions. In addition, studies in the field of health 

interventions need to be supported and diversified with studies other than smoking and audience 

analysis.  

1. INTRODUCTION 

Today, humanity is facing a multitude of challenges ranging from but not limited to epidemics, income and 

racial inequality, barriers to accessing education and health services, environmental degradation and climate 

change (UN, 2020). It is essential to address these thematic challenges to ensure a sustainable world (Cassar et 

al., 2013; Ekren and Senturk, 2021). Producing the desired results in addressing these challenges depend upon 

creating social awareness and realization of such desired behaviors. Governments, businesses and civil society 

needs to be collectively mobilized to ensure the desired changes takes place (Rundle-Thiele et al., 2019:161).   

In the last sixty years, some actors in marketing ( see Bickman, 1972; Cheng et al., 2010; Geller et al., 1981; 

Geller et al., 1983; Kotler and Zaltman, 1971; McKenzie-Mohr 2000; Wiebe, 1952) did not remain indifferent 

towards the social problems of their times, turning their experiences and insights into starting a new marketing 

approach. The literature has expended since Wiebe (1952) first described the marketing efforts for the desired 

social transformation as "Social Marketing".  

Expectations for solutions to existing challenges in the world lead governments, businesses, civil society and 

all interested parties to deal with social problems and to persuade target audiences  to adopt desired changes. 

However, the effectiveness of campaigns to address such challenges remains an important issue of debate 

(Akbar et al., 2021). Most of the studies show that providing information to the society in campaigns do not 

have the desired behavioral change in individuals and remain at the basic level of raising awareness (Buyucek 

et al., 2016; McKenzie-Mohr and Smith, 1999). 
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The effects of public service advertisements and campaign videos did not yet reach the level of effect of 

commercial advertisements. For example, getting individuals to adhere to the measures of the Covid-19 

pandemic is much more difficult and complex than persuading people to buy a product through 

advertisements. There are obstacles to the implementation of COVID-19 measures, such as people's 

willingness to participate in social activities such as entertainment and sports, cultural norms and etiquette 

that encourage their participation in funerals and weddings. The diversity and compulsion of these social 

barriers hinders the formation of a sustainable behavior perception and a real change in behavior (Çelik, 2016). 

Therefore, new perspectives and approaches are needed to provide social benefit. 

The social marketing approach has long been used in public health interventions to achieve desired behavioral 

change in target audiences (see Futterman et al., 2001; Gallivan et al., 2007; Long, et al. 2008; Pang et al., 2017; 

2018; Wymer, 2015). Through social marketing campaigns in that field, 1) increase in awareness of target 

audiences on health interventions, 2) dissemination of educational materials on diseases and treatment 

practices, and 3) provision of support for preventive health practices are achieved. And for better results, the 

use of theory and models has been emphasized in social marketing studies on health interventions since the 

1990s (Hastings and Saren, 2003).  

The importance of using theory and model in designing, implementing and evaluating effective social 

marketing campaigns is highlighted by many authors (see Hastings and Saren, 2003, Lafabvre, 2000; Luca and 

Suggs, 2013; Kotler and Lee, 2008; Rundle-Thiele, 2019). In terms of ensuring the effectiveness of health 

campaigns and understanding how to achieve the desired goals, it is extremely valuable to determine the 

frequency and scope of the use of theory and model in social marketing studies on health interventions in 

Turkey. Knowing the theories and models that can be used for the effectiveness of future research and 

campaign designs, and identifying which theories and models are used in which types of health interventions 

will be of great benefit to researchers and practitioners. In this context, the aim of the present study is to draw 

the attention of researchers and practitioners to the benefits of using theory and models in social marketing 

studies, which theories or models are mostly used in social marketing studies in the field of public health in 

Turkey, how they are being used and the application of theory and model which is discussed in the evaluation 

part of the study.  

In the validation and systematic review carried out within the scope of the research, only the studies with the 

title of social marketing were not discussed. Due to the relevance of many social marketing campaigns and 

researches on health interventions with social advertising, health communication and public service 

advertisement, that studies were also included in the research. 

2. METHOD  

1. The Model and the Population of the Research 

The motivation of the study is to contribute to the use of behavioral theories and models as an applicable guide 

in social marketing studies on health interventions. It is seen that social advertisements, health communication 

activities and public service announcements are frequently used in social marketing studies on health (see 

Becerikli, 2012; Çınarlı, 2008; Gençoğlu, 2017; Okay, 2007). For this reason, studies on health communication, 

public service announcements and social advertisements on health interventions in Turkey were also included 

in the model of the study. 

2. Data Collection and Research Sample 

The studies to be included in the research were determined by systematic review before the analyzes and then 

the application was made with the STROBE and SRQR guidelines (international evaluation norms) to ensure 

the validation of the studies. After the validation evaluation, the theory and model use in the relevant studies 

was examined. 

Electronic Information Resources Databases Open to TÜBİTAK access were used in the research and only 

research articles were included in the study. With "social marketing" term, 91 articles were identified between 

1983 and 2020 in the relevant databases. Again in the same databases, 57 articles were detected between 2002 

and 2020 in the search made with the term "public service advertisement". Finally, in the search made with the 

term "health communication" 115 studies were identified between 2002 and 2020. Thus, a total of 263 articles 

were reached in the research. First of all, studies on subjects unrelated to health interventions were excluded. 
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Then, among the studies on health interventions, studies that use theory and models or that refer to them were 

determined and subjected to literature review. The review process in question is shown in Fig. 1. 

In order to ensure the objectivity of the evaluation process in the study, a statistician and the author of the 

study evaluated the relevant studies in accordance with the guidelines. Consistency between researchers was 

demonstrated by the Blant-Altman (Blant and Altman, 1986) method. In the Blant-Altman method, if the 

differences have a normal distribution, it is expected that the differences will be randomly distributed around 

zero and 95% of them will be between “d ± 1.96s”. Under this situation, it can be said that there is no 

relationship between the means and the differences. In this method, d ±1.96s is called the “consistency of fit”. 

It would be more accurate to find the table value (n-1) using the t table for the degrees of freedom while finding 

the limits of fit for small samples. The limits of agreement in Fig. 2 and 3 were determined as the non-biased 

outliers between the researchers.  

3. Analyzes 

 

Figure 1. Systematic literature review process 
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The systematic review part of the research started with a total of 263 studies. Among these studies, duplicate 

records and unrelated researches were removed. In this framework, the number of studies first decreased to 

208. Later, studies in the field of health interventions were determined among the related studies. Thus, the 

number of studies researched decreased to 140. Among these studies, those that use theory and models or 

studies that refer to theories and models were determined. These studies are presented in the tables below. 

3. FINDINGS 

1. Validation of the Studies Selected Through Systematic Review  

After the systematic review, 16 quantitative studies and 9 qualitative studies were evaluated with international 

conformity lists. Since one of these studies (SM2) used both qualitative and quantitative research methods, it 

was evaluated in terms of both methods. STROBE evaluation forms were used for quantitative studies and 

SRQR evaluation forms were used for qualitative studies. Studies were evaluated by an external independent 

statistician and the author as a double-blind rater, and the agreement between the raters was determined by 

Bland Altman charts. Evaluation of the studies included in the research was shown in Fig. 2, Fig.3, Table 1 and 

Table 2. 

Figure 2. Bland-Altman Charts between Raters of Observational (Quantitative) Studies Evaluated Within the 

Framework of STROBE Criteria 
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Table 1. STROBE Criteria Compliance Percentages and Bland Altman Difference-Confidence Intervals by 

Raters 

  Researcher 1 Researcher 2 Bland-Altman Results 

STROBE Criteria (n=22) n % n % d %95 confidence interval 

SM1 15 68,2 13 59,1 0,18 -0,59 0,96 

SM2 21 95,5 17 77,3 0,009 -0,49 0,67 

SM3 19 86,4 16 72,7 0,009 -0,49 0,67 

SM4 14 63,6 13 59,1 0,009 -0,49 0,67 

HC1 14 63,6 12 54,5 0,009 -0,49 0,67 

HC2 14 63,6 12 54,5 0,18 -0,59 0,96 

HC3 16 72,7 14 63,6 0,14 -0,55 0,82 

PSA1 19 86,4 15 68,2 0,05 -0,37 0,46 

SM6 19 86,4 17 77,3 0,09 -0,098 0,28 

HC9 17 77,3 17 77,3 0,001 -0,19 0,19 

HC10 20 90,9 18 81,8 0,09 0,098 0,28 

HC11 19 86,4 16 72,7 0,14 -0,07 0,34 

HC12 17 77,3 17 77,3 0,01 -0,14 0,14 
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HC13 18 87,8 19 86,4 -0,04 -0,14 0,05 

HC14 18 81,8 21 95,5 -0,14 -0,29 0,020 

HC15 18 81,8 16 72,7 0,09 -0,15 0,32 

When Fig. 2 and Table 1 were examined, it was determined that the inter-rater agreement was high for 

quantitative studies. In the evaluated STROBE norms, it has been observed that the studies on the subject 

comply with the international standards by more than 60%. In this case, it can be said deterministically that 

the suggestions to be given or compiled on the subject of the study meet both national and international norms 

and their scientific quality meets the expectations. 

Figure 3. Bland-Altman Charts among Raters of Qualitative Studies Evaluated Within the Framework of SRQR 

Criteria  
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Table 2. SRQR Criteria Compliance Percentages and Bland Altman Difference-Confidence Intervals by Raters. 

  Researcher 1 Researcher 2 Bland Altman Results 

SRQR Criteria (n=21) n % n % D %95 confidence interval 

SM2 18 85,71 12 57,14 0,29 -0,62 1,19 

SM5 16 76,19 13 61,90 0,14 -0,56 0,85 

HC4 9 42,86 7 33,33 0,1 -0,49 0,68 

HC5 11 52,38 9 42,86 0,1 -0,49 0,68 

HC6 13 61,90 11 52,38 0,1 -0,49 0,68 

HC7 14 66,67 12 57,14 0,1 -0,49 0,68 

HC8 15 71,43 13 61,90 0,1 -0,49 0,68 

PSA2 15 71,43 13 61,90 0,1 -0,49 0,68 

PSA3 14 66,67 9 42,86 0,24 -0,62 1,09 

 

When Fig. 3 and Table 2 were examined, it was determined that the inter-researcher agreement for qualitative 

studies was quite high. In the evaluated SRQR norms, it has been observed that the studies on the subject 

comply with the international standards by more than 60%. In this case, it can be said deterministically that 

the suggestions to be given or compiled on the subject of the study meet both national and international norms 

and their scientific quality meets the expectations. 
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2. Theory and Model Use in Relevant Studies 

Table 3. Use of Theory and Model in Social Marketing Studies 

Code Researchers Research Field Research Type Theory and/or 

Model Use 

SM1 Torun and 

Ekinci, 2014 

Smoking addiction Qualitative 

research 

Exchange theory 

was mentioned 

SM2 Çoknaz et al., 

2016 

Social marketing and physical activity Qualitative  and 

quantative 

research 

Stage of change 

model was used  

SM3 Nakıboğlu, 

2016 

Protecting form skin cancer Qualitative 

research 

Planned action 

theory was used 

SM4 Ekiyor and 

Çetin, 2017 

“E-Nabız” application Qualitative 

research 

Exchange theory 

was mentioned.  

SM5 Okmeydan, 

2018 

Social marketing campaign steps on “Air 

Without Cigarette Smoke Campaign” 

(Dumansız Hava Sahası Kampanyası)  

Quantative 

research 

Health promotion 

model was used 

SM6 Argan, 2016 Descriptive research for blood donation 

campaign  

Qualitative 

research 

Planned action 

theory was used 

In Table 3, data on the use of theory and model in social marketing studies in the field of health interventions 

are complied. When the related studies were examined, it was seen that the use of theory and model was 

mostly carried out in the descriptive research and campaign evaluation stages. In the SM1 coded study, it was 

investigated how effective the practices to struggle against smoking and how high taxes on tobacco products 

affected the reduction of smoking. By referring to the theory of change, the authors state that people try to 

multiply their benefits with the least cost. However, they did not associate exchange theory with the effect of 

reducing smoking and/or tax increases on cigarettes on consumer behavior. In the research coded SM2, the 

stages of change model (transtheoretical model) was used in the descriptive research phase, and primarily the 

needed target audience segmentation was carried out. Then, the necessary stages for the use of stages of 

change model in the health intervention phase were defined. In the study coded SM3, it was aimed to produce 

ideas about the health intervention by making descriptive research. Furthermore, the findings obtained in the 

research were tested and evaluated within the framework of the theory of planned behavior. In the SM4 coded 

study, the authors listed the marketing techniques and components to be considered in social marketing. In 

this context, the exchange theory is also mentioned. However, the exchange theory was not used at any stage, 

such as descriptive research, research design, or evaluation of findings. In the SM5 study, the authors used 

Kotler and Lee's (2008) campaign steps to test the design of a particular campaign. In the evaluation process, 
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it was determined that the relevant campaign was designed in accordance with the health promotion model. 

In the SM6 coded study, theory of planned behavior was used for descriptive research. The author tried to 

determine the effect of perceived behavioral control, attitude and subjective norm, which were suggested by 

theory of planned behavior, on the blood donation intention and behavior.  

Table 4. Use of Theory and Model in Health Communication Studies 

Code Researchers Research Field Research 

Type 

Theory and/or Model Use 

HC1 Bulduklu, 

2010 

TV Health programs audience 

motivation 

Qualitative 

research 

Uses and gratifications theory 

was used 

HC2 Koçak and 

Bulduklu, 

2010 

The motivation of the old 

people to watch TV Health 

programs 

Qualitative 

research 

Uses and gratifications theory 

was used 

HC3 Avcı and 

Sönmez, 2013 

TV Health programs audience 

motivation 

Qualitative 

research 

Uses and gratifications theory 

was used 

HC4 Becerikli, 2012 Health communication and 

PSAs 

Quantative 

research 

Reception theory was used 

HC5 Fidan and 

Yetiş, 2018 

Health communication and 

perception 

Quantative 

research 

Reception theory was used 

HC6 Özdemir, 

2019 

Health communication  and 

behavioral intervention design 

Quantative 

research 

Nudge theory and  

psychological reactance 

theory was used 

HC7 Şahin and 

Duğan, 2020 

Health communication and 

caps 

Quantative 

research 

Elaboration likelihood model 

was used 

HC8 Öztürk and 

Sabırcan, 2020 

Health communication and 

PSAs 

Quantative 

research 

Reception theory was 

mentioned 

HC9 Durmaz et al., 

2020 

 Educational intervention Quantative 

research 

Health belief model was used 

HC10 Kahraman 

and Kılıç, 

2019 

Medical civic action program Quantative 

research 

Health belief model was used 

HC11 Kartal et al., 

2017 

Educational intervention Quantative 

research 

Health belief model was used 
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HC12 Kahraman 

and Akbulat, 

2015 

TV health programs and obesity Quantative 

research 

Health belief model was used 

HC13 Kartal and 

Özsoy, 2014 

Educational intervention Quantative 

research 

Health belief model was used 

HC14 Olgun and 

Altun, 2012 

Educational intervention Quantative 

research 

Health belief model was used 

HC15 Kılıç and Erci, 

2007 

Educational intervention Quantative 

research 

Health belief model was used 

In the studies in the field of health communication, it is seen that the uses and gratifications theory and the 

reception theory are predominantly used. In this framework, it has been determined that the authors tend to 

use theory and models in the analysis and evaluation stages, although they are mostly descriptive research 

frameworks. Also none of the researchers used Fishbein and Yzer’s (2003) integrative model of behavioral 

prediction in their studies. In the studies coded as HC1, HC2 and HC3, the authors measured the motivation 

of a specific target audience to watch health-related media programs using the uses and gratifications theory. 

In this context, the researchers put forward a descriptive study. In the HC4 coded study, the researcher 

included a public service ad and two different anti-smoking commercials broadcasted by a private GSM 

company into analysis. In-depth interviews were conducted with nine different focus groups. Reception 

analyzes were used to determine how these films were interpreted by focus groups. In this framework, the 

author used reception theory within the framework of descriptive research. In the HC5 coded study, 

researchers used reception theory as an analysis method in campaign evaluation and measured the 

effectiveness of messages and visual content usage in health intervention campaigns. There is no reference to 

behavioral theories or models in the research. Instead, models used in communication and perception research 

such as hypodermic needle model, action-response model and symbolic perception model are mentioned. In 

the study coded HC6, behavioral insight applications in the field of health interventions were discussed. The 

activities revealed in these applications were evaluated within the framework of the nudge theory. 

Furthermore, the responses of patients to some applications were evaluated in the context of psychological 

reactance theory. In the HC7 coded study, the ELM model (Elaboration Likelihood Model) was used in the 

research design and data evaluation. Researchers recommend that those who investigate the role of health 

communication messages in persuasion and attitude change, should measure the effect levels of 

communication messages using central and peripheral cues within the scope of ELM. In the study coded HC8, 

the authors mentioned that dominant reception, negotiated reception and oppositional reception were used 

in the analysis in the method part of the research and explained these reception models in the method part. 

However, there is no reference to the relevant reception models in the evaluation parts and the conclusion part 

of the research. In the studies coded as HC9, HC10, HC11, HC12, HC13, HC14 and HC15 health belief model 

was used for descriptive research or evaluation. Especially educational health intervention studies prefer 

health belief model for the descriptive research and evaluation. The ability of the health belief model to reveal 

a specific research scale for a specific health problem, as in the case of obesity and prostate cancer, stands out 

as an important ability of the model. It has been the most common model in health intervention studies in the 

literature review. The use of the model mostly emerges as a result of health education interventions. It is also 

used to measure the impact of TV health programs and beliefs and attitudes about health screenings. 
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Table 5. Use of Theory and Model in PSA Studies 

Code Researchers Research Field Research Type Theory and/or Model Use 

PSA1 Özüpek and 

Özer, 2018 

Smoking 

addiction 

Qualitative 

research 

The models using in the frame of 

neuroimaging was mentioned  

PSA2 İnci et al., 2017 PSA content 

analysis 

Quantative 

research 

Behavioral theories that are frequently used 

in health interventions was mentioned 

PSA3 Akova, 2017 Smoking 

addiction 

Quantative 

research 

Protection motivation theory and reception 

theory was used 

The use of theory and models in public service announcements about health interventions is extremely limited. 

In this framework, no particular theory or model came to the fore. No reference was made to any theory in the 

evaluation of descriptive research or findings in the study coded PSA1. Only some models related to 

neuroimaging are explained in the theoretical background of the study.  

In the study coded PSA2, the researchers explained the effect to be achieved by the use of famous people in 

public service ads with social learning theory. In addition, it has been suggested in the research that social 

marketers, like commercial marketers, use regulatory focus theory in message design. In addition, behavioral 

theories that are frequently used in health interventions were explained. In the study coded as PSA3, the 

researcher stated that the use of public service announcements is increasing day by day and agenda setting by 

attracting the attention of the public is one of the aims of the PSAs. In this context, the author referred to the 

agenda setting theory. In the literature review section, the author also analyzed three public service 

announcements published within the scope of fight against smoking within the framework of protection 

motivation theory. In the sample analysis section of the study, it is stated that the fear and anxiety factors are 

given as a sub-message within the framework of protection motivation theory. In the study, the analyzes of 

the relevant public service announcements on the focus groups were made with reception analyzes in the 

context of reception theory. 

4. CONCLUSION AND DISCUSSION 

The Covid-19 pandemic has shown us very dramaticly what tragedies the failure of positive behavior change 

in individuals can cause (Şentürk, 2021). These tragedies reveal that the issue of persuasion is not only the 

responsibility of the business world and marketers. On the contrary, it turns out that all parties who have a 

say in society, from states to NGOs, must acquire skills in social persuasion and behavior change. 

Although it is seen that the authors in the field of social marketing questioned the use of theory and model in 

the previous systematic reviews (see Buyucek et. al., 2016; Lefebvre, 2000; Luca and Suggs, 2013; Truong, 2014), 

it is seen that they do not question the validation of the studies discussed. In other words, the use of theory 

and model in social marketing studies in the field of health interventions is examined in the literature, but the 

compliance of these studies with international standards is not questioned. For this reason, the validation of 

the articles examined in this study was also included in the scope of the research. As a result of the validation 

study, it was found that social marketing, social advertising, health communication and public service 

advertisements on health interventions in Turkey met international norms at a high rate. In the validation 

study carried out within the scope of the research, the agreement between the observers for qualitative and 

quantitative studies is quite high. It has been observed that all the studies evaluated comply with international 
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standards by more than 60%. In this case, it can be said deterministically that the suggestions to be given or 

compiled on the subject of the study meet both national and international norms and their scientific quality 

meets the expectations. In this context, the validation research revealed that a) the studies included in the 

research have international standards; b) the conclusions and recommendations to be drawn are derived from 

studies with high standards. 

According to the results of the systematic review, it was seen that the use of theory and model in social 

marketing, social advertising, health communication and public service advertisements on health 

interventions in Turkey is extremely limited. These findings are in line with those in the international literature 

(see Lefebvre, 2000; Luca and Suggs, 2013; Thackeray and Neiger, 2000). It has been determined that the use 

of theory and model in social marketing and health communication studies in Turkey is mostly applied in the 

descriptive research phase. In addition, the use of theory and models was observed in the campaign stages 

and evaluation processes. It has been determined that the use of theory and model in public service 

announcements about health interventions is low both in general and compared to social marketing and health 

communication research. 

In this research, it was seen that the exchange theory was referred to in social marketing studies, but the 

relevant theory was not used in the descriptive research, campaign design and evaluation stages in those 

studies. The exchange theory is either explained or a small perspective on its use is presented. It has been 

determined that stages of change model (transtheoretical model), health promotion model and theory of 

planned behavior are used in social marketing studies. 

It has been seen that reception theory and helath belief model is mostly used in health communication studies. 

Apart from this, it has been determined that models used in communication and perception researches such 

as hypodermic needle model, action-response model and symbolic perception model are used. In addition, in 

one study, the Elaboration Likelihood Model was used in research design and data evaluation, and this use 

was suggested for new research.  

It has been observed that the use of theory and models in public service advertisements is very limited. In the 

identified studies, regulatory focus theory has been proposed for message design and agenda setting theory 

has been proposed to create an agenda. In the campaign evaluation, social learning theory, reception theory 

and protection motivation theory were either used or suggested. 

These results support the call made by Lefebvre (2000) over two decades ago to focus on the use of theory and 

models for better intervention design and reporting. Since behavioral theory is defined as one of the 

benchmark criteria of social marketing, it is accepted as one of the main elements of the social marketing 

process (Luca and Suggs, 2013:37). Although the connection between theory and model use in the 

development of social marketing studies and well-designed interventions has been revealed in the literature 

(Lombardo and Le'ger, 2007), it is seen in the literature review that a large number of social marketing studies 

in Turkey do not report theory and model use in detail. This result is also similar to the international literature 

(see Lefebvre, 2000; Luca and Suggs, 2013; Truong, 2014). In addition to this finding, it has been determained 

that the most of the social marketing and PSA studies using theory and model on health interventions in 

Turkey deal with tobacco use.  

Özbük and Öz (2017: 585) state that the vast majority of public service advertisements in Turkey have an 

encouraging message design, yet the behavioural change success of the PSAs is only 20%. When the findings 

obtained in this study are combined with the findings of Özübük and Öz (2017), it can be said that the public 

service programs designed by using behavioral theories will produce more beneficial results. 

The use of theory and model in the field of health communication is more than social marketing and public 

service announcements fields in Turkey. However, it has been determined that studies using theory and 

models in health communication field mostly work on health program audiences or PSAs. In these studies, it 

was also observed that none of them used the Fishbein and Yzer’s well-respected integrative model of 
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behavioral prediction. In this context, it can be deduced that researchers working in health communication in 

Turkey do not consider the relevant model or do not focus fully on benefiting from the theory and model in 

behavior change in health communication.  

There are many theories and models that social marketers can use when designing, implementing and 

evaluating health interventions. However, this exploitation effort should first start with knowing the 

distinction between theory and model (Lefebvre, 2000). Then, social marketers should identify the theories 

and models that they can use within the framework of their goals and should have a good grasp of the 

literature and practices related to them. In particular, the literature for the integration of theory/model and 

health intervention should be examined, and then conclusions should be drawn. The social marketer, who has 

also mastered the integration issue, can now design social interventions with the support of one or more 

theories or models, and carry out the implementation and evaluation processes much more accurately. 

As an implication of the findings, it can be said that an approach that will encourage researchers in social 

marketing studies and intervention designs should be developed. Supporting new researchers and 

practitioners with state of the art studies by researchers who have been working in social marketing field for 

many years both in Turkey and in the world can be of great benefit. With the increasing number of “guide 

studies” in the literature, the attention and enthusiasm of new researchers may be focused on making use of 

theory and models. In addition, studies in the field of health interventions need to be supported and 

diversified with studies other than smoking and audience analysis. 
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Amaç –  Bu çalışmanın amacı şirket pay getirilerinin ilk dört momentini (ortalama, volatilite, 

basıklık ve çarpıklık) kullanarak finansal rasyo kullanan iflas ve temerrüt modellerinin tahmin 

gücünü artırmaktır. 

Yöntem –   Çalışmada 1980 ile 2011 arasında halka açık yaklaşık 10.000 Amerikan şirketi için 

istatistiksel iflas, temerrüt, ve finansal sıkıntı olasılıklarını açıklayan bir çokterimli lojistik 

modeli kestirilmektedir. 

Bulgular –   Elde edilen sonuçlar, pay getirilerinin ilk dört momentinin ve bunları gecikmeli 

değerlerinin halka açık Amerikan şirketlerinin iflas ve temerrüt olasılıklarını efektif olarak 

tahmin edebildiğini göstermektedir. 

Tartışma –   Günümüzde şirketlerin iflas ve temerrüt olasılıkları oynaklık göstermekte ve kısa 

süre içinde değişebilmektedir. Bu olasılıkların tahmininde kullanılan finansal rasyolar üç ayda 

bir güncellenirken, pay getirileri hızlı frekanslarda (örneğin dakika bazında) 

güncellenebilmektedir. Bu sebeple, iflas ve temerrüt modellerinde finansal rasyolara ek olarak 

pay getirilerinin kullanılması bu modellerin tahmin gücünü önemli ölçüde artıracaktır. 
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Purpose –  The aim of this study is to increase the predictive power of bankruptcy and default 

models based on financial ratios by additionally using the first four moments of company stock 

returns (mean, volatility, kurtosis and skewness). 

Design/methodology/approach –  In this study, a multinomial logistic model is estimated to 

explain the statistical probabilities of bankruptcy, default, and financial distress for 

approximately 10,000 publicly traded American companies between 1980 and 2011. 

Findings –  The results show that the first four moments of stock returns and their lagged values 

can effectively predict the bankruptcy and default probabilities of publicly traded American 

companies. 

Discussion – The bankruptcy and default probabilities of companies are volatile and can 

change in a short period of time. While financial ratios used in the estimation of these 

probabilities are updated quarterly, stock returns can be updated more frequently (for example, 

updated every minute). For this reason, the use of stock returns in addition to financial ratios 

in bankruptcy and default models can significantly improve the predictive power of these 

models. 
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1. Giriş 

2008’de başlayıp 2012’ye kadar süren küresel ekonomik kriz Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 

tüm dünya ekonomisini sarsmış, şirket ve banka iflas ve temerrütlerini rekor derecede artırmıştır. Vazza ve 

Kramer (2012)’in hesaplamalarına göre küresel temerrüt riski kriz yılı olan 2009’da 2007’e göre 10 kat artmıştır. 

Krizle beraber iflas ve temerrüt modellerinin kredi riskinin ölçümü ve kontrolündeki önemi anlaşılmıştır. 

Şirket iflas ve temerrütlerini doğru modellemek ve artış trendini iyi tahmin edebilmek yatırımcılardan, kredi 

veren bankalara, kredi derecelendirme şirketlerinden denetleyici ve düzenleyici kurumlara kadar pek çok 

kesim için gereklidir. 

Temerrüt ve iflas tahmin modelleri çoğunlukla bilanço değerlerine dayanan finansal rasyoları kullanmışlardır. 

(Altman (1968), Ohlson (1980), Beaver (1966), Beaver, Ketler, ve Scholes (1970) Zmijewski (1984)). Bu 

modellerin başlıca dezavantajları bilanço verilerinin her zaman güvenilir olmaması ve bu verilerin şirketlerin 

finansal problemlerini gecikmeli olarak rapor etmesidir. Daha da önemlisi bilanço verileri üç ayda bir 

açıklanmaktadır. Halbuki küresel krizin en şiddetli dönemi olan 2008 sonbaharında şirketlerin iflas ve 

temerrüt riskiyle ilgili beklentiler hızla değişmiştir. Dolayısıyla, piyasa ile değişen verilerin iflas ve temerrüt 

modellerinde kullanılması kriz dönemleri gibi bilgi akışının hızlı olduğu zamanlarda önem kazanmaktadır.1 

İflas ve temerrüt riskini daha iyi ölçmek için bir yol şirketlerin pay getirilerini kullanmaktır. Derinliğin olduğu 

pay piyasalarında pay fiyatları her gün değişmekte ve şirket hakkında kamuoyuna yansıyan her türlü riski ve 

bilgiyi içermektedir. Shumway (2001), Chava ve Jarrow (2004), Hillegeist vd. (2004), Beaver, McNichol, ve 

Rhie (2005), ve Duffie, Saita, ve Wang (2007) çalışmaları göstermiştir ki pay getirisi, pay getirisinin volatilitesi 

ve pay getirisi ile hesaplanan temerrüte-uzaklık istatistiği iflas riskini açıklamada muhasebe temelli rasyoların 

ötesinde katkıda bulunmuştur. Yine Griffin ve Lemmon (2002), Bharath and Shumway (2008), Campbell, 

Hilscher, ve Szilagyi (2008), ve Chava ve Purnanandam (2010) çalışmalarında şirketlerin pay getirileri ile iflas, 

finansal sıkıntı ya da temerrüt riskleri arasındaki yakın ilişkiyi kuvvetle destekleyen sonuçlar bulunmuştur.2 

Bu araştırmanın temel amacı pay getirilerinin dağılımını kullanarak şirketleri iflas ve temerrüt risklerine göre 

daha iyi sıralayan ve iflas ve temerrüt olasılıklarını tahmin etmede daha az hata yapan bir model 

oluşturmaktır. Bu doğrultuda, bu çalışmada pay getirilerinin iflas modellerinde kullanımı ilerletilmekte ve 

ortalama ve volatiliteyle beraber pay getirilerinin üçüncü ve dördüncü momentleri olan çarpıklık ve basıklık 

da iflas tahmininde kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada öne sürülen yüksek mertebeli getiri momentlerinin iflas ve temerrüt riskine etkisine dair hipotez, 

literatürde bulunan iki çalışmanın sonucu ile de desteklenmektedir. Carr ve Wu (2010, 2011) çalışmalarının da 

gösterdiği gibi şirketin iflası ya da temerrüte düşmesi ihtimali pay fiyatındaki büyük bir düşüş olasılığı ile 

yani sol kuyruk riski ile yakından ilişkilidir. Modern risk yönetimi literatürü pay getirilerinin sol kuyruk 

riskinin modellenmesinde çarpıklık ve basıklığın önemini vurgulamakta ve iflas ve temerrüt risklerinin bu 

momentler tarafından açıklanabileceği düşünülmektedir. Bu savı destekleyen bir sonuç Zhang, Zhou ve Zhu 

(2009) çalışmasında sunulmuş ve getirilerin çarpıklık, basıklık ve zıplama (skewness, kurtosis, jump) 

kestirimlerinin şirketin temerrüt riskini sigorta eden Kredi Temerrüt Takası (Credit Default Swap – CDS) 

primlerini açıkladığı gösterilmiştir. 

Bu çalışmada 1980 ile 2011 arasında halka açık 10.093 Amerikan şirketinin verileri bir panel veritabanında bir 

araya getirilmekte ve istatistiksel iflas, temerrüt, ve finansal sıkıntı olasılıklarını açıklayan bir çokterimli 

lojistik modeli kestirilmektedir. Elde edilen sonuçlar, pay getirilerinin çarpıklık ve basıklık gibi yüksek 

mertebeli momentlerinin iflas ve temerrüt tahminlerini finansal rasyoların ötesinde açıkladığını 

göstermektedir. Bu çalışma kredi riski literatüründe bu hipotezi test eden ve getirilerin çarpıklık ve 

                                                 
1  Öte yandan Sun vd. (2014) çalışmasında da belirtildiği üzere finansal sıkıntı ve zorluklar aylar hatta yıllar 

öncesinden de finansal tablolarda gözlemlenebilen işaretler verebilmektedir. 
2 Türk şirketleri hakkında iflas ve temerrüt modellerine Aktaş, Doğanay, ve Yıldız (2003), Bozkurt (2014), 

Kulalı (2014), ve Ural, Gürarda, ve Önemli (2015) çalışmaları örnek olarak verilebilir. Bu çalışmalar genelde 

modellerde finansal raporlara dayanan finansal rasyoları kullanmışlardır. Yalnızca Ural, Gürarda, ve Önemli 

(2015) pay fiyatlarına dayanan fiyat kazanç oranı ve piyasa değerinin defter değerine oranını modelinde 

kullanmıştır.   
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basıklığının iflas ve temerrüt olasılıkları için tahmin gücünü test eden ilk çalışmadır. Fakat, bu çalışmanın 

sonuçları halka açık olmayan ya da hisse senedi işlem görmeyen şirketler için geçerli olmayacaktır.  

Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2, şirket temerrüt ve iflasları hakkında uluslararası 

literatürde yazılmış akademik makalelerin yöntem ve sonuçlarını karşılaştırarak gözden geçirmektedir. 

Bölüm 3 çalışmada kullanılan panel veritabanının oluşturulması ve bağımlı ve bağımsız değişkenlerin 

tanımlanmasını anlatmaktadır. Bölüm 4 iflas modelinin kestirimini ve modelin sonuçlarını raporlamakta ve 

yorumlamaktadır. Bölüm 5 ise araştırmanın sonuçlarını değerlendirmektedir.   

2. Kavramsal Çerçeve ve Literatür 

Bu bölümde literatürdeki önemli iflas ve temerrüt model çalışmalarına “kredi riskinin modellenmesi” 

kavramsal çerçevesi içinde yer verilmektedir. Kredi riski literatüründeki çalışmalar iflas ve temerrüt 

olaylarının olasılığını çoğunlukla bir teorik model kurmadan diskrimant analizi, lojistik regresyon, ya da 

hazard istatistiksel modellerinden biri ile kestirmektedirler. Bazı modeller açıklayıcı değişken olarak yalnızca 

finansal raporlara dayalı rasyoları kullanırken, bazıları da finansal raporlar ve pay fiyatlarına dayalı rasyoları 

birlikte kullanmaktadırlar.  

Tablo 1 literatürdeki önemli iflas ve temettü modellerini özetlemekte, açıklamakta ve detaylı bir şekilde 

birbirleriyle karşılaştırmaktadır.   

Tablo 1. Uluslararası Şirketler Üzerine İflas Modeli Çalışmaları 

Çalışma Zaman ve kullanılan 

firmalar 

İstatistiksel Kestirim 

Yöntemi 

Makale Sonucu 

İflas Tahmininde Finansal Rasyoları Kullanan Modeller 

Beaver (1966) 1954-1964 yılları 

arasındaki Amerikan 

şirketleri 

Tekli Diskriminant 

Analizi 

Şirket finansal rasyoları iflas 

tahmini için önemli bilgi 

içermektedir. 

Altman (1968) 1946-1965 yılları 

arasındaki Amerikan 

şirketleri 

Çoklu Diskriminant 

Analizi 

Z-skoru 1.81’in altında olan 

şirketler yüksek iflas riski 

taşımaktadır. 

Altman, Haldeman, 

and Narayanan (1977)  

1969-1975 yılları 

arasındaki büyük çaplı 

üretim ve toptancı 

Amerikan şirketleri 

Çoklu Diskriminant 

Analizi 

ZETA modeli 1 yıl içinde 

%90 ve 5 yıl içinde %70 

oranda doğruluk ile batacak 

şirketleri bulabilmektedir.  

Ohlson (1980) 1972-1978 yılları 

arasındaki Amerikan 

şirketleri  

Lojistik Regresyon  O-skorunun lojistik 

transformasyonu şirketin 

iflas olasılığını vermektedir. 

Bu transforme edilmiş 

skorun 0.5’in altına inmesi 

yüksek iflas etme 

potansiyeli gösterir. 

Zmijewski(1984) 1972-1978 yılları 

arasındaki Amerikan 

şirketleri  

Probit Regresyon J-skorunın 0.5’in altında 

olması yüksek iflas etme 

potansiyeli gösterir.  

İflas Tahmininde Hisse Senedi Getirilerini de Kullanan Modeller 

Shumway (2001) 1962 - 1992 arasındaki 

Amerikan şirketleri 

 

Hazard Modeli Hisse senedi getirileri, getiri 

volatilitesi, ve piyasa değeri 

bazlı şirket büyüklüğü iflas 

tahminine büyük katkıda 

bulunmaktadır. 



E. Ahi – L. Güntay 13/4 (2021) 3310-3325 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3313 

Chava ve Jarrow 

(2004) 

1962-1999 yılları 

arasındaki Amerikan 

şirketleri 

Hazard Modeli Shumway (2001) modeline 

endüstri gruplaması 

eklendiğinde iflas tahmin 

gücü artmaktadır. Model 

finansal sektör iflaslarını da 

başarıyla tahmin etmiştir.  

Beaver, McNichol, ve 

Rhie (2005)   

1962–2002 yılları 

arasındaki Amerikan 

şirketleri 

Hazard Modeli Shumway (2001) modeli 

finansal rasyoların 

eklenmesiyle beraber uzun 

bir dönemde çok başarılı 

iflas tahmininde 

bulunmaktadır.  

Duffie, Saita, ve Wang 

(2007) 

1980–2004 arasındaki 

Amerikan şirketleri  

 

Stokastik Bağımlı 

değişkenli Hazard 

Modeli 

Piyasaya bazlı değişkenler 

stokastik olarak 

modellenirse orta ve uzun 

vadeli iflas tahminleri 

oldukça gelişmektedir. 

Ayrıca İflas, Batma, 

Temerrüt ve Şirket alımları 

çoklu bağımlı durum 

değişkeni olarak 

modellenmiştir.   

Bharath and 

Shumway (2008) 

1980 - 2003 arasındaki 

Amerikan şirketleri 

 

Hazard Modeli Merton (1974) modeline 

dayalı “temerrüde uzaklık” 

değişkeni iflas tahmini için 

faydalı olsa da kendi başına 

yeterli bir istatistik değildir.  

Campbell, Hilscher, 

ve Szilagyi (2008) 

1963–2003 arasındaki 

Amerikan şirketleri 

 

Lojistik Regresyon Shumway (2001)’e ek olarak 

modele piyasa değeri / 

defter değeri, hisse senedi 

fiyatı, ve bağımsız 

değişkenlerin 6, 12, 24, ve 

36 ay gecikmeli değerleri de 

eklenmiştir.  

Tabloda görüldüğü üzere literatürdeki ilk temerrüt ve iflas tahmin modellerinde çoğunlukla finansal tablolara 

dayanan finansal rasyolar kullanılmıştır. (Altman (1968), Ohlson (1980), Beaver (1966), Beaver, Ketler, ve 

Scholes (1970), Zmijewski (1984)). Sonrasında, Shumway (2001), Chava ve Jarrow (2004), Hillegeist ve diğerleri 

(2004), Beaver, McNichol, ve Rhie (2005), ve Duffie, Saita, ve Wang (2007) çalışmaları şirketlerin pay getirilerini 

de iflas tahminlerinde kullanmıştır. Bu çalışmalar göstermiştir ki şirketin pay getirileri, pay getirisinin 

volatilitesi ve pay getirileriyle oluşturulmuş “temettüye uzaklık” tahminleri iflas riskini açıklamada muhasebe 

temelli rasyoların ötesine geçmiştir. Yine Griffin ve Lemmon (2002), Bharath and Shumway (2008), Campbell, 

Hilscher, ve Szilagyi (2008), ve Chava ve Purnanandam (2010) şirketlerin pay getirileri ile iflas, finansal sıkıntı 

ya da temerrüt riskleri arasındaki yakın ilişkiyi kuvvetle destekleyen sonuçlar bulmuşlardır. 

Sonuç olarak, bu çalışma Amerikan şirketleri için pay getirilerinin momentlerinin iflas ve finansal sıkıntı 

olasılıklarına etkisini inceleyen ilk makale olacaktır. 
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3. Yöntem 

3.1 Veritabanının birleştirilmesi  

Öncelikle COMPUSTAT veritabanından 1990 ile 2011 arasında halka açık tüm Amerikan şirketlerine ait çeyrek 

bazında finansal tablolar ve Center for Research in Security Prices (CRSP) veritabanından da bu şirketlerin 

günlük pay fiyatları elde edilmiştir. Finans ve bankacılık sektörüne ait firmalar endüstriyel firmalardan farklı 

risk özellikleri taşıdıkları ve farklı rasyolarla analiz edildikleri için bu çalışmada incelenmemiş ve 

veritabanından elenmiştir. Bu amaçla Kenneth French’in tavsiye ettiği dört rakamlı SIC endüstri kodlarına 

göre beş farklı sektör tanımlanmış ve finans ve bankacılığın da içinde olduğu beş. sektör grubu örnekleme 

setinin içinden çıkarılmıştır. Ayrıca bir mali çeyrekte gelir tablosunda “Toplam Aktifler” kalemi eksik olan 

firmalar veya Duffie, Saita ve Wang (2007)’e paralel olarak altı çeyrekten daha az mali rapor gözlemi olan 

firmalar veritabanından elenmiştir.  

Bu elemelerin sonunda oluşan panel verisetinde 1990’ın ilk çeyreği ile 2011’in son çeyreği arasında halka açık 

10.093 Amerikan firmasına ait 346.924 gözlem mevcuttur. Şekil 1’de görüldüğü üzere 1990’da 3.000 civarında 

olan şirket sayısı 2000’lerin başında 5.000 şirketi aşmış ve 2011’e doğru tekrar 3.000 şirketin altına inmiştir. 

 

Şekil 1. Çalışmada yer alan yıllara göre Amerikan şirketi sayısı 

3.2 Model İçin Gerekli Değişkenlerin Tanımı 

İflas ve temerrüt modelleri için oluşturulan panel veritabanındaki bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıda 

detayları ile açıklanmaktadır. 

3.2.1 Bağımlı Değişken: Borsa Kotundan Çıkma (Delisting) Sebebi 

Çalışmada bir şirketin halka açıklığının sonlanması – ya da şirketin borsa kotundan çıkması - CRSP veya 

COMPUSTAT veritabanlarında kaydının sona ermesi olarak tanımlanmıştır. İki veritabanı da halka açık tüm 

Amerikan şirketleri hakkında finansal veri sağladığına göre bu veritabanlarının herhangi birinde kaydın 

sonlanması şirketin halka açıklığının sonlandığının göstergesi olarak alınmıştır. Bu sebeple çalışmada her 

şirket ve her çeyrek için bağımlı değişken aşağıdaki şu değerleri almaktadır: 

 0:  Varlığını CRSP ve COMPUSTAT veritabanında 2011’in son çeyreğine kadar devam ettiren şirketler. 

 1:  İflas ya da tasfiye sebebiyle borsa kotundan çıkan şirketler. Bu sebepten modelimizde kısaca “İflas” 

diye bahsedeceğiz. 

 2: Temerrüt (borcun yükümlülüğünü yerine getirememe) sebebiyle borsa kotundan çıkan şirketler. 

 3:  Finansal sıkıntılar sebebiyle borsa kotundan çıkan şirketler. 
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 4: Finansal sorunlar dışındaki sebeplerle borsa kotundan çıkan şirketler. Örneğin, şirket birleşmeleri, 

şirket satın almaları, ya da şirket yeniden yapılanması sebebiyle varlığı sonlanmış ya da kendi 

isteğiyle borsadan çıkmış şirketler. 

Bağımlı değişkenin tanımlanabilmesi için Duffie, Saita ve Wang (2007)’dekine paralel bir yöntem izlenmiş ve 

COMPUSTAT ve CRSP’teki veri sonlanma tarihleri ve sebepleri tek tek incelenmiştir. “İflas ve Tasfiyeler” bir 

grup, ödeme zorluğu “Temerrüt” olarak ayrı bir grup, bunun dışında “Finansal Sıkıntı” sebebiyle borsadan 

çıkarılma ise ayrı bir grup olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca Bloomberg Veritabanı bu iki veritabanına ek olarak 

incelenmiş ve iflas ve temerrüt verileri kontrol edilmiş ve eksik olan bilgiler güncellenmiştir.  

 

Şekil 2. Amerikan Şirketlerinin Borsadan Çıkma Sebepleri 

Şekil 2’de görüldüğü üzere 10.093 halka açık şirket arasından iflas eden 670 şirkete karşılık, 262’si temerrüt, 

1979’u finansal sıkıntılar, 4678’i de farklı sebepler ile borsa kotundan çıkmıştır.  

3.2.2 Bağımsız Değişkenler: Finansal Rasyolar  

İkinci bölümde anlatıldığı üzere kredi riski literatürü taranmış ve şirket iflas ve temerrütleri için önemli olan 

Likidite, Finansal Yapı, Faaliyet ve Karlılık alanlarında rasyolar belirlenmiştir.  Ayrıca, Berk ve DeMarzo 

(2017)’dan da şirket finansal durumunu betimleyen finansal rasyoların listesi elde edilmiştir. Tablo 2 bu 

kaynaklardan derlenen ve çalışmadaki modelde kullanılmaya aday olan 29 finansal rasyo ve değişkeni 

US1’den US29’a kadar kodlamakta, açıklamakta, ve referans kaynaklarını vermektedir. Çalışmanın 

devamında kolaylık açısından tablolardaki değişkenler için bu kodlar kullanılacaktır. 

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Değişken Listesi 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN DEĞİŞKEN SEÇİMİ İLE İLGİLİ 

AKADEMİK KAYNAK 

Şirketin borsa kotundan çıkmaya göre değerler alan 

değişken. Halka açıklığın devamında (0), iflas (1), 

temerrüt (2), finansal sıkıntı (3), ve farklı ayrılma 

durumunda (4) ile kodlanacaktır. 

 

Duffie, Saita, Wang (2007) 

ŞİRKET FİNANSAL VERİLERİNE DAYALI BAĞIMSIZ 

DEĞİŞKENLER 

 

US1. (Dönen Varlık – Kısa Vadeli Borç)/ Faaliyet Giderleri Berk ve DeMarzo (2017) 

US2. (Toplam Borç-Çalışma Sermayesi)/Toplam Varlık  Berk ve DeMarzo (2017) 

US3. Çalışma Sermayesi /Kısa Vadeli Borç Shumway (2001), Chava ve Jarrow (2004) 

 

670
262

1979

4678

2504

İFLAS TEMERRÜT FİNANSAL
SIKINTI

FARKLI ÇIKIŞ ÇIKIŞ YOK
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US4. Çalışma Sermayesi/Toplam Varlıklar Altman (1968) 

US5. Çalışma Sermayesi/Toplam Borç Beaver (1966) 

US6. Dağıtılmamış Karlar/Toplam Varlıklar Altman (1968) 

US7. Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borç Ohlson (1980) 

US8. Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Faiz Altman, Haldeman, ve Narayanan (1977)  

US9. Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar Altman (1968), Shumway (2001) 

US10. Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Toplam Borçlar Beaver (1966) 

US11. Kısa Vadeli Borç/Toplam Varlıklar Beaver (1966) 

US12. Log(Toplam Varlıklar/GSMH Endeksi) Ohlson (1980) 

US13. Nakit Akışı/Toplam Borçlar Beaver (1966), Beaver, McNichol, ve Rhie 

(2005)   

US14. Nakit/Toplam Borçlar Beaver (1966) 

US15. Nakit/Toplam Varlıklar Beaver (1966), Campbell, Hilscher, ve 

Szilagyi (2008) 

US16. Net Çalışma Sermayesi/Toplam Varlıklar Berk ve DeMarzo (2017) 

US17. Net Kar/Toplam Varlıklar Beaver (1966), Beaver, McNichol, ve Rhie 

(2005)   

US19. Özsermaye Defter Deg ̆eri/Toplam Borçlar  Altman, Haldeman, ve Narayanan (1977) 

US20. Özsermaye Piyasa Deg ̆eri/Toplam Borçlar  Altman (1968) 

US21. Satışlar/Toplam Varlıklar Altman (1968) 

US22. Son iki yılın net karı negatifse 1; yoksa 0  Ohlson (1980) 

US23. Toplam Borç/Toplam Varlıklar Ohlson (1980) 

US24. Toplam borçlar Toplam Varlıklardan büyükse 1; 

 yoksa 0  

Zmijewski(1984) 

US25. Vergi Öncesi Kar/Kısa Vadeli Borçlar  Beaver (1966) 

US26. Vergi Öncesi Kar/Özsermaye Beaver (1966) 

US27. Şirket Yaşı Shumway (2001) 

US28. Piyasa Değeri / Defter Değeri Campbell, Hilscher, ve Szilagyi (2008) 

US29. Fiyat / Kazanç Oranı Campbell, Hilscher, ve Szilagyi (2008) 

Tablo 3 tüm finansal rasyoların veriseti üzerinde istatistiksel analizini yapmaktadır. Tablo 4 ise birbiriyle 

yakından alakalı olabilecek ve yüksek korelasyon gösterecek değişkenlerin ayıklanması için 29 finansal 

rasyoya Varyans Enflasyon Faktörü (VIF) testi uygulamaktadır. Neter ve Kutner (1989) çalışmasında 

belirtildiği gibi kritik eşik seviyesi olan 10’u geçen VIF değerlerine sahip oldukları için; US2, US11, US16, US19, 

ve US23 rasyolarının analizden çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Tablo 3. Amerikan Şirketlerinin Çeyrek Bazında (1990Q1:2011Q4) Finansal Rasyo İstatistikleri 

RASYO N MİNİMUM 

%1 

PERSENTİL ORTALAMA MEDYAN 

%99 

PERSENTİL MAKSİMUM 

STANDARD 

 SAPMA 

US1 428440 -1976 -1.81 1.433 0.842 11.818 6006.5 15.661 

US2 416819 -1.042 -0.855 -0.027 -0.035 1.011 231 0.738 

US3 432145 -1.113 -0.644 2.101 1.04 18.633 1718.25 7.205 

US4 432159 -231 -0.287 0.265 0.254 0.863 1.131 0.623 

US5 432041 -82.56 -0.402 1.367 0.505 14.015 1109.3 5.462 

US6 428878 -18595 -10.213 -0.74 0.159 0.899 55.26 70.077 

US7 432145 -0.113 0.356 3.101 2.04 19.633 1719.2 7.205 

US8 344699 -33907 -286.605 22.908 3.39 529.447 117980 707.649 

US9 441901 -125 -0.253 0.007 0.019 0.111 15.832 0.222 
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US10 364185 -15391 -14.818 1.133 0.066 21.783 54998.3 149.647 

US11 433487 0 0.03 0.249 0.212 0.783 232 0.74 

US12 445662 -6.908 0.969 5.433 5.318 10.632 13.649 2.23 

US13 397814 -225 -1.444 0.028 0.055 0.643 36.671 2.28 

US14 366709 -710.25 0 33.705 0.214 370.054 763014.7 2202.47 

US15 444461 -0.083 0 0.16 0.072 0.9 1 0.98 

US16 432159 -231 -0.287 0.265 0.254 0.863 1.131 0.77 

US17 445519 -166 -0.324 -0.006 0.01 0.093 144.24 0.52 

US19 443629 -231 -0.4 0.475 0.488 0.949 1.724 0 

US20 443344 0 0.075 1.511 0.873 9.71 2650.12 0.98 

US21 445662 -0.53 0 0.305 0.266 1.125 24.318 0.242 

US22 445549 0 0 0.197 0 1 1 0.398 

US23 445516 -0.007 0.05 0.509 0.502 1.308 232 0.733 

US24 445540 0 0 0.026 0 1 1 0.16 

US25 432674 -371.9 -2.112 0.001 0.067 0.918 193 1.461 

US26 444706 -8639.13 -0.951 -0.03 0.033 0.543 549.667 13.624 

US27 445689 0 0 15.571 13 49 55 11.461 

US28 441566 -39959.7 -8.287 3.602 1.802 25.45 102478.1 215.266 

US29 443077 -694530 -666.297 83.347 43.285 1296.873 3296661 5669.281 

Tablo 4.  Finansal Rasyolar İçin Varyans Enflasyon Faktörü (VIF) Analizi 

DEĞİŞKEN VIF 

US2 110.86 

US16 102.97 

US23 70.92 

US11 54.54 

US19 35.07 

US6 6.96 

US9 5.12 

US10 4.93 

US14 4.91 

US15 2.37 

US5 2.3 

US13 2.08 

US3 1.87 

US17 1.85 

US12 1.75 

US21 1.61 

US20 1.54 

US22 1.48 

US24 1.34 

US27 1.28 

US25 1.23 

US1 1.17 

US8 1.05 

US26 1.05 

US28 1.05 

US29 1 
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3.2.3 Bağımsız Değişkenler: Pay getirilerinin momentleri 

Her çeyrek bazında ve her şirket için o çeyrek içindeki günlük pay getirileri kullanılarak ortalama, volatilite, 

çarpıklık ve basıklık istatistikleri hesaplanmıştır. Alternatif olarak Bali, Mo, ve Tang (2008) ya da Bali ve 

Theodossiou (2007)’da olduğu gibi öncelikle dinamik bir parametrik GARCH modeli kullanarak getiri 

momentlerini hesaplamak mümkündür. Fakat bu yöntemde eksik getiri verileri yüzünden bazen moment 

kestirimleri makul bir değere ulaşamamakta ve kesitirimler sonuçsuz kalmaktadır. Bu sebeple tercih edilen 

yöntemde istatistiksel model kullanmadan hesaplanan momentler GARCH modeline göre daha stabil ve 

sağlam moment kestirimleri vermektedir. Ayrıca bu momentler iflas modeline çok daha verimli girdiler 

sağlamaktadırlar. Tablo 5 tüm şirketlerin pay getirilerinin ilk dört momentinin örnekleme periyodu içindeki 

istatistiksel değılımlarını göstermektedir. 

Tablo 5. Amerikan Şirket Getirilerinin Çeyrek Bazında (1990Q1-2011Q4) Günlük Pay Getiri 

Momentleri İstatistikleri 

 N MİNİMU

M 

%1 

PERSENTİ

L 

ORTALAM

A 

MEDYA

N 

%99 

PERSENTİ

L 

MAKSİMU

M 

STANDAR

D 

SAPMA 

ORTALAMA 33400

2 

0.000 0.009 0.043 0.035 0.168 3.383 0.035 

VOLATİLİT

E 

33419

4 

-0.600 -0.023 0 0.001 0.021 0.544 0.01 

ÇARPIKLIK 33395

9 

-7.287 -2.824 0.381 0.318 3.831 7.77 1.06 

BASIKLIK 33395

9 

1.000 2.060 5.624 4.126 28.212 61.595 4.905 

3.3 Modelin İstatistiksel Kestirimi 

Bu çalışmada panel veritabanı üzerinde iflas modeli kestirimi için Çokterimli (Multinomial) Lojistik 

Regresyon kullanılarak Shumway (2001) modeli takip edilmiştir. Herhangi bir şirketin veritabanından çıkışı 

için bir çok sebep olabilir. En temel sebep şirketin finansal sıkıntıya girmesi ve hisse senedinin borsadan 

temerrüt, tasfiye ya da iflas sebebiyle çıkarılmasıdır. Fakat, bu sebepleri yalnızca İflas için Lojistik Regresyon 

modeli ile incelemektense Çokterimli Lojistik Regresyon ile birden fazla çıkış sebebini tek bir modelde analiz 

etmek modelin kestirim verimliliğini artıracaktır.  

Çokterimli regresyonda K farklı durum (state) olduğu varsayılır ve K durumu temel durum olarak kabul 

edilirse 1’den K-1’e kadar olan durumların olasılıkları K’nın gerçekleşme olasığına göreceli olarak 

tanımlanabilir. Bir numaralı eşitlikte, i ile endekslenmiş bir şirket için olasılıkların oranının logaritması 

bağımsız değişken vektörü Xi ile doğru orantılı olarak her farklı durum için farklı β katsayı vektörleriyle 

belirlenecektir.  

𝑙𝑛 (
Pr(𝑌𝑖=1)

Pr(𝑌𝑖=𝐾)
) = 𝛽1 ∙ 𝑋𝑖                

              𝑙𝑛 (
Pr(𝑌𝑖=2)

Pr(𝑌𝑖=𝐾)
) = 𝛽2 ∙ 𝑋𝑖         (1) 

…… 

  𝑙𝑛 (
Pr(𝑌𝑖=𝐾−1)

Pr(𝑌𝑖=𝐾)
) = 𝛽𝐾−1 ∙ 𝑋𝑖 

Xi (t) firmanın iflas riskiyle alakalı olabilecek finansal rasyo, getiri dağılım momentleri ve diğer önemli şirket 

göstergelerinin oluşturduğu zamanla değişen bir vektördür. Bir numaralı eşitlikteki denklemler üzerinde 

çalışılıp her durumun olasılığı ayrıca yazılırsa iki numaralı olasılık eşitlikleri elde edilir.  
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 Pr(𝑌𝑖 = 1) =
𝑒𝛽1∙𝑋𝑖

1+∑ 𝑒𝛽𝑘∙𝑋𝑖𝐾−1
𝑘=1

     

                 Pr(𝑌𝑖 = 2) =
𝑒𝛽2∙𝑋𝑖

1+∑ 𝑒𝛽𝑘∙𝑋𝑖𝐾−1
𝑘=1

           (2) 

....... 

       Pr(𝑌𝑖 = 𝐾 − 1) =
𝑒𝛽𝐾−1∙𝑋𝑖

1+∑ 𝑒𝛽𝑘∙𝑋𝑖𝐾−1
𝑘=1

 

Temel durum bu çalışmada halka açık şirket veritabanlarından 2011 sonuna kadar ayrılmama olarak 

tanımlanmış ve veritabanında 0 olarak kodlanmıştır. Borsa kotundan çıkması diğer dört durum olan “İflas”, 

“Temerrüt”, “Finansal Sıkıntı” ve “Farklı Çıkış” ı işaret edecektir. Panel veritabanında her şirket ve çeyrek için 

varlığın devamı 0 ile kodlanacak, şirketin varlığının sona erdiği çeyrek için ise borsadan ayrılış sebebi 1, 2, 3 

ya da 4 olarak kodlanacaktır.   

Ayrıca, Shumway (2001)’de açıklandığı üzere model parametre vektörleri olan β katsayıları panel veri tabanı 

üzerinde lojistik regresyon için “En Büyük Olabilirlik Kestirimi” ile elde edilmektedir. 

4. Bulgular 

Tablo 6 şirketlerin çeyrek bazında finansal rasyo verilerini kullanarak çokterimli lojistik regresyon ile bu 

kurumların halka açıklıktan ayrılma sebeplerini incelemektedir. 200 bin civarında gözlem ile regresyon 

modeli kestirilmiştir. Daha önceki açıklandığı üzere 29 rasyonun beş tanesi VIF testi sonucunda elenmiştir. 

Ayrıca US7, US16, US18 nolu rasyolar lojistik regresyon tarafından uyumsuz bulunup kestirimden 

çıkartılmıştır. Kalan değişkenler içinde 13 rasyo modelde %5 ve daha yüksek istatistiksel önem 

göstermektedir. Regresyonun R2 değeri %12’dir.3  

Tablo 6. Amerikan Şirketleri için Finansal Rasyo Bazlı Borsadan Çıkma Modeli 

Bu tablo 1999 ile 2018 arasında 10093 Borsa İstanbul Şirketi için Çokterimli Lojistik Regresyon modelininin 

sonuçlarını raporlamaktadır. Kodlanmış rasyo bazlı değişkenler Tablo 2’de tanımlanmıştır.  

 İFLAS TEMERRÜT FİNANSAL 

SIKINTI 

DİĞER ÇIKIŞ 

US1 -0.002 -0.002 -0.003 -0.005** 

 (0.61) (0.88) (1.33) (2.08) 

US3 0.001 0.012** -0.040 -0.020 

 (0.27) (2.21) (0.61) (1.23) 

US4 -0.163** -0.188* -0.052 0.017 

 (2.08) (1.91) (0.83) (0.61) 

US5 -1.333*** -0.813** -0.483*** -0.049 

 (5.62) (2.27) (3.36) (1.41) 

US6 -0.023*** 0.002 -0.019*** -0.016*** 

 (2.80) (0.08) (3.35) (2.95) 

US8 0.000 0.000** 0.000 -0.000 

 (0.69) (2.55) (1.15) (0.76) 

US9 -1.369*** -0.383 -0.811*** 0.187 

 (3.32) (0.54) (3.12) (0.54) 

US10 0.000 -0.005* -0.000 0.000 

 (0.33) (1.67) (0.40) (1.11) 

US12 -0.133*** -0.353*** -0.532*** 0.011 

 (4.69) (7.59) (21.19) (1.14) 

US13 -0.915*** -0.861*** -0.439** 0.290 

 (3.81) (3.53) (2.57) (1.60) 

                                                 
3 Lojistik regresyon bir sınıflandırma problemi olduğundan lineer regresyondan bilinen R2 istatistiği yerine yalancı 
(pseudo) R2 istatistiği kullanılmıştır.  
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US14 0.000*** -0.009** -0.000 -0.000 

 (2.67) (2.57) (0.05) (0.96) 

US15 -0.734 -1.770* -0.781*** -0.040 

 (1.52) (1.75) (2.66) (0.23) 

US17 0.094 0.051 -0.116 -0.038 

 (0.44) (0.65) (0.99) (1.54) 

US20 -0.901*** -0.251 -0.475*** -0.047*** 

 (4.90) (1.52) (6.62) (3.02) 

US21 0.522*** -0.916** -0.100 0.087 

 (5.45) (2.15) (0.58) (1.21) 

US22 1.820*** 1.183*** 1.433*** 0.212*** 

 (12.08) (5.08) (16.42) (3.88) 

US24 1.359*** 0.911*** 1.502*** 0.205** 

 (10.66) (3.76) (17.22) (2.26) 

US25 -0.017*** 0.252* -0.000 -0.008 

 (3.56) (1.78) (0.01) (0.42) 

US26 -0.000 -0.000* -0.000*** 0.000 

 (0.24) (1.74) (2.75) (0.10) 

US27 0.002 -0.030*** -0.007 -0.008*** 

 (0.32) (2.70) (1.59) (4.51) 

US28 -0.000 0.000 0.000*** -0.000 

 (1.33) (1.13) (4.77) (0.48) 

US29 0.000** 0.000** 0.000*** 0.000** 

 (1.96) (2.57) (3.41) (2.05) 

SABİT -5.786*** -4.878*** -2.990*** -4.264*** 

 (22.10) (12.86) (18.26) (57.65) 

     

GÖZLEM SAYISI 199401    

R2 0.120    

LOG LIKELIHOOD -22272.010    

Parentez içinde t istatistikleri vardır. *, **, ve *** sırasıyla %1, %5, ve %10 istatistiksel önemi işaret etmektedir. 

Tablo 7 ortalama, volatilite, çarpıklık ve basıklık momentleri ile çokterimli regresyon modelinin kestirim 

sonuçlarını vermektedir. Birinci modelde şirketin borsadan çıkışından bir çeyrek önceki momentler 

kullanılırken, ikinci modelde bir ve iki çeyrek önceki momentler, üçüncü modelde ise bir, iki ve üç çeyrek 

önceden gelen dört moment bir arada kullanılmaktadır. İflas, temerrüt ve finansal sıkıntı alt modellerinde de 

ortalama getiri ve volatilitenin tahminler için büyük önemi görülmektedir. Üç farklı modelde de iki değişken 

çok büyük istatistiksel öneme sahiptir ve t istatistiklerinin 10 ila 20 arasında değiştiği görülmektedir. İlaveten 

çarpıklık ve basıklığın da %5 istatistiksel önem ile iflas, temerrüt ve finansal sıkınıtı modellerine etki ettiği 

görülmektedir.  

Ayrıca ortalama, volatilite, çarpıklık ve basıklığın işaretleri beklentiler ile uyumludur. Ortalamadaki düşüşler 

(negatif getiriler) ve çarpıklıktaki azalmalar (dağılımda sola kaymalar) şirketin iflas ve temerrüt riskini 

artırmaktadır. Bu değişkenlerin işaretleri bu mantığa paralel olarak negatiftir. Volatilite ve basıklıktaki artışlar 

getiri dağılımının sol kuyruğunu daha negatif değerlere öteleyeceği için iflas ve temerrüt riskini artıracaktır. 

Volatilite ve basıklık değişkenlerinin işareti bu gözleme uygun olarak pozitif olarak bulunmuştur. Bunlara ek 

olarak R2 değeri üçüncü modelde %10 civarındadır. Yani sadece dört adet getiri momenti 22 temel finansal 

rasyonun yarattığı açıklayıcı etkiyi yaratabilmektedir. 
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Tablo 7. Amerikan Şirketleri için Getiri Momenti Bazlı Borsadan Çıkma Modeli 
Bu tablo 1990 ile 2011 arasında 10093 Amerikan Şirketi için Çokterimli Lojistik Regresyon modelinini raporlamaktadır.  

 
 

 

MODEL I  MODEL II  MODEL III 

 İFLAS TEMERRÜT FİNANSAL  

SIKINTI 

DİĞER 

ÇIKIŞ 

 İFLAS TEMERRÜT FİNANSAL  

SIKINTI 

DİĞER 

ÇIKIŞ 

 İFLAS TEMERRÜT FİNANSAL  

SIKINTI 

DİĞER 

ÇIKIŞ 

ORTALAMA[-1] -15.499*** -14.375*** -15.300*** 0.808  -16.475*** -14.769*** -14.701*** 11.146***      -18.666*** -16.439*** -16.356*** 12.573*** 

 (10.97) (8.11) (10.75) (0.23)  (10.28) (7.41) (9.67) (3.78)  (10.51) (7.21) (9.87) (4.43) 

VOLATİLİTE[-1] 17.154*** 17.042*** 17.622*** -5.489***  15.553*** 15.606*** 15.366*** -8.588***  15.658*** 15.536*** 15.266*** -9.394*** 

 (28.39) (24.28) (27.62) (9.94)  (14.52) (13.51) (14.13) (11.83)  (13.87) (12.92) (13.70) (11.92) 

ÇARPIKLIK[-1] -0.093*** -0.196*** 0.025 0.207***  -0.096*** -0.188*** 0.006 0.193***  -0.097*** -0.192*** -0.003 0.189*** 

 (2.82) (4.63) (0.79) (15.55)  (2.94) (4.36) (0.19) (15.37)  (2.92) (4.46) (0.11) (15.18) 

BASIKLIK[-1] 0.006 0.018*** -0.022*** 0.068***  0.007 0.017** -0.017*** 0.068***  0.004 0.016** -0.017*** 0.068*** 

 (1.16) (2.65) (4.16) (32.00)  (1.10) (2.16) (2.78) (31.27)  (0.64) (1.98) (2.85) (30.65) 

ORTALAMA [-2]      -0.241 0.342 -2.611* -10.182***       -1.335 0.116 -2.710 -8.856*** 

      (0.14) (0.16) (1.69) (4.87)  (0.69) (0.04) (1.54) (4.24) 

VOLATİLİTE [-2]      3.442*** 2.653** 4.228*** 2.500***  3.609*** 2.561** 3.941*** 1.483** 

      (3.45) (2.45) (4.02) (4.33)  (2.99) (2.00) (3.21) (2.28) 

ÇARPIKLIK [-2]      0.005 -0.062 0.083*** 0.133***  -0.004 -0.071 0.069** 0.129*** 

      (0.15) (1.31) (2.97) (9.93)  (0.12) (1.48) (2.49) (9.68) 

BASIKLIK[-2]      0.030*** 0.035*** 0.019*** 0.028***  0.026*** 0.032*** 0.017*** 0.028*** 

      (5.08) (4.53) (3.58) (10.33)  (3.98) (3.81) (2.98) (9.76) 

ORTALAMA [-3]           3.614* 0.578 0.956 -9.195*** 

           (1.90) (0.16) (0.57) (4.36) 

VOLATİLİTE [-3]           0.687 1.125 1.543** 1.760*** 

           (0.84) (1.02) (2.01) (2.95) 

ÇARPIKLIK [-3]           0.032 0.070 0.098*** 0.039*** 

           (0.97) (1.05) (3.53) (2.80) 

BASIKLIK [-3]           0.027*** 0.020* 0.019*** 0.016*** 

           (4.38) (1.72) (3.63) (5.31) 

SABİT -7.324*** -8.313*** -6.196*** -4.647***  -7.584*** -8.527*** -6.474*** -4.839***  -7.737*** -8.669*** -6.653*** -4.909*** 

 (127.63) (95.30) (134.69) (182.03)  (118.01) (89.94) (130.35) (171.55)  (108.19) (81.85) (123.23) (162.95) 

               

GÖZLEM SAYISI 335354     324901     314528    

R2 0.088     0.098     0.101    

LOG LIKELIHOOD -38628.403    -37761.264    -37226.311    

Parentez içinde t istatistikleri vardır. *, **, ve *** sırasıyla %1, %5, ve %10 istatistiksel önemi işaret etmektedir.
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Tablo 8’de ise getiri momentlerini ve finansal rasyoları çokterimli lojistik modelinde beraber 

kullanılmakta ve getiri momentlerinin finansal rasyolara ek olarak iflas ve temerrüt hakkında bilgi verip 

vermediğine bakılmaktadır. Bu tabloda da getirinin dört momentinin finansal rasyolarla beraber 

istatistiksel olarak %5 ve daha yüksek mertebede önemli olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca bu 

modelde R2’nin %18’e çıktığını görülmektedir. Yani finansal rasyolara pay getiri momentleri eklemek 

R2’yi %12’den %18’e yükseltmekte ve %50 oranında artırmaktadır. 

Özetle, Tablo 6, 7 ve 8’deki iflas, temerrüt ve finansal sıkıntı modelleri kestiriminden çıkarılan temel 

sonuç iflas, temerrüt ve finansal sıkıntı modellerinde hisse getirilerinin tüm momentlerinin 

kullanılmasının bu modellerin tahmin gücünü önemli ölçüde artırdığıdır. Ayrıca modellere getiri 

momentlerinin iki ve üç çeyrek gecikmeli değerlerinin de eklenmesi R2 istatistiğimi artırıp tahminleri 

geliştirmektedir.  

Tablo 8. Amerikan Şirketleri için Getiri Momenti ve Finansal Rasyo Bazlı Borsadan Çıkma 

Modeli 

Bu tablo 1990 ile 2011 arasında 10093 Amerikan Şirketi için Çokterimli Lojistik Regresyon modelininin 

sonuçlarını raporlamaktadır. Kodlanmış rasyo bazlı değişkenler Tablo 2’de tanımlanmıştır. 

 

 İFLAS TEMERRÜT FİNANSAL  

SIKINTI 

DİĞER ÇIKIŞ 

GETİRİ MOMENTLERİ     

ORTALAMA[-1] -13.288*** -11.613*** -11.503*** 16.893*** 

 (6.24) (2.64) (6.57) (4.26) 

VOLATİLİTE[-1] 8.744*** 8.947*** 8.177*** -11.193*** 

 (6.89) (5.59) (6.76) (9.08) 

ÇARPIKLIK[-1] -0.099** -0.174*** -0.047 0.184*** 

 (2.51) (2.93) (1.36) (11.44) 

KURTOSİS[-1] 0.021** 0.032*** 0.006 0.074*** 

 (2.56) (2.77) (0.89) (24.84) 

ORTALAMA [-2] -1.840 -1.550 -3.542* -6.158* 

 (0.70) (0.31) (1.79) (1.72) 

VOLATİLİTE [-2] 1.348 0.116 1.469** 0.458 

 (1.49) (0.05) (2.13) (0.46) 

ÇARPIKLIK [-2] 0.037 -0.131** 0.025 0.149*** 

 (0.79) (1.97) (0.75) (7.85) 

BASIKLIK[-2] 0.018* 0.031** 0.023*** 0.030*** 

 (1.94) (2.56) (3.49) (7.54) 

ORTALAMA [-3] 1.718 2.740 -0.036 -8.559*** 

 (0.62) (0.40) (0.02) (2.71) 

VOLATİLİTE [-3] 0.503 -3.508 0.739 -0.227 

 (0.53) (1.13) (1.31) (0.23) 

ÇARPIKLIK [-3] 0.023 -0.024 0.045 0.086*** 

 (0.48) (0.29) (1.25) (4.48) 

BASIKLIK [-3] 0.010 0.033** 0.015** 0.021*** 

 (1.07) (2.06) (2.07) (4.88) 

FİNANSAL RASYOLAR     

US1 0.003 0.001 0.002 -0.008** 

 (0.97) (0.35) (0.75) (2.17) 

US3 0.001 0.012** -0.020 -0.007 

 (0.23) (1.99) (0.38) (0.44) 

US4 -0.279** -0.318** -0.128 -0.301*** 
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 (2.52) (2.45) (1.42) (3.15) 

US5 -1.064*** -0.618* -0.343*** -0.010 

 (4.25) (1.77) (2.61) (0.32) 

US6 -0.026*** -0.002 -0.024*** -0.013* 

 (2.58) (0.04) (4.34) (1.90) 

US8 0.000 -0.000 0.000* -0.000 

 (0.81) (0.12) (1.70) (1.02) 

US9 -1.535*** -1.012 -0.969*** -0.373 

 (3.58) (1.46) (3.85) (1.25) 

US10 0.000 -0.001 -0.000 0.000 

 (0.17) (0.54) (0.41) (0.84) 

US12 -0.016 -0.331*** -0.379*** -0.047*** 

 (0.49) (5.25) (12.09) (3.43) 

US13 -0.711*** -0.721*** -0.316** 0.446** 

 (3.34) (3.62) (2.12) (2.56) 

US14 0.000** -0.005** 0.000 -0.000 

 (2.31) (2.21) (0.02) (0.66) 

US15 -1.250** -1.358 -1.030*** -0.238 

 (2.52) (1.56) (3.37) (1.29) 

US17 0.243 0.095 0.050 0.315*** 

 (1.36) (0.66) (0.40) (2.85) 

US20 -0.676*** -0.419*** -0.336*** -0.080*** 

 (4.16) (2.68) (4.91) (3.73) 

US21 0.528*** -1.025** -0.000 0.090 

 (3.15) (2.11) (0.00) (1.11) 

US22 1.653*** 0.925*** 1.299*** 0.248*** 

 (10.51) (3.81) (13.74) (4.21) 

US24 1.291*** 0.622** 1.482*** 0.056 

 (9.44) (2.25) (15.63) (0.56) 

US25 -0.026*** 0.310*** -0.008 -0.023** 

 (2.63) (2.70) (0.69) (1.97) 

US26 -0.000 -0.000 -0.000*** -0.000 

 (0.56) (1.51) (2.74) (0.32) 

US27 0.003 -0.033*** -0.007 -0.014*** 

 (0.53) (2.76) (1.46) (6.92) 

US28 -0.000 -0.000 0.000*** -0.000 

 (1.64) (0.68) (3.91) (0.71) 

US29 0.000 0.000 0.000** 0.000* 

 (0.72) (1.41) (2.32) (1.81) 

CONSTANT -7.387*** -5.483*** -4.707*** -4.339*** 

 (23.27) (10.64) (20.66) (35.68) 

     

GÖZLEM SAYISI 182326    

R2 0.180    

LOG LİKELİHOOD -19538.240    

Parentez içinde t istatistikleri vardır. *, **, ve *** sırasıyla %1, %5, ve %10 istatistiksel önemi işaret 

etmektedir.
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5. Sonuç ve Tartışma 

Kurumların krediye ulaşımı ve kredinin maliyeti kredi riskinin doğru ölçülmesiyle ilişkilidir. İflas ve temerrüt 

risklerinin kolay ve doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlayan bir model, yatırım yapan, kredi veren ya da 

ekonomiyi denetleyen her kurum için değer taşımaktadır. Bu çalışmada şirketlerin iflas ve temerrüt riskinin 

ölçümünde pay getirilerinin yüksek mertebeli momentlerinin önemi ilk kez incelenmiştir.  

Amerika’da 1990-2011 arasında halka açık 10.000’den fazla şirket için yapılan bu çalışmada pay getirilerinin 

ortalama ve volatilitesine ek olarak çarpıklık ve basıklık gibi yüksek momentlerinin de iflas, temerrüt ve 

finansal sıkıntı olasılıkları için istatistiksel olarak önemli olduğu ve modellerin tahmin gücünü artırdığı risk 

yönetimi literatüründe ilk defa gösterilmiştir. Bu sonuçlar ışığında, pay getirileri sermaye piyasasanın açık 

olduğu zaman diliminde kredi riskini hesaplayan modellere finansal rasyoların çok ötesinde bir dinamizm ve 

güç katacaklardır.  
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Amaç –  Araştırmanın temel amacı çalışan sesi, karmaşık devamlılık, işveren markası ve farklılık algısı 

değişkenleri arasındaki ilişkileri Ankara’da lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir örgütün çalışanları 

örnekleminde ele almaktır. 

Yöntem – Araştırma modeli karmaşık devamlılık ve farklılık algısı değişkenlerinin çalışan sesi ile işveren 

markası algısı ilişkisindeki ardışık aracılık etkileri üzerine oluşturulmuştur. Araştırma 2021 Nisan-Mayıs 

aylarında, kolayda örnekleme tekniği ile ulaşılan lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir örgütün 336 

işgöreninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Anket yöntemi ile elde edilen veriler paralelinde, SPSS26 ve 

SPSS PROCESS macro 2.16.3 programları kullanılarak korelasyon ve regresyon analizleri ile hipotezler 

sınanmıştır. 

Bulgular –  Analiz sonuçlarına göre, Hayes (2018)’in Model 6’sından hareketle, karmaşık devamlılık ve 

farklılık algısının, çalışan sesinin işveren markasına olan etkisine ardışık aracılık etkileri bulgulanmıştır. 

Tartışma – Çalışan sesi, karmaşık devamlılık, işveren markası ve farklılık algıları konularının etkin 

yönetimi örgütlere öz yeteneklerine odaklanma açısından yarar sağlamaktadır. Bu bağlamda, örgütler iyi 

fikirlerin hiyerarşik seviyeye bakılmaksızın her bir çalışandan gelebileceğini sürekli akılda tutmalıdır. 

Karmaşık devamlılık gibi durumları ortadan kaldırmanın neredeyse imkânsızlığı dikkate alındığında, 

çalışanların ve örgütlerin güven, adalet, iyi niyet, dürüstlük, duygu ortaklığı gibi sınır koyulamaz erdemler 

noktasında birbirlerine uyum göstermeleri gerekmektedir. Bir örgüt istihdam etsin ya da etmesin 

farklılıklara duygu ortaklığı ile yaklaşarak bireyden topluma kadar herkese fayda sağlama çabası içerisinde 

olmalıdır. Özetle, çalışanlar adına ve onlar için yapılan tüm “iyi” şeylerin işveren markası algısını 

güçlendireceği kesindir.  
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Purpose –  The main purpose of the research is to examine the relationships between the variables of 

employee voice, presenteeism, employer brand and diversity perception in the sample of employees of an 

organization operating in the logistics sector in Ankara. 

Design/methodology/approach –  The research model was created on the sequential mediation effects of 

presenteeism and diversity perception variables in the relationship between employee voice and employer 

brand perception. The research was carried out in April-May 2021 with the participation of 336 employees 

of an organization operating in the logistics sector, which is reached by convenience sampling technique. 

Findings –  According to the results of the analysis, based on the Model 6 of Hayes (2018), serial mediation 

effects of both presenteeism and diversity perception were found on the effect of employee voice on 

employer brand. 

Discussion –  Effective management of issues such as employee voice, presenteeism, employer brand and 

diversity perceptions provide benefit to organizations in focusing on their core competencies. In this 

context, organizations should always keep in mind that good ideas can come from every employee, 

regardless of hierarchical level. Considering the almost impossibility of eliminating situations such as 

presenteeism, employees and organizations need to adapt to each other in terms of unbounded virtues such 

as trust, justice, goodwill, honesty, and empathy. Whether an organization employs or not, it should strive 

to benefit everyone, from the individual to the society, by approaching diversities with a feeling of empathy. 

To sum up, it is certain that all “good” things done for and on behalf of employees will strengthen the 

employer brand perception. 
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1. Giriş 

Örgütler için insan kaynağının önemi ve insandan kaynaklanan sorunların etki gücü kabul edilir bir 

gerçekliktir. Karmaşık devamlılık iş hayatının bir parçası hâline gelmiştir ve birey her gün bu sorunla 

karşılaşmasa da bu tehditle iç içe yaşamaktadır. Bazı sosyal bilimciler verimlilikteki kayıplar (Burton, Conti, 

Chen, Schultz ve Edington,1999; Koopman vd.,2002; Hemp,2004; Middaugh,2007; Cooper ve Dewe,2008; 

Bergström vd.,2009; Widera, Chang ve Chen,2010) bazıları ise işletmelerde yaşanan küçülmeler ve yeniden 

yapılanmalar sonucu işgörenin yaşadığı iş güvensizliği sebebiyle oluşan karmaşık devamlılık olgusuna 

odaklanmaktadırlar (Cooper,1998; Aronsson, Gustafsson ve Dallner,2000; Biron, Brun, Ivers ve Cooper,2006; 

Johns,2010). Karmaşık devamlılık kavramı araştırmada kullanılacak olan Koopman vd. (2002)’nin ölçeğinden 

ve bakış açılarından hareketle “çalışanın herhangi bir sorunu olsa da iş yerine gelip yeterli performans 

gösterebilmesi veya motive olarak buna inanması” biçiminde ele alınacaktır.  

Seslilik ve sessizlik kavramları arasındaki ilişki incelendiğinde örgütsel ilerleme ve gelişmeyi amaçlayan 

seslilik davranışlarıyla, savunma amaçlı ve pasif bir biçimde eylemsizlik ile sonuçlanan sessizlik arasında ters 

yönlü bir ilişki olduğu öne sürülmektedir (Detert ve Burris,2007). Örgüt araştırmacıları çalışan sesinin farklı 

düşüncelerin özendirilmesini, yaratıcı fikirler ve yeni bakış açıları kazanılmasını mümkün kıldığını ileri 

sürmektedirler (Detert ve Burris,2007; Grant,2013). Türkçe literatürde ilgili kavramın örgütsel ses başlığı 

altında çalışan(ın) sesi, ses, konuşma davranışı, çalışan sesliliği, ses verme davranışı gibi farklı kullanımları 

bulunmaktadır. Yabancı literatürde ise ilgili kavramın employee voice şeklindeki kullanımı yaygındır. Bireyin 

işletme çatısı altına girdiği ilk günden bugüne değin nitelikli çalışanların etkilenmesi ve elde edilmesi 

örgütlerin önemli endişelerinden birisi olmuştur (Schneider,1987).  

İşveren markası zorlayıcı ekonomik şartların olduğu kriz dönemlerinde her zamankinden daha büyük bir 

öneme sahip olmaktadır. Bu durum insan kaynakları biriminin işveren marka bilincini oluşturmaya yönelik 

yaptığı yatırımları tutarlı ve geçerli kılmaktadır (Figurska ve Matuska,2013). Ewing, Pitt, De Bussy ve Berthon 

(2002) nitelikli çalışanların zor elde edildiği ve tutulduğu bilgi ekonomisi çağında işveren markalamanın 

yararlı olduğunu vurgulamışlardır.  

Örgütlerin farklılıkları yönetmeleri için birçok güçlü nedenleri bulunmaktadır. İlk olarak örgütler yetenek 

avcılığı ile en iyi bireyleri küresel yetenek havuzunda aramakta ve böylelikle insan kaynağı politikalarını 

potansiyel çalışanlarına göre sürekli geliştirmektedirler. Farklılıkları olan çalışanlar için geliştirilen uygun 

politikalar tüm paydaşlara aktarılarak kurumsal sosyal sorumluluk yerine getirilmekte ve finansal 

performansı artıracak farklılık sahibi müşteriler ile kendilerini daha iyi anlayabilen ve iletişim kurabilen farklı 

işgörenlerin ilgilenmesi sağlanmaktadır. Son olarak farklılıkların değeri anlaşılmakta ve rekabet avantajı 

sağlayan bir unsur olarak kullanılmaktadır (Point ve Singh,2003).  

İlgili literatür bağlamında araştırmanın amacı çalışan sesi, karmaşık devamlılık, farklılık ve işveren markası 

algısı değişkenleri arasındaki ilişkileri Ankara’da lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir örgütün çalışanları 

örnekleminde ele almaktır. Literatürdeki diğer karşılıklarına rağmen “presenteeism” kavramına daha 

kapsayıcı yeni bir Türkçe sözcük önerisinde bulunmak ikincil amacı oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

araştırmanın amacına dayanarak, öncelikle karmaşık devamlılık, çalışan sesi, farklılık ve işveren markası 

algıları hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra gerçekleştirilecek araştırma kapsamında ortaya konulacak 

istatistiksel analiz sonuçlarına, yorumlamalarına ve ilgili taraflara önerilere değinilecektir. Ayrıca, ilgili 

araştırma değişkenlerini bir arada ele alan ve istatistiksel analiz uygulayan araştırma sayısının azlığı dikkat 

çekmektedir. Bu anlamda literatüre katkı sunulacağı düşünülmektedir. 

2.Kavramsal Çerçeve 

2.1.Karmaşık Devamlılık 

Mevcut bilgi birikiminden ve yapılan araştırma sonuçlarından hareketle “presenteeism” kavramını 

sınırlandırmanın ve betimlemenin güçlüğünden dolayı ilgili kavrama “karmaşık devamlılık” karşılığı daha 

uygun düşmektedir. Türkçe literatürde karmaşık devamlılık kavramına yakınsayan kullanımlar ise “hasta 

iken iş yerinde bulunma (Karagöz ve Bektaş,2020), hasta iken işe gelme davranışı (Ulu, Özdevecioğlu ve 

Ardıç,2016), sağlıksız devamlılık (Çelebioğlu,2019:9), işte var ol(ama)ma (Çiftçi,2010), işte istemeyerek var 

olma (Şanlımeşhur,2018:32), işte sözde var olma (Yıldız ve Yıldız,2013:813), kendini işe verememe (Günbeyi 
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ve Gündoğdu,2010) ve fiziksel olarak var olma (Çiftçi,2010)” biçimindedir. Gilbreath ve Karimi (2012) 

kavramın salt hastalık ile oluşturulan dar kapsamlı bakış açılarına karşı çıkmaktadırlar. İlgili kavram 

hastalığın dışında tek boyutlu olmayan karmaşık bir problem hâlindedir (Baker‐McClearn, Greasley, Dale ve 

Griffith,2010; Rantanen ve Tuominen,2011). Bu bağlamda “presenteeism”in birbirinden farklı nedenleri ve 

sonuçlarıyla, anlaşılması güç yapısıyla “karmaşık devamlılık” olarak isimlendirilmesi hem araştırmanın 

ikincil amacına hem de literatüre kapsayıcı bir kavram kazandırılması açısından katkı sunacaktır.  

“Presentee” kavramının ilk defa 1892 yılında Oxford İngilizce Sözlüğü’nde yer aldığını Mark Twain “The 

American Claimant” isimli eserinde belirtmiştir. 20.yüzyıla gelindiğinde kavram “Everybody’s Business 

(1931)”, “The National Liquor Review (1943)” ve “Contemporary Unionism (1948)” gibi iş hayatı ile ilgili süreli 

yayınlarda incelenmeye başlanmıştır. Bu incelemelerin hepsinde ve daha modern tanım biçimleri ifade edilene 

değin karmaşık devamlılık kavramı ya devamsızlığın karşıtı ya da yüksek düzeyde katılımın ifadesi olarak 

kullanılmıştır (Johns,2010). Kavram 1990’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Geliştirme 

Örgütü başkanı Whitman tarafından sağlık ve verimlilik alanında kullanılmaya başlanmıştır 

(Shamansky,2002).  

Tablo 1. Karmaşık devamlılık tanımları 

Araştırmacı Tanım* 

Canfield ve 

Soash,1955 

“istikrarlı bir şekilde devamlılık sergileme” 

Smith,1970 “çalışanın devamsızlığının tam tersi işe katılım gösterme” 

Cooper,1998 “uzun süreli çalışmak ya da en azından çalışırken görünmek” 

Simpson,1998 “çalışanın örgütte çalışma sürelerini uzatması ve böylece kendini yorgun 

hissettiğinde uzattığı süreyi dinlenme amaçlı olarak kullanmayı sağlaması” 

Aronsson vd.,2000 “çalışanın sağlık durumu bir hastalık izni ve işe devam etmemesini gerektirmesine 

rağmen işe gitme davranışı göstermesi” 

Koopman vd.,2002 “çalışanların örgütte bulunup çalışıyor olmalarına rağmen önlenemeyen 

verimsizlik” 

Aronsson ve 

Gustafsson,2005 

“normal şartlarda dinlenmesi gereken bir rahatsızlığı bulunmasına rağmen 

işgörenlerin çalışması ve kapasite kullanımında problemler yaşaması” 

Dew, Keefe ve 

Small,2005 

“sadık olmayan çalışan davranışı” 

Cooper ve 

Dewe,2008 

“çalışanların hastalanmaya ve bu hastalık nedeniyle aynı seviyenin altında 

performans göstermesine bağlı olarak ortaya çıkan verimlilik kaybı”  

Hansen ve 

Andersen,2008 

“aşırı bağlılık duyan çalışan davranışı” 

Widera vd.,2010 “bireyin kendi becerisini tam olarak göstermesi adına işletme içerisinden ya da 

dışından bir engelin söz konusu olmasına karşın kişinin iş yerine gelmesi ancak 

gereken verimliliği sağlayamaması” 

Cooper ve Lu,2016 “çalışanların işin gerektirdiği işlevleri tam olarak sağlayacak durumda olmadıkları 

hâlde fiziksel olarak iş ortamında bulunmaları” 

*Tanımlar ilgili literatürden derlenmiştir. 

Çalışanın “işine devam edememesi” birçok faktör tarafından engellenmekte ve bu nedenle çalışan iş yerine 

hasta olarak gelmektedir (Baker-McClearn vd.,2010). Ekonomik koşullarla bağlantılı olarak yeniden 

yapılanma süreçlerine giren ve küçülme yoluyla ekonomik hayatın içinde kalmaya çalışan örgütlerde sağlık 

sebebi ile devamsızlık yapanların işini ilk kaybedenler olacağı ve sağlıksız olsa da devamlılık gösterenlerin 
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pozisyonlarını koruyacağı yönündeki algılar karmaşık devamlılığa neden olmaktadır (Aronsson vd.,2000; 

Johns,2010). Leineweber vd. (2011) çalışmalarında kariyer değişikliği kolay olmayan çocuk danışmanlığı, okul 

öncesi ve ilkokul öğretmenliği, sağlık çalışanı olma gibi meslek kollarında işgörenlerin daha çok karmaşık 

devamlılık yaşadığını belirlemişlerdir. 

Johns (2010) karmaşık devamlılığın bazı durumlarda bir örgütsel vatandaşlık davranışı ve övgü kaynağı 

olarak görülebileceğini savunmuştur. Çünkü kişilik özelliklerine ya da örgüt kültürüne göre değişebilmekle 

beraber, birçok çalışan hastayken işe gelmeyi örgütüne olan bağlılığını göstermek adına bir fırsat olarak 

görebilmektedir. 

2.2.Çalışan Sesi 

Örgütsel Davranış alanında çalışan sesi, bir tutum ya da algı olarak kullanılmaktan daha çok, davranış ve 

özellikle iletişim davranışı (Van Dyne, Ang ve Botero,2003; Tangirala ve Ramanujam,2008; Botero ve Van 

Dyne,2009), kişisel inisiyatif (LePine ve Van Dyne,1998) ve rol ötesi davranış (Van Dyne ve LePine,1998) olarak 

kavramsallaştırılmaktadır. Çalışanların seslilik davranışları iş tatminsizliğine yönelik yapıcı bir tepki 

biçiminde incelenmektedir (Farrell,1983). 

Yönetim literatüründe çalışan sesine yönelik ilk araştırma olan Albert Hirschman (1970:30-38)’ın Nijerya 

demiryollarında gerçekleştirdiği “Çıkış, Ses ve Sadakat” isimli çalışmada ses “sakıncalı bir durumdan kaçmak 

yerine herhangi bir değişiklik girişiminde bulunma” biçiminde tanımlanmıştır. Bireyler içinde yer aldıkları 

grup, örgüt veya ülkede tatmin edici olmayan durumlara karşı iki tür tepki göstermektedirler. İlki "çıkış" , 

yâni işleri düzeltmeye çalışmadan ayrılmaktır. İkincisi "ses" , yâni konuşarak kusurları düzeltmeye 

çalışmaktır. “Sadakat” ise bireyin bağlarını kopararak ayrılmasına ya da ayakta kalarak savaşmasına neden 

olabilmektedir. Çıkış davranışı duruma gösterilen sessiz bir tepki olurken, ses davranışı ise daha çok mevcut 

düzenin değişmesi için atılan adımlardan ibarettir. Rusbult, Zembrodt ve Gunn (1982), Hirschman (1970)'ın 

“Çıkış, Ses ve Sadakat”  sınıflandırmasına dayalı olarak bir model ileri sürmüş olup, bu modelde çalışanların 

iş tatminsizliğinden dolayı sergiledikleri tutum ve davranışlara “ihmâl”i eklemişlerdir. 

Tablo 2. Çalışan sesi tanımları 

Araştırmacı Tanım* 

Hirschman,1970:16 “mükemmel bir politik eylem” 

Rusbult, Farrell, Rogers ve 

Mainous,1988 

“problemleri çözmek için harekete geçme, sorunların çözümü için 

önerilerde bulunma, gerektiğinde dışarıdaki kaynaklardan yardım isteme 

gibi var olan şartları iyileştirme adına yapılan davranışlar” 

Keeley ve Graham,1991 “bazı sorunları çözmek için bunları dile getirmek” 

Van Dyne, Cummings ve 

Parks,1995 

“dinamik bir çevre içinde değişiklik yapma ve öneri sunma eğilimi olan 

gelecek zaman odaklı bir davranış biçimi” 

Van Dyne ve LePine,1998 “sadece eleştirmek yerine gelişimi sağlamak için yapıcı mücadelenin ifade 

edildiği destekleyici bir davranış” 

Van Dyne vd.,2003 “yalnızca işle ilgili konularda eleştiri yapmayı değil aynı zamanda örgütsel 

faaliyetleri iyileştirmeye yönelik yapıcı meydan okumayı özendiren ve 

değişim için proaktif olarak önerilerde bulunmayı amaçlayan davranışlar” 

Detert ve Burris,2007 “algılanan otoriteyi harekete geçirmek ve bu hareketi geliştirmek amacıyla 

örgütü değişim adına bir mücadeleye sokmayı göze alarak isteğe bağlı 

yapılan bir hareket” 
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Tangirala ve 

Ramanujam,2008 

“çalışanların yapıcı bir şekilde iş ile ilgili duygu, fikir ve önerilerini dile 

getirmesi” 

Morrison,2011 “bir örgütün ya da birimin işlevlerini iyileştirmek amacıyla çalışanlar 

tarafından iş ile ilgili konular hakkında endişe, fikir ve önerilerin gönüllü 

bir biçimde yukarı yönlü olarak iletilmesi” 

Ng ve Feldman,2012 “potansiyel sorunları yöneticinin dikkatine sunma ve maliyet tasarrufu 

önerileri getirme gibi mevcut durumu geliştirmeyi amaçlayan yapıcı ve 

değişim odaklı iletişim” 

Lam, Spreitzer ve Fritz,2014 “çalışanların iş çevrelerini etkilemek için kendilerinden başlayan 

değişiklikleri yaparak kendileri ve kendi iş gruplarının daha iyiye ulaşması 

için önerileri içeren bir proaktif davranış biçimi” 

*Tanımlar ilgili literatürden derlenmiştir. 

Ses sadece konuşmanın bir biçimi olmayıp ses ile beraber taşınan mesajın içinde başkalarının gözünden ele 

alınan bir görüş, bir adaletsizlik durumu, gelişime yönelik bir yol, stratejik bir unsur ya da örgütsel bir konu 

bulunabilmektedir (Morrison,2011). 

Landau (2009) çalışanların ses davranışı gösterirken kullandıkları araçları açık kapı politikası, acil hat, öneri 

kutusu, bağımsız gözetmen, düzenli bölüm toplantıları, iç ağ öneri sistemi, insan kaynakları yöneticisi ile 

görüşme, öneri komitesi, sendikaya bağlı olan ve olmayan şikâyet inceleme komiteleri olarak belirtmiştir. 

Saunders, Sheppard, Knight ve Roth (1992) çalışanların üstlerini ulaşılabilir ve cevap vermeye istekli olarak 

algıladıklarında sesi daha fazla kullanacaklarını belirtmişlerdir. Sorun duymak istemeyen ve ses davranışını 

cezalandıran bir yapı veya örtük normlar ile sesin istenmediği bir sosyal sistem içerisinde çoğunlukla 

sessizliğin tercih edilerek sorunların büyütülmesi kaçınılmaz olacaktır (Milliken ve Morrison,2003). 

Çalışanların sesine önem verildiğinde daha demokratik ve ılıman bir çalışma iklimi oluşturulduğunda 

işgörenlerin ve örgütün performansında artış gözleneceği belirtilmiştir (Morrison,2014). 

2.3.Farklılık Algısı 

Örgüt, çalışanların birbirinden farklı inanç, kültür, düşünce ve sosyal tecrübelerinden oluşmaktadır 

(Ashkanasy, Härtel ve Daus,2002). Örgüt dünyasında yöneticiler her ne kadar işgörenlerin aynıymış gibi 

davranmalarını bekleseler de her çalışan birbirinden farklıdır (Ivancevich ve Gilbert,2000). Farklılık yönetimi; 

psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, ekonomi, hukuk, işletme, yönetim bilimleri, iletişim, eğitim 

ve insan kaynakları yönetimi gibi çeşitli alanlarda araştırma konusu yapılmıştır (Barry ve Bateman,1996). 

İş gücündeki farklılıkların iş yaşamında yer almaya başlaması 1964’te çıkarılan ABD Medeni Kanunu ve Sivil 

Hakları Yasası’nın onaylanmasıyla kanun önünde mümkün olmuştur. İlgili düzenlemelerce örgütlerin 

işgören tedarik ve seçiminde din, etnisite, ırk, engellilik, yaş gibi farklılık oluşturan özelliklere dayanarak 

ayrımcılıkta bulunmaları yasaklanmıştır (Gilbert, Stead ve Ivancevich,1999; Kochan vd.,2003). Bu bağlamda 

ABD’de 1967-İstihdamda Yaş Ayrımcılığı, 1990-Amerikalı Engelliler ve 1991-Sivil Hakları yasaları gibi iş gücü 

farklılıkları ile ilgili kanuni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir (Hays-Thomas,2004). Bu çerçevede Kanada’da 

devlet Fransızca konuşan azınlığa yönelik korumacı politikalar geliştirmiş, ardından Avustralya resmi çok 

kültürlülük politikalarını uygulamaya koymuştur (Faist,2009). İstihdam eşitliği, olumlu eylem (1960-1970) ve 

farklılık yönetimi (1990’lar) ABD ve Kanada toplumlarının ve iş gücü piyasalarının eşitsizliğe ve farklılığa 

yönelik ortaya koydukları uygulamaları ifade etmektedirler (Agócs ve Burr,1996). 1980’ler ile farklılıklara 

değer verme yaklaşımı, farklı olarak nitelenen bireylerin güvence altına alınması ve işgörenlerin farklılıklar 

konusunda kendilerini iyi hissetmeleri ve iş yaşamlarında verimli olabilmeleri için önemli bir gelişme 

biçiminde ifade edilmiştir. 2000’ler ile birlikte örgütler için farklılıkların yönetimi konusu gereklilikten çok 

örgüt için stratejik bir unsur ve farklılıklarla yaşama hâline gelmiştir (Rosado,2006). Farklılık yönetimi, gün 

geçtikçe artış gösteren farklı iş gücünün potansiyelinden faydalanma düşüncesinden beslenmektedir 

(Ivancevich ve Gilbert,2000; Kenek,2021:32).  
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Tablo 3. Farklılık yönetimi tanımları 

Araştırmacı Tanım* 

Cox,1993:3  “sosyal bir sistem içinde kültürel açıdan farklı bir gruba üye olan bireylerin temsil 

edilmesi” 

Cox,1993:11  “farklılıkların var olabilecek dezavantajlarını minimize ederken mümkün olan 

avantajlarını maksimum düzeye çıkartacak örgüt sistemlerinin ve faaliyetlerinin 

plânlanması ve uygulanması süreci” 

Powell,1993:239 “örgütlerin eşit istihdam fırsatı konularına cevap verme tarzları” 

Flood ve Romm, 1996  “sosyal ve örgütsel ilişkilerde bireylerin karşılaştıkları farklılık sorunlarının 

yönetilmesi” 

Kramar,1998   “örgüte katma değer sağlayacak farklılıklarınve benzerliklerin de yönetilmesi” 

D’Netto ve Sohal,1999 “toplumsal anlamda ayrıcalığa ve ayrımcılığa uğramış grup üyelerinin örgüt 

bünyesinde eşit ve adil bir iş ortamı oluşturularak heterojen bir yapıya 

dönüştürülmesi, avantaj ve dezavantajların bir tarafa bırakılarak farklılıkların 

ortaya çıkarılabileceği ve potansiyellerinin optimum şekilde 

değerlendirilebileceği sürdürülebilir bir yönetim süreci” 

Gilbert vd.,1999  “örgüt içindeki tüm bireylerin örgütün biçimsel programlarına ve enformel 

sosyal ağlarına dâhil olabilmesini sağlayacak gönüllü bir program” 

Arai, Wanca-Thibault 

ve Shockley-

Zalabak,2001 

“farklı özellik, kimlik ve kapasitelerden oluşan heterojen örgüt yapısının adil işe 

alım, liyakata dayalı istihdam ve performans odaklı terfi gibi yönetsel araçlarla 

sistematik bir biçimde yönetilmesi ve çalışanların örgütsel bağlılıklarının 

sağlanması ve iş konusu olan tüm bu süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi”  

Thomas,2011  “farklılıkları ve benzerlikleri bir arada tutarak ortaya çıkabilecek ve oluşabilecek 

çatışma ortamını ve sorunları kabul edip bunları avantaja dönüştürme yeteneği” 

*Tanımlar ilgili literatürden derlenmiştir. 

1983’te Amerikan Farklılık Yönetimi Enstitüsü’nü kuran farklılık yönetimi paradigmasının öncü ismi 

Roosevelt Thomas (1990)’a göre farklılık yönetimi, “örgütteki farklı iş gücünün potansiyelini ortaya çıkaran, 

bu potansiyele değer vererek örgütün performansını artıran ve örgüte rekabet üstünlüğü kazandıran bir 

yönetim felsefesi”dir. Örgütlerin farklılıklara gösterdiği tepki ve yaklaşımlar; dâhil olma ve dışlama, 

farklılıkların bir sorun olmadığı gibi bir algının yaratılması biçiminde inkâr, asimilasyon, benzerliklerin 

üzerinde durarak önemli kılmak şeklinde önleme, farklılıkları merkezden uzaklaştırıp görünmez kılarak izole 

etme, tolere etme, ilişkiler inşa etme, karşılıklı adaptasyonu hızlandırma olarak ifade edilmektedir 

(Thomas,1991:3-28). 

Cox (1991), Örgütsel Gelişim Süreci Modeli’nde, azınlık ve kadınların iş gücü içindeki ağırlıkları, ön yargı ve 

asimilasyonun düzeyi ve çalışanlar arasındaki çatışmaya odaklanmıştır. Bu bağlamda homojen iş gücüne 

sahip ve farklılıkların desteklenmediği “monolitik (tekil)”, monolitik ve çok kültürlü arasında olan 

“çoğunluğa dayalı” ve eşitlikçi yaklaşımı benimseyen geniş farklılık yelpazesine sahip “çok kültürlü” 

işletmelerin gelişim sürecinin incelenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Cox’a göre, bazı örgütler çok 

kültürlülük niteliklerine ulaşmayı başarırsa bu eşitlikçi yaklaşım işletmeler adına nitelikli bir uygulama 

modeli durumuna kavuşacaktır. 
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Cox (2001:16) farklılık yönetimi tanımında sadece ayrımcılığa uğramış, dezavantajlı ya da baskın/ayrıcalıklı 

gruplara değil, çoğulcu bir karışımın unsurları arasında var olabilecek farklılıkların, benzerliklerin ve 

çatışmaların karışımına gönderme yapmaktadır. Farklılık yönetimini bir metafor kullanarak içerisinde renkli 

şekerler bulunan kavanoza benzeten Thomas ve Ely (1996) tüm işgörenlerin kolektif karışımıyla örgütsel bir 

bütünlük sağlanacağını belirtmektedirler.  

Ayrımcılığın önlenmesine yönelik geliştirilen ve doğal sosyal değişimi olumlu yönde etkileyen tüm yasal 

düzenlemelere ve insan hakları hareketlerine rağmen örgütlerde hâlâ ırksal ve etnik ayrımcılık görülmektedir 

(King, Dawson, Kravitz ve Gulick,2012). 

2.4.İşveren Markası Algısı 

Ambler ve Barrow (1996) marka paradigmasını İnsan Kaynakları Yönetimi’ne adapte ederek çalışanı müşteri, 

işvereni ise marka biçiminde değerlendirmişlerdir. Ewing vd. (2002) markalamanın insan kaynakları üzerine 

uygulamasını yaparak işe alım süreci ile ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Bir örgütün toplam marka 

portföyü olan kurumsal, tüketici ve işveren markaları aynı teorik altyapıdan beslenmektedirler. Tüm markalar 

çalışan, müşteri, tedarikçi, hissedar gibi pek çok paydaş grubunu etkilemektedirler (Moroko ve Uncles,2008). 

İşveren markaları, kurumsal ve tüketici markaları ile uyumlu bir biçimde geliştirilmektedirler (Backhaus ve 

Tikoo,2004). 

İlk örgütsel seçim araştırmaları Vroom (1966) tarafından yapılmıştır ve ilk çalışmalar örgütsel çekiciliği genel 

olarak işletmeye yönelik tutum biçiminde değerlendirmektedirler (Highhouse, Lievens ve Sinar,2003; 

Güngördü,  Ekmekçioğlu ve Şimşek,2014). İşveren markasının alt boyut (Berthon, Ewing ve Hah,2005) olduğu 

örgütsel çekicilik faaliyetlerinde temel amaç, örgütteki boş kadroları doldurmaktır (Rynes ve Barber,1990). 

1990’ların sonlarından itibaren işveren markası kavramı İnsan Kaynakları Yönetimi alanında ortaya çıkan 

önemli gelişmelerden biri olmuştur. Kavramı ilk olarak Simon Barrow ortaya atmıştır (Mosley,2007). 

Tablo 4. İşveren markası tanımları 

Araştırmacı Tanım* 

Ewing vd.,2002 “işletmeyi çalışabilecek güzel bir yer olarak tanıtabilmek” 

Backhaus ve 

Tikoo,2004 

“bir örgütün işveren olarak rakiplerinden farklılaşması ve tanımlanabilir ve 

benzersiz bir işveren kimliği oluşturması süreci” 

Berthon vd.,2005 “bir örgütün işgörenlerine ve potansiyel adaylarına çalışmak için arzu edilen bir 

yer olduğunu bildirme çabalarının tamamı” 

Bhatnagar ve 

Srivastava,2008 

“çalışanın diğer rakip örgütleri değil de, kendi kişiliğini ideal işveren olarak 

yansıtan işletmeyi tercih etmesi” 

Moroko ve 

Uncles,2008 

“bir örgütün mevcut ve gelecekteki çalışanlarıyla iletişimde bulunma çabaları ile 

işletmenin çalışmak için iyi ve arzu edilen bir yer olduğunu anlatma çabalarının 

toplamı” 

Edwards,2010 “belirli bir örgütün çalışanlarına sunduğu somut ve soyut ödüllerin toplamını göz 

önünde bulundurarak bu işletmenin kendine özgü istihdam deneyimini 

tanımlaması” 

Foster, Punjaisri ve 

Cheng,2010 

“mevcut ve potansiyel çalışanlara sağlanan faydalardan oluştuğu için işveren ile 

çalışan arasındaki psikolojik sözleşme" 

Kapoor,2010 “önde gelen işveren olabilmek için stratejik görevin tanımlanması” 

*Tanımlar ilgili literatürden derlenmiştir. 
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İşveren markası potansiyel aday, mevcut çalışan ve diğer paydaşların örgüte dair algı ve farkındalıklarını 

uzun vadede yönetme stratejisidir (Backhaus ve Tikoo,2004; Vaijayanthi, Roy, Shreenivasan ve 

Srivathsan,2011). Moroko ve Uncles (2008)’a göre başarılı bir işveren markasının çekicilik ve kesinlik olmak 

üzere iki temel boyutu vardır. Bilinirlik, etki yaratma, rakiplerden farklı olma gibi özellikler çekicilik boyutuna 

girmektedirler. Kesinlik boyutunda ise psikolojik sözleşmenin yerine getirilmesi ve marka vaatlerinin 

uygulanması yer almaktadır.  

Berthon vd. (2005) en çok çalışılmak istenen ideal işveren sorusuna yanıt ararken ortaya koydukları beş 

faktörlü (ilgi, sosyal, ekonomik, gelişim ve uygulama) değer yapısının, Ambler ve Barrow (1996)’un üç 

boyutlu (fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik) fayda tanımının iyileştirilmiş ve geliştirilmiş versiyonu 

olduğunu belirtmişlerdir. İlgi ve sosyal değer faktörleri psikolojik fayda boyutuna; gelişim ve uygulama 

faktörleri ise fonksiyonel fayda boyutuna karşılık gelmektedirler. Fonksiyonel ve ekonomik boyutları, somut 

özelliklere dikkat çekerken; psikolojik fayda ise daha çok soyut özellikleri ve bireylerin ruhsal ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik cevapları ifade etmektedir. Fonksiyonel ve ekonomik faydalarda ücret, ek ödemeler, 

fiziki çalışma koşulları, sosyal olanaklar gibi özellikler yer alırken; psikolojik faydada işletmenin değerine ve 

kalitesine verilen önem, örgüt içi olumlu iletişim kurma, özbenliği koruma, kendini ifade etme, saygınlık ve 

kişisel imaj geliştirme gibi özellikler yer almaktadır (Ambler ve Barrow,1996; Sökmen ve Baş,2019). 

İşveren markalaması ile belirlenen, çalışanın örgüte çekilme stratejisinin temel amaçları pozitif ve destekleyici 

bir örgüt ikliminin ve yaratıcı bir iş ortamının sağlanması, yüksek performans gösteren çalışanların elde 

tutulmaları, örgüte duyulan sorumluluğun ve takım çalışmasının geliştirilmesi ve işgörenlerin kararlara 

katılımının özendirilmesidir (Ehrhart ve Ziegert,2005; Aksu, Kenek ve Sökmen,2020). Örgütler işe alım, 

istihdam ve işten ayrılma gibi çalışan deneyiminin her aşamasında işgörenlerine verdikleri sözleri 

tutmalıdırlar (Wilkinson, Bailey ve Mourell,2009). İşveren markası sayesinde, çalışan örgütten ayrıldığında 

bile, potansiyel adaylar ve müşteriler için işletmenin savunucusu olarak eylemde bulunma arzusunu gösterme 

eğilimine sahiptir (Moroko ve Uncles,2008). Örgütlerin insan kaynakları yöneticilerinin ve üst yönetim 

kadrolarının işletme çalışanlarını birer örgüt temsilcisi ya da “marka elçisi” olarak kabul etmesi konusunda 

görüş birliği bulunmaktadır (Burmann ve Zeplin,2005). 

3.Yöntem 

3.1.Araştırma Modeli ve Hipotezler 

İlgili araştırma var olan bilgi birikimini artırma yönü ile temel, değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri ortaya 

çıkaran yönü ile açıklayıcı, yöntem açısından nicel (nicel araştırma desenlerinden anket tipi ve nedensel 

tarama araştırması), zaman bakımından kesitsel ve analiz düzeyi mikro (çalışanlar) bir araştırmadır. 

Araştırmanın amacına bağlı olarak ilgili literatürden elde edilen bilgi birikiminden hareketle, analojik bir 

yöntem izlenerek aşağıdaki araştırma modeli ve hipotezleri kurgulanmıştır: 

 

Şekil 1. Araştırma modeli 

Araştırma hipotezleri: 

H1 : Çalışan sesinin karmaşık devamlılık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
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H2 : Çalışan sesinin farklılık algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3 : Karmaşık devamlılığın farklılık algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H4 : Çalışan sesinin işveren markası algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H5 : Karmaşık devamlılığın işveren markası algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H6 : Farklılık algısının işveren markası algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H7 : Karmaşık devamlılık ve farklılık algısı, çalışan sesinin işveren markasına olan etkisine ardışık olarak 

aracılık etmektedirler. 

H8 : Çalışan sesinin işveren markası algısına olan etkisine karmaşık devamlılık aracılık etmektedir. 

H9 : Çalışan sesinin işveren markası algısına olan etkisine farklılık algısı aracılık etmektedir. 

3.2. Araştırma Evreni-Örneklem 

Kitleleri etkileyen salgın durumunun şartları göz önüne alındığında 7/24 hizmet verme, uluslararası alanda 

faaliyet gösterme, çeşitli sorunlara rağmen iş başında olma gibi özelliklerinden etkilenilerek ilgili araştırma 

değişkenleri arasındaki ilişkileri gözlemlemek için lojistik sektörü seçilmiştir. Lojistik sektörünü 

sınırlandırmanın zorluğu ve çalışan sayısını elde etmenin yarattığı güçlükten dolayı zaman ve maliyet 

esaslarından hareketle, tesadüfi örneklem tekniklerinden kolayda örnekleme tekniği kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Ankara’da merkez yerleşkesi bulunan hem ulusal hem de uluslararası çapta 

faaliyet gösteren bir lojistik işletmesinin 336 çalışanı oluşturmaktadır. İlgili örgütün insan kaynakları 

biriminden alınan personel listesinde bulunan 451 çalışandan gerek izinde/yurtdışında olmaları gerekse 

anketlerin doğru cevaplandırılmamaları nedenleriyle 336 tane analiz edilebilir anket elde edilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Tekniği 

Araştırma verileri 2021 yılının Nisan-Mayıs ayları arasında Ankara ilinde faaliyet gösteren bir lojistik 

işletmesinin çalışanlarından anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma değişkenleri ile ilgili önceki 

çalışmalar göz önünde bulundurularak ve gerekli literatür taraması yapılarak hazırlanan anket formu 

çalışanlara elden dağıtılarak uygulanmıştır. Anket formu; farklılık algısı, çalışan sesi, karmaşık devamlılık, 

işveren markası algısı ve demografik faktörler olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Elde edilen veriler 

SPSS26 ve SPSS PROCESS macro 2.16.3 paket programlarında korelasyon, basit ve çoklu regresyon analizleri 

ile değerlendirilmiş ve gerekli analizler gerçekleştirildikten sonra elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 

3.4. Ölçekler 

Farklılık algısını ölçmek amacıyla Mor Barak, Cherin ve Berkman (1998)’ın bireysel (farklılık değeri ve rahatlık) 

ve örgütsel (adalet ve katılma) alt boyutlarıyla 16 maddeden oluşan “Diversity Perceptions Scale” enstrümanı, 

çalışan sesini ölçmek amacıyla Withey ve Cooper (1989)’ın 3 maddelik “Voice” ölçeği, karmaşık devamlılığı 

ölçmek için işi tamamlama ve dikkat dağınıklığından kaçınma alt boyutlarından oluşan Koopman vd. 

(2002)’nin 6 soruluk “Stanford Presenteeism Scale” aracı ve işveren markası algısını ölçmek amacıyla Berthon 

vd. (2005)’nin ilgi, sosyal, ekonomik, gelişim ve uygulama alt boyutlarıyla 25 maddelik “Employer 

Attractiveness Scale” enstrümanı kullanılacaktır. Kullanılacak olan ölçekler çeşitli araştırmalarla geçerlilik ve 

güvenilirlik analizleri birçok kez yapılmış olup tekrardan sınanacaklardır. Araştırma uygulamasında beşli 

Likert ölçeğinden faydalanılacaktır. 

4.Bulgular 

İç Tutarlılık Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik olmadan bir ölçüm aracının geçerliliği sağlanamamaktadır.  Bu bağlamda çalışan sesi, karmaşık 

devamlılık, farklılık ve işveren markası algısı ölçeklerinin iç tutarlılığı Cronbach’s Alpha (α) güvenilirlik 

katsayısı ile ölçülmüştür. 
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Tablo 5. İç tutarlılık güvenilirlik analizi sonuçları 

Ölçekler Madde Sayısı Cronbach’s  

Çalışan sesi 3 0,80 

Karmaşık devamlılık 6 0,76 

Farklılık algısı 16 0,83 

İşveren markası algısı 25 0,95 

Toplam 50 0,84 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin Cronbach’s  katsayı değerleri 0,80 ile 0,95 arasında değişmektedir. 

Ölçeklerdeki maddeler arasında iç tutarlılık değeri kabul edilebilir değer olan 0,70’ten yüksektir. Herhangi bir 

maddenin silinmesi hâlinde ölçeğin güvenilirlik katsayısının mevcut değerlerden yüksek bir değer almadığı 

görülmüştür. Bu anlamda ölçekten madde çıkarmaya gerek yoktur.  

Faktöriyel Geçerlilik Analizi 

İç tutarlılık güvenilirliği olan ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek için SPSS26 paket programında 

“maksimum olasılık” modunda ilgili alanyazından hareketle değişkenler arasında ilişki olduğu varsayılarak 

eğik döndürme yöntemlerinden “Kaiser normalizasyonu ile oblimin” tekniği kullanılmıştır. 

Tüm değişkenlerdeki KMO değerleri kabul edilebilir alt sınır olan 0,60’ın üzerinde ve Barlett küresellik testleri 

(p<0,001) ise anlamlıdır. Bu bağlamda örneklem faktör analizi için yeterlidir. Tüm faktör yükleri ,32’nin 

üzerindedir. Faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük ve toplam varyansın %50’den fazlasını açıklayan 

çalışan sesi için 1, karmaşık devamlılık için 2, farklılık algısı için 4 ve işveren markası algısı için 5 bileşen elde 

edilmiştir. Çapraz yüklenme eğilimi görülmediğinden ölçekten herhangi bir madde çıkartılmamıştır. Withey 

ve Cooper (1989)’ın, Koopman vd. (2002)’nin, Mor Barak vd. (1998)’nin ve Berthon vd. (2005)’nin boyut 

isimlendirmelerine uyum gösterilmiştir. 

Katılımcılarla İlgili Demografik Bilgiler 

Güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapıldıktan ve bu analizlere göre ölçeğin ilgili analiz değerlerini 

düşürmediği belirlenip, herhangi bir madde eksiltmesi yapılmadan frekans analizine geçilmiştir. 

Tablo 6. Frekans analizi 

  Frekans Yüzde (%)  

Cinsiyet Kadın 236 70,2  

Erkek 100 29,8  

Yaş 18-25 7 2,1  

26-40 168 50  

41-55 156 46,4  

56-65 5 1,5  

Medeni Durum Bekâr  90 26,8  

Evli 246 73,2  

Mezuniyet Durumu İlköğretim 4 1,2  

Lise 22 6,5  

Önlisans 138 41,1  

Lisans 145 43,2  

Yüksek Lisans 26 7,7  
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Doktora 1 ,3  

Çalışma Süresi (yıl) 1-8 156 46,4  

9-16 39 11,6  

17-24 57 17  

25-32 82 24,4  

33-40 2 ,6  

Toplam  336 100  

Tablo 6’da görüldüğü gibi 336 katılımcının 236’sı (%70,2) kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 7’si (%2,1) 

kariyer geliştirme aşamalarından (Schuler,1995:124) ; “örgüte giriş” 18-25 yaş; 168’i (%50) “ilk kariyer” 26-40 

yaş; 156’sı (%46,4) “orta kariyer” 41-55 yaş ve 5’i (%1,5) “son kariyer” 56-65 yaş dönem aralığındadır. 

Katılımcılardan 246’sı evlidir. Mezuniyet durumlarına bakıldığında önlisans ile lisans mezunlarının 283 

(%84,3); ilköğretim mezunlarının 4 ve yüksek lisans ile doktora mezunlarının 27 (%8) kişi olduğu 

görülmektedir. Çalışma süreleri açısından 1-8 yıl arası katılımcıların %46,4’ünü oluşturmaktadır. 33-40 yıl 

arasındaki çalışanların sayısı ise 2’dir. 

Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Analizi 

Değişkenler arasındaki ilişkileri ve etkileri belirlemek için herhangi bir istatistiksel analiz yapmadan önce 

verilerin normal dağılımına bakılmalıdır. Çarpıklık ve basıklık değerleri sırasıyla farklılık algısı için -,35 ile -

,67; çalışan sesi için -,96 ile ,95; karmaşık devamlılık için -,05 ile -,81 ve işveren markası algısı için -,48 ile -

,64’tür. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında olması, o verinin normal ya da normale yakın 

dağıldığına işaret edebilmektedir (Tabachnick ve Fidell,2013). Bu bağlamda evren parametreleri ile ilgili 

genelleme yapma amacına hizmet eden parametrik testlerden olan Pearson korelasyon, basit ve çoklu doğrusal 

regresyon analizleri ile hipotezler test edilecektir. 

Tablo 7. Pearson korelasyon analizi sonuçları 

 

 

Ortalama 

 

Standart  

sapma 
Çalışan sesi 

Karmaşık 

devamlılık Farklılık algısı 

İşveren 

markası 

algısı 

Çalışan sesi 3,94 ,92  1    

Karmaşık devamlılık 3,55 ,90  ,23** 1   

Farklılık algısı 3,62 ,69  ,47** ,40** 1  

İşveren markası algısı 3,56 ,90  ,48** ,46** ,78** 1 

** Korelasyon 0.01 (çift yönlü) düzeyinde anlamlı. 

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Buna göre 

çalışan sesi ile; karmaşık devamlılık (r=0,23, zayıf derece, p<0.01) , farklılık algısı (r=0,47, orta derece, p<0.01) 

ve işveren markası algısı (r=0,48, orta derece, p<0.01) arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki bulgulanmıştır. 

Karmaşık devamlılık ile;  farklılık algısı (r=0,40, orta derece, p<0.01) ve işveren markası algısı (r=0,46, orta 

derece, p<0.01) arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki bulunmuştur. Son olarak farklılık algısı ile işveren 

markası algısı (r=0,78, güçlü derece, p<0.01) arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki saptanmıştır. 

Değişkenlerin Birbirlerine Olan Etkilerinin Analizi 

Araştırma değişkenleri arasındaki etkileri analiz etmek amacıyla basit ve çoklu regresyon ve Hayes (2018)’in 

Model 6-çoklu ardışık aracılık analizi gerçekleştirilecektir. Hayes (2018)’in Model 6-çoklu ardışık aracılık 

modellerinden iki aracı değişken olan türünde üç adet dolaylı ve bir tane doğrudan etki yer almaktadır. 
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Şekil 2. Çoklu ardışık aracılık modeli 

Tablo 8. Çoklu ardışık aracılık analizi 

 Bağımlı 

M1:Karmaşık devamlılık M2:Farklılık algısı 

 

Y:İşveren markası algısı 

Bağımsız 

 

 

 

 

 

X:Çalışan 

sesi  

 

 

M1:KD 

M2:FA 

sabit  

Regr

esyo

n 

katsa

yıları 

β SH p Regr

esyo

n 

katsa

yılar

ı 

β SH p Regre

syon 

katsa

yıları 

β SH p 

a1 ,2274 ,05 ,001 a2 ,3015 ,04 ,001 c` 

(doğr

udan 

etki) 

,1365 ,04 ,001 

 --- --- --- d21 ,2356 ,04 ,001 b1 ,1741 ,04 ,001 

 --- --- ---  --- --- --- b2 ,8338 ,05 ,001 

iM1 2,663 ,21 ,001 iM2 1,592 ,17 ,001 iY -,614 ,18 ,001 

R2 =,05, F(1,334)= 19,1495 

p,001 

R2 =,31, F(2,333)=75,8320 

p,001 

R2 =,65 F(3,332)= 203,6477 

p,001 

Toplam 

Etki 

Modeli (c)= 

Doğrudan 

etki 

(c`)+Topla

m Dolaylı 

Etki 

 

 

c=,1365+,3357= ,4722 , 

R2=,23 [F(1,334)=102,3954, p0,001] 

 

Dolaylı 

Etki1 

(a1.b1) 

 

a1.b1=,2274 . ,1741=  ,0396 

Çalışan sesi -> Karmaşık devamlılık ->  

İşveren markası algısı 

 

 

Güven aralıkları: ,0196  ile    ,0686 arasında 
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Dolaylı 

Etki2 (a2. 

b2) 

 

a2. b2=,3015 . ,8338=,2514 

Çalışan sesi -> Farklılık algısı -> İşveren 

markası algısı 

Güven aralıkları: ,1910   ile   ,3182 arasında 

Dolaylı 

Etki3 (a1. 

d21. b2) 

 

a1. d21. b2=,2274 . ,2356 . ,8338= ,0447      Çalışan 

sesi -> Karmaşık devamlılık ->    Farklılık 

algısı -> İşveren markası algısı 

Güven aralıkları: ,0254   ile   ,0726 arasında 

Toplam 

Dolaylı 

Etki=c-c` 

veya a1.b1+ 

a2.b2+ a1. 

d21.b2 

 

a1.b1+ a2.b2+ a1. d21.b2=,0396+,2514+,0447= ,3357 

 

Güven aralıkları: ,2731   ile   ,4057 arasında 

Not:Yeni örnekleme sayısı 5000 ve güven düzeyi %95 

KD:Karmaşık devamlılık, FA: Farklılık algısı 

Tablo 8’de görüldüğü üzere basit regresyon analizi ile çalışan sesinin karmaşık devamlılığı anlamlı 

[F(1,334)=19,1495, p0,001] ve pozitif  (β=,2274=a1 ile zayıf derece) olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte çalışan sesinin karmaşık devamlılığın (R2=,05) %5’ini açıkladığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuca 

göre; kurulan “çalışan sesinin karmaşık devamlılık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” (Hipotez 1) hipotezi 

desteklenmiştir. 

X ve M1 birlikte analize dâhil edildiğinde; çalışan sesi ile karmaşık devamlılık farklılık algısını (sırasıyla a2= 

,3015 orta ve d21=,2356 zayıf düzey) anlamlı [F(2,333)=75,8320, p,001] ve pozitif olarak etkilemektedir. Ayrıca 

bağımsız (X) ve birinci aracı değişken (M1) ikinci aracı değişkendeki (M2) değişimin (R2 =,31) %31’ini 

açıklamaktadır. Elde edilen bu sonuca göre; kurulan “çalışan sesinin farklılık algısı üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır” (Hipotez 2)  ve “karmaşık devamlılığın farklılık algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” (Hipotez 3) 

hipotezleri desteklenmiştir. 

Tablo 8’de Toplam Etki Model [c=,1365+,3357= ,4722]’inde çalışan sesi işveren markası algısını anlamlı 

[F(1,334)=102,3954, p0,001] ve pozitif (β=,4722=c ile orta derece) olarak etkilemektedir. Bununla birlikte 

çalışan sesi işveren markası algısının (R2=,23) %23’ünü açıklamaktadır. Elde edilen bu sonuca göre; kurulan 

“çalışan sesinin işveren markası algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” (Hipotez 4) hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 8’de görüldüğü gibi çalışan sesi, karmaşık devamlılık ve farklılık algısının analize birlikte dâhil 

edilmesiyle çalışan sesinin işveren markası algısına olan doğrudan etkisi (β=,1365=c` zayıf; β=,1741=b1 zayıf ve 

β=,8338=b2 güçlü derecede) Toplam Etki Modeli’ndeki anlamlılığını [F(3,332)=203,6477, p0,001] korumuş ve 

çalışan sesinin etki katsayısı ,4722(c)’den ,1365(c`)’e düşerek karmaşık devamlılık ve farklılık algısının ardışık 

olarak kısmî aracılık rolü taşıdığı bulgulanmıştır. Bununla beraber çalışan sesinin karmaşık devamlılık ve 

farklılık algısı ile birlikte işveren markası algısının (R2 =,65) %65’ini açıkladığı görülmektedir. Elde edilen bu 

sonuçlara göre; kurulan “karmaşık devamlılığın işveren markası algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” 

(Hipotez 5), “farklılık algısının işveren markası algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” (Hipotez 6) ve 

“karmaşık devamlılık ve farklılık algısı, çalışan sesinin işveren markasına olan etkisine ardışık olarak aracılık 

etmektedirler” (Hipotez 7) hipotezleri desteklenmiştir. 

Tablo 8’de yer aldığı gibi, modeldeki en önemli etki değerleri olan çalışan sesinin işveren markası algısına olan 

üç tane dolaylı etkisi, bir başka deyişle, çalışan sesinin karmaşık devamlılık ve farklılık algısı üzerinden 

işveren markası algısını etkileme katsayıları ,0196  ile  ,0686 güven aralığı için a1.b1=,2274 . ,1741=,0396=β;  ,1910  

ile  ,3182 güven aralığı için a2. b2=,3015 . ,8338=,2514=β ve  ,0254   ile   ,0726 güven aralığı için a1. d21. b2=,2274 . 

,2356 . ,8338= ,0447=β’dir. Toplam dolaylı etki ise ,2731 ile ,4057 güven aralığı için a1.b1+ a2.b2+ a1. 

d21.b2=,0396+,2514+,0447= ,3357’dir. Bu bağlamda üç dolaylı etki de pozitif ve anlamlıdır. Ayrıca ikinci dolaylı 

etki (Çalışan sesi -> Farklılık algısı -> İşveren markası algısı) çalışan sesinin farklılık algısı üzerinden işveren 

markası algısını etkilemesi diğerlerine göre daha yüksek (,2514) etkiye sahiptir. Elde edilen bu sonuçlara göre; 

“çalışan sesinin işveren markası algısına olan etkisine karmaşık devamlılık aracılık etmektedir” (Hipotez 8)  
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ve “çalışan sesinin işveren markası algısına olan etkisine farklılık algısı aracılık etmektedir” (Hipotez 9) 

hipotezleri desteklenmiştir. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Normal koşullar altında veya bugünün kitlesel sorunu olan salgın ortamında 7/24 hizmet sunmak 

durumundaki lokomotif sektörler arasında yer alan lojistik üzerinde yapılan bu araştırmada ilgili literatür 

bağlamında araştırmanın amacı çalışan sesi, karmaşık devamlılık, farklılık ve işveren markası algısı 

değişkenleri arasındaki ilişkileri Ankara’da lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir örgütün çalışanları 

örnekleminde ele almaktır. 336 katılımcıdan elde edilen verilerle, araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla yapılan Pearson Korelasyon Analizi sonuçlarına göre tüm değişkenler arasında anlamlı ve 

doğru yönlü bir ilişki saptanmıştır. Regresyon analizleri sonucunda ilgili değişkenler arasındaki etkilerin 

varlığı bulgulanmıştır. Wilkinson, Dundon, Marchington ve Ackers (2004), Benson ve Brown (2010), Bell, 

Özbilgin, Beauregard ve Sürgevil (2011), Botero (2013) ve Syed (2014)’in araştırma ve bakış açılarıyla bu 

araştırma sonuçları paralellik göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre; farklı bakış açılarının değer kattığını 

düşünen çalışanların sayısı örgütün gelişimi için önemlidir. Ancak işletmenin farklılık (ırk, cinsiyet, din vs.) 

konusunda bir bilinç yaratmak için yeterli düzeyde kaynak ayırmaması çalışanların dikkatinden kaçmamıştır. 

Bu anlamda örgütün doğru bütçe ve zaman plânlaması ile farklılıklara önem vermesi gerektiği 

düşünülmektedir. Örgütte bir şeylerin daha iyi olması adına işgörenlerin üstleri ile iletişime geçmesi ve bir 

sorun ile karşılaştıklarında bunu çözmek için önerilerde bulunması yüksek düzeydedir. Diğer taraftan, 

çalışanlar örgütleri ile daha fazla duygusal bağ kurduklarından dolayı herhangi bir problem hakkında resmi 

kurumlara yazılı bir bilgilendirme ve başvuru yapma konusunda isteksiz davranmaktadırlar. Sağlık sorununa 

rağmen işi ile ilgili zor görevleri tamamlayabilme inancına sahip çalışanların sayısı dikkate değerdir. İşlerini 

tamamlayabilen çalışanların varlığına rağmen, diğer sorun yaşanmayan günlere kıyasla bireylerin stres 

yönetimi konusunda güçlük çektiği gözlenmiştir. İş arkadaşlarıyla güçlü ilişkilerin olması işveren markası 

algısı için işgörenleri motive etmektedir. Örgütünü benimseyen çalışanların gelecekteki iş fırsatlarını 

düşünmemesi iş gücü devir oranı için önemlidir. Diğer taraftan, işgörenlerin örgütün sunduğu ücret paketini 

tatmin edici bulmaması örgütün dikkat etmesi gereken noktalardandır. 

Çalışan sesleri bir iç ağ öneri ve danışmanlık sistemi kurularak ve geri bildirim mekanizması çalıştırılarak 

işgörenlerin kararlara katılımının merkezi bir noktaya alınması gerekmektedir. İyi fikirlerin seviyeye 

bakılmaksızın her bir çalışandan gelebileceği sürekli akılda tutulmalıdır. Bu anlamda oluşturulacak kalite 

çemberleri ve takımlar süreci hızlandıracaktır.  

Devam oranı gibi yöntemler yerine, iş güvencesi ve finansal güvenlik sağlanarak çalışanın görevini 

tamamlama derecesi üzerinden maaşlara ek olarak sağlık ödemeleri ve primler verilmelidir. İşgörenler 

kendilerine zararları olan konularda “evet” demeyi bırakmalıdırlar. Bunun yerine izin kullanılması gereken 

durumlarda kişi dinlenmeyi tercih etmelidir. Etkin bir iş analizi ile rol belirsizliklerinin ortadan kaldırılarak 

bireylerin kendi işlerine odaklanmaları sağlanmalıdır. Rekabetçi karmaşık devamlılık kültürü olan 

işletmelerin performans göstergelerini ve kültürlerini gözden geçirerek, çalışanlarını robotlaştırmaktan 

uzaklaşmaları gerekmektedir. Uzun çalışma saatlerinin değeri ve ödülü gibi örgütsel normların karmaşık 

devamlılığa yol açmasından dolayı örgütler hastalığın kabul edilebilir ve doğal olduğu yeni bir kültür 

aracılığıyla bu olumsuz durumu azaltmaya çalışmalıdırlar. Sonuç olarak, çalışanlara ve örgütlere düşen hangi 

maliyetlere katlanmaları hangi faydaları elde etmeleri yönünde doğru kararlar vermeleridir. Karmaşık 

devamlılık gibi durumları ortadan kaldırmanın neredeyse imkânsızlığı dikkate alındığında, çalışanların ve 

örgütlerin güven, adalet, iyi niyet, dürüstlük, duygu ortaklığı gibi sınır koyulamaz erdemler noktasında 

birbirlerine uyum göstermeleri gerekmektedir. 

Örgütler her çalışanın biricik ve her zaman diğerlerinden farklı olduğunu kabul etmelidir. Farklılık algısının 

iyileştirilmesi için örgütler her bir bireye saygıyla ve adaletle yaklaşmalıdırlar. Bu yaklaşımı benimseyenler 

terfi, ücretlendirme ve ödüllendirmeyi liyakat ve performansa göre yapmalıdırlar. Böylece çalışanı ile 

duygusal bir köprü oluşturabilecek bir örgüt, çalışanlarından kendilerini geliştirici fikirleri rahatlıkla 

alabilecektir. Özetle, bir örgüt istihdam etsin ya da etmesin farklılıklara duygu ortaklığı ile yaklaşarak 

bireyden topluma kadar herkese fayda sağlama çabası içerisinde olmalıdır. 
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İşveren markası algısının güçlendirilmesi adına 21. yüzyılın “yeşil örgüt” anlayışı için örgütler çevreyi 

korumaya yönelik kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yapmalıdırlar. İç pazarlama anlayışı ile 

çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitim ve burslar verilmelidir. Çalışanların güçlendirilmesi, liyakatin esas 

alınması, yeteneklerin doğru yönetilmesi, tatmin edici bir ücretlendirme yapısının varlığı, başarıların 

ödüllendirilmesi önemlidir. Yöneticiler, astları ile sıkı bir iletişim içerisinde olurlarsa çalışanların algıladıkları 

destekle birlikte işverene yönelik olumlu algıları daha da gelişecektir. Özetle, çalışanlar adına ve onlar için 

yapılan tüm “iyi” şeylerin işveren markası algısını güçlendireceği kesindir.  

Yapısal eşitlik modellemesi ile analizlere başlanan bu araştırmanın YEM’e uygun olmadığı bulgulanmıştır. Bir 

başka deyişle, veri seti ile model uyum göstermemiştir. Daha sonra SPSS ile analizler gerçekleştirilmiştir. Bu 

anlamda olası spekülatif nedenlerin (Örneğin, ters soruların doğru anlaşılması, ölçek maddelerinin doğru 

anlaşılıp cevaplanması, sosyal beğenirlik etkisi, katılımcı sayısı, tek bir yöntem kullanılması) gelecekteki 

araştırmalar için örnek oluşturması önemlidir. Ayrıca, hizmet sektöründe gerçekleştirilen bu araştırmanın 

ilgili değişkenlerle birlikte imalat alanında uygulanması önerilmektedir. 
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Amaç - Bu araştırmanın amacı, kripto para piyasasında en büyük kapitalizasyona ve en çok işlem hacmine 

sahip kripto para olan Bitcoin’in, volatilitesini en iyi açıklayan modelin incelenmesidir.  

Yöntem – Araştırmada; GARCH (Doğrusal Olmayan Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu 

Heteroskedastisite) sınıfı olan; GARCH, EGARCH, IGARCH, GJR, FIGARCH-BBM, FIGARCH-CHUNG, 

FIEGARCH, FIAPARCH-BBM, FIAPARCH-CHUNG ve HYGARCH modelleri kullanılmıştır. Araştırmada 

Bitcoin’in, 30.04.2013 ile 26.02.2021 dönemindeki 2860 günlük ABD Doları (USD)  cinsinden günlük kapanış 

fiyat değerleri, veri seti olarak kullanılmıştır.  

Bulgular - Araştırma sonucuna göre Bitcoin için en uygun tahminler, HYGARCH modeli ile yapılmaktadır. 

Ayrıca örneklem dışı oynaklığı en iyi öngören ve en yüksek performansa sahip olan GARCH modeli; 1 

günlük öngörü için FIAPARCH-BBM modeli, 5 ve 10 günlük öngörü için ise FIGARCH-CHUNG modelidir. 

Tartışma - Bitcoin fiyat oynaklığı, Bitcoin opsiyonlarını fiyatlandırma formüllerinde, portföy seçiminde ve 

risk ölçümünde önemli bir girdidir. Bu nedenle, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmanın modellenmesi ve 

tahmin edilmesi, hem bireysel ve kurumsal yatırımcılar için hem de teorisyenler için büyük bir öneme 

sahiptir. Bu nedenle araştırma sonuçlarının, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföy riski tahminlerinde 

faydalı olacağı düşünülmektedir. Gelecekteki araştırmalarda, farklı kripto paralar için farklı volatilite 

tahmin modellerin performanslarının incelenmesi ile bireysel ve kurumsal yatırımcılara yeni ve faydalı 

bilgiler sunulabileceği de düşünülmektedir.  
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Purpose - The aim of this research is to examine the model that best explains the volatility of Bitcoin, which 

has the largest capitalization and the largest transaction volume in the cryptocurrency market. 

Design/methodology/approach –  In research; GARCH (Nonlinear Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroscedasticity) class; GARCH, EGARCH, IGARCH, GJR, FIGARCH-BBM, FIGARCH-

CHUNG, FIEGARCH, FIAPARCH-BBM, FIAPARCH-CHUNG and HYGARCH models were used. In the 

research, the daily closing price values of Bitcoin in 2860 days in US Dollars (USD) between 30.04.2013 and 

26.02.2021 were used as a data set. 

Findings - According to the results of the research, the most appropriate predictions for Bitcoin are made 

with the HYGARCH model. In addition, the GARCH model, which best predicts out-of-sample volatility 

and has the highest performance; FIAPARCH-BBM model for 1-day forecast, FIGARCH-CHUNG model 

for 5- and 10-day forecast. 

Discussion - Bitcoin price volatility is an important input in Bitcoin options pricing formulas, portfolio 

selection, and risk measurement. Therefore, modeling and predicting Bitcoin price fluctuation is of great 

importance for both individual and institutional investors and theorists. For this reason, it is thought that 

the results of the research will be useful in the portfolio risk estimations of individual and institutional 

investors. In future research, it is thought that new and useful information can be presented to individual 

and institutional investors by examining the performance of different volatility prediction models for 

different cryptocurrencies. 
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1. Giriş 

Yatırımcılar, optimal portföy seçimleri için farklı yatırım araçlarını tercih etmektedirler. Bu yatırım 

araçları, hisse senedi, tahvil, altın, emtia gibi finansal araçlar olabileceği gibi, farklı kripto para 

birimleri de olabilmektedir.  Özellikle 2009 yılında ilk defa piyasada ortaya çıkan Bitcoin, 

yatırımcıların ilgisini çeken ve oldukça yüksek işlem hacmine sahip olan bir kripto para birimidir. 

Aynı zamanda bağımsız ve merkezi olmayan bir bilgisayar yazılımının ürünü olan Bitcoin, Satoshi 

Nakamoto’nun tasarladığı ilk kripto paradır. Dünya piyasalarındaki tüm ekonomik sistemler 

tarafından; dijital olmayan paranın varlığı ve dijital dönüşüm süreçleri sorgulanmaya başlarken, 

Bitcoin’e olan ilgi ise artmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak da 2013 yılından sonra Bitcoin 

liderliğinde, binlerce kripto para ortaya çıkmıştır (coinmarketcap.com). 06.04.2021 tarihi itibarıyla 

kripto para borsalarında, dokuz bin yüz yirmi beş adet farklı kripto para işlem görmekte olup; bunların 

piyasa değeri yaklaşık olarak bir trilyon dokuz yüz yetmiş beş milyar Amerikan Doları’dır 

(coinmarketcap.com). Bununla beraber kripto para piyasasında en yüksek işlem hacmine ise Bitcoin 

sahiptir.  

Bitcoin’in yatırımcılar tarafından tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biri, Bitcoin tabanlı 

işlemlerin genellikle anonim ve düşük maliyetlerle sonuçlandırılmasıdır (Kim, 2017). Ayrıca Bitcoin, 

önemli portföy çeşitlendirme avantajlarına da sahiptir (Corbet ve diğ, 2018). Bitcoin esas olarak bir 

para biriminden ziyade bir varlık olarak kabul edilmektedir (Glaser ve diğ., 2014; Baek ve Elbeck, 

2015; Dyhrberg, 2016a). Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, Bitcoin’i ve bazı kripto paraları; yüksek 

getiri, etkin çeşitlendirme gibi farklı amaçlarla portföylerine dahil etmek istemektedirler. Bu da çeşitli 

borsalarda artan işlem hacmi ile Bitcoin opsiyonlarının işlem hacminin, artmasına neden olmaktadır. 

Bu noktada da kripto para piyasasında önemli bir paya sahip olan Bitcoin’e ait fiyatlardaki volatilite 

tahmini, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgi odağı olmaktadır. Çünkü Bitcoin’in 

volatilitesi, Bitcoin opsiyonlarını fiyatlandırmada, portföy seçiminde ve risk yönetiminde önemli bir 

girdi olarak kullanılmaktadır. Bu da Bitcoin’e ait volatilite tahmininde kullanılacak modellerin 

performansının değerlendirilebilmesinin önemini arttırmaktadır. Bu araştırmada da; Bitcoin için 

uygulanan modellerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, volatilite tahmininde etkin bir performans 

değerlendirme yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir.  Çünkü yatırımcılar ve portföy yöneticileri 

için etkin risk yönetimi, optimal portföy seçim sürecinin en önemli aşamalarındandır.  

Engle'nin (1982) ‘’Birleşik Krallık Enflasyonunun Varyans Tahminleri ile Otoregresif Koşullu 

Heteroskedastisite’’ başlıklı makalesi, volatilite tahmin modellerinin gelişiminde önemli bir 

araştırmadır. Bu araştırma, zamanla değişen volatilite süreçlerinin dikkate alındığı, yeni modellerinin 

geliştirilmesine neden olmuştur. Bu tür modellerin çoğu, genelleştirilmiş otoregresif koşullu 

heteroskedastisite (GARCH) modellerini esas almaktadır (Bollerslev, 1986). Her volatilite tahmin 

modelinin performansı da farklı olduğundan, teorisyenler ve uygulayıcılar en yüksek performansa 

sahip volatilite tahmin modelinin, ne olduğunu bilmek istemektedirler.  

Bu araştırma ile; incelenen dönemde Bitcoin volatilite tahmininin, en etkin olarak hangi GARCH tipi 

model ile yapılabileceği sorusu cevaplanmaya çalışılmaktadır. Elde edilen sonuçlar bu araştırmanın, 

özgünlüğü ve literatüre katkısı açısından önemlidir. Literatürde, kripto paraların volatilite tahminleri 

için en yüksek performansı gösteren modellerin belirlenmesi ile ilgili olarak, sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Finansal piyasalarda yüksek işlem hacmi ve piyasa kapitalizasyonuna sahip olan 

Bitcoin’in riskinin hesaplanması için; riski öngören en uygun modelin belirlenebilmesi oldukça 

önemlidir. Bu noktada da araştırmanın literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı 

zamanda araştırmanın, akademisyenler ve uygulayıcılar için yeni çalışma alanlarının oluşmasına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçların; hem teorisyenlerin hem de 

uygulayıcıların Bitcoin risk hesaplamalarında, en iyi performansı gösteren modelin belirlenmesinde 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Yüksek getiri beklentisi ve etkin portföy çeşitlendirmesi amacıyla tercih edilen önemli kripto para 

birimlerinden olan Bitcoin’e ait volatilite tahminlerinin, değişen piyasa koşullarında düşük hata 

payları ile yapılamaması, yatırımcıların ve portföy yöneticilerinin en önemli problemlerindendir. Bu 

noktada da düşük hata payına sahip volatilite tahmininin yapıldığı modelin belirlenebilmesi teorisyen 

ve uygulayıcılar açısından oldukça önemlidir. Bu araştırma, volatilite tahmininde kullanılabilecek 

GARCH tipi modellerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi ile, volatilite tahmininde en yüksek 

performansı gösteren modelin belirlenebilmesine katkı sağlamaktadır. Bu amaçla araştırma da giriş 

bölümünün ardından ikinci bölümde kavramsal çerçeve incelemelerine, üçüncü bölümde veri seti ve 

metodolojiye, dördüncü bölümde bulgulara yer verilmiş olup, son bölümde ise araştırma sonuçları 

sunulmuş ve politika uygulayıcılar için önerilerde bulunulmuştur.  

2. Kavramsal Çerçeve 

Literatürde kripto paraların risk tahminleri ile ilgili çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bitcoin 

getirileri ile ilgili olarak volatilite tahmini ile ilgilenen sınırlı sayıda çalışma söz konusudur. Örneğin, 

Glaser ve diğ. (2014) ve Gronwald (2014) doğrusal GARCH modellerini kullanırken; Dyhrberg 

(2016b); Bouoiyour ve Selmi (2015, 2016) ile birlikte Bouri ve diğ. (2017) Threshold GARCH 

(TGARCH) modellerinin performanslarını incelemiştir.  Asimetrik tabanlı GARCH modellerinin 

uygulanması konusunda Bouri ve diğ. (2017); Katsiampa (2017); Baur ve diğ. (2018) ve Stavroyannis 

(2018), ters çevrilmiş bir kaldıraç etkisinin kalıcılığını keşfetmek için geçmiş pozitif ve negatif 

şoklara koşullu varyans tepkisini incelemektedir. Katsiampa (2017) ise AR-CGARCH modelinin ise 

en uygun uyum seviyesine sahip olduğunu belirtmektedir. Charle ve Darne-Lemna (2018) ise; 

araştırmalarında kullandıkları farklı GARCH tipi modellerin, Bitcoin getirilerini modellemek için 

uygun olmadığını belirtmiştir.  

Dyhrberg (2016b) çalışmasında, GARCH modellerini kullanarak, Bitcoin'in finansal varlık 

özelliklerini araştırmıştır. Araştırmada 19.7.2010 ile 22.5.2015 tarihleri arasındaki 1769 günlük veri 

kullanılmıştır. Asimetrik GARCH modeli sonuçları, Bitcoin'in risk yönetiminde yararlı olabileceğini 

ve piyasada olumsuz şoklar yaşandığında risk sevmeyen yatırımcılar için ideal olabileceğini 

göstermiştir.  

Baur ve diğerleri (2016), Dyhrberg’in(2016b) yaptığı analizi geliştirmiş ve alternatif istatistiksel 

yöntemlerin daha güvenilir ve aynı zamanda çok farklı sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Araştırma 

sonucuna göre Bitcoin’in; altın ve ABD doları gibi farklı varlık grupları ile karşılaştırıldığında; getiri, 

volatilite ve korelasyon değerleri açısından farklılaştığı belirtilmektedir.    

Kang ve diğ. (2009), Diebold ve Mariano'nun (1995) DM testini dört farklı GARCH (GARCH, 

IGARCH, CGARCH, FIGARCH) modeli için, örneklem dışı tahmin doğruluğu ve ham petrol 

fiyatlarının volatilite tahmini için incelemiştir. Araştırma sonucuna göre; ham petrol fiyatlarının 

volatilitesinin tahmin edilmesinde, CGARCH ve FIGARCH modellerinin, GARCH ve IGARCH 

modellerine göre daha iyi performans gösterdiği belirtilmektedir.  

Aynı zamanda Kang ve diğ. (2009) ve Cheong (2009), dört farklı GARCH modelin (GARCH, 

APARCH, FIGARCH ve FIAPARCH); üç kayıp fonksiyonu için örneklem dışı tahmin performansını 

incelemiş ve GARCH modelinin, Brent ham petrol fiyatına ait volatilite tahminlerinden daha etkin 

sonuçlar verdiğini göstermişlerdir. Ayrıca, FIAPARCH örneklem dışı WTI tahminleri için üstün 

performans sağlamıştır.  

Mohammadi ve Su (2010) ise on bir farklı uluslararası piyasada, haftalık ham petrol ve spot fiyatları 

ile dört farklı GARCH-tipi modelin (GARCH, EGARCH, APARCH ve FIGARCH) tahmin 

performansını incelemişlerdir. Araştırma sonucuna göre APARCH modeli, en iyi performansı 

göstermektedir. 
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Yu Wei ve diğ. (2010) petrol volatilitesi için dokuz farklı GARCH tipi modelin, tahmin 

performanslarını incelemişlerdir. Araştırmada; GARCH, IGARCH, GJR, EGARCH, APARCH, 

FIGARCH, RİSKMETRİCS, FIAPARCH ve HYGARCH modelleri arasında en yüksek performansı 

gösteren modeli bulmaya çalışmışlardır. Araştırma sonucuna göre, uzun dönemde doğrusal olmayan 

GARCH-tipi modellerin ham petrol fiyatlarındaki volatilite tahminlerinde, doğrusal olan modellere 

göre daha yüksek performans gösterdiği belirtilmektedir.  

Baur ve Dimpfl (2018), 20 farklı kripto para birimi ile ilgili olarak asimetrik volatilitenin etkilerini 

analiz etmiştir. Araştırma sonucuna göre, pozitif şokların, volatiliteyi negatif şoklardan daha fazla 

artırdığı ve kripto para piyasalarında genel olarak gözlenenden farklı bir asimetrik etki gösterdiği 

belirtilmektedir.  

Kaiser (2018), kripto para getirilerinde tutarlı ve anlamlı takvim etkilerinin olmadığını belirtmektedir. 

Mensi ve diğ. (2018), ikili uzun bellek ve yapısal kırılmaların, Bitcoin ve Ethereum piyasalarının 

koşullu varyans üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmada, ARFIMAGARCH, 

ARFIMAFIGARCH, ARFIMA-FIAPARCH ve ARFIMA-HYGARCH olmak üzere dört farklı 

modelin sonuçlarına göre, Bitcoin ve Ethereum'un ikili uzun bellek özelliğinin piyasa verimliliğini 

ve rassal yürüyüş hipotezini reddettiği belirtilmektedir.   

Peng ve diğ. (2018), Bitcoin, Ethereum ve Dash gibi üç kripto para birimiyle ilgili volatilitenin ve üç 

para birimiyle (Euro, GB Pound ve Japon Yeni (ABD doları cinsinden)) ilişkili olan tahmini 

performansını incelemişlerdir. Günlük ve saatlik frekans verileri kullanılarak yapılan bu analizlerde, 

Destek Vektör Regresyonunu kullanarak ilgili ortalama ve volatilite denklemlerini tahmin etmek için 

geleneksel GARCH modeli ile Makine Öğrenimi çerçevesi birlikte kullanılmaktadır. Araştırma 

sonucuna göre; SVR-GARCH modelleri, normal ve çarpık Student t dağılımlı GARCH, EGARCH 

ve GJR-GARCH modellerinden daha yüksek performans göstermektedir. 

Phillip ve diğ. (2018a), 224 kripto para birimini incelemiş ve kripto para birimlerinin gözle görülür 

uzun hafıza, yoğun kuyrukluk, kaldıraç ve stokastik volatilite özelliklerine sahip olduğunu 

belirtmişlerdir.  Philip ve  diğ. (2018b), 114 kripto para birimi için; kaldıraçlı bir Gegenbauer uzun 

bellek stokastik volatilite modeli ve iki değişkenli Student t-hata dağılımını uygulamıştır. Araştırma 

sonucuna göre, Ripple'ın diğer kripto para birimlerinin tamamına kıyasla en düşük gece riskine sahip 

olduğu belirtilmektedir.  

Tan ve diğ. (2018), volatilite ölçümleri, asimetrik çift doğrusal Koşullu Otoregresif Aralık (ABL-

CARR) modeli aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, Bitcoin Cash'in daha 

yüksek volatilite oranları gösterdiğini ve bu nedenle Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple'dan daha 

riskli olduğu belirtilmektedir. Bitcoin Cash, dijital bir para biriminden çok spekülatif bir varlıktır. 

Spekülatif yatırımcılar için uygun bir seçimdir. Bitcoin ve Litecoin ise daha yüksek basıklık, daha 

güçlü kalıcılık ve daha düşük kaldıraç etkisi ve volatilite özelliklerine sahiptir. Bu da daha 

öngörülebilir volatilite, daha düşük volatilite aralıkları sergilediklerini ve dolayısıyla daha az riskli 

oldukları sonucunu desteklemektedir.  

Yayılma indeksi yaklaşımını kullanan Yi ve diğ. (2018), sekiz kripto para birimi arasında hem statik 

hem de dinamik volatilite bağlantısını incelemektedir. Volatilite bağlantılılık ağı oluşturarak VAR 

parametrelerini küçültmek ve tahmin etmek için LASSO'yu kullanmışlardır. Araştırma sonucuna 

göre; sekiz kripto para birimi arasındaki toplam volatilite bağlılığının, piyasada öngörülemeyen dışsal 

şoklar veya istikrarsız ekonomik koşullarda artış yaşandığında periyodik olarak dalgalandığını 

belirtmektedirler. Bitcoin, Dogecoin ve Litecoin gibi yüksek piyasa değeri özelliklerine sahip kripto 

para birimleri büyük volatilite şokları yayarken, küçük piyasa değeri olan kripto para birimlerinin 

diğerlerinden volatilite şokları alma olasılığı daha yüksektir. Caporale ve Zekokh (2019), VaR ve ES 

geriye dönük testlerinin yanı sıra MCS prosedürünü de ekleyerek, Bitcoin, Ethereum, Ripple ve 

Litecoin için uygun en iyi modeli veya üstün GARCH volatilite modelleri setini incelemişlerdir. 



A. B. Atasoy – G. Tuna 13/4 (2021) 3346-3359 

 
İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3350 

Araştırma sonucuna göre,  Standart GARCH modelinin Bitcoin için, GJR GARCH spesifikasyon 

modelinin ise Ethereum için uygun olduğu belirtilmektedir. Ripple ve Litecoin için ise standart 

GARCH modeli önerilmektedir. Borri (2019), COVAR'ı kullanarak Bitcoin, Ether, Ripple ve 

Litecoin piyasalarındaki koşullu kuyruk riskini tahmin etmeye çalışmaktadır. Araştırma sonucuna 

göre; seçilen kripto para birimleri, kuyruk riskine yüksek oranda maruz kalmaktadır. Ayrıca kripto 

para birimi getirileri birbirleriyle yüksek oranda ilişkilidir.  

Bu araştırmanın da Bitcoin volatilitesinin tahmin edilmesinde uygun modelin belirlenmesi noktasında 

mevcut literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

3. Yöntem 

3.1. Veri Seti 

Araştırmada kullanılan veriler, Coin Market Cap internet sitesinin veri bankasından elde edilmiştir. 

Hesaplamalarda tutarlılık sağlanması açısından Bitcoin günlük piyasa değeri ABD Doları (USD) 

üzerinden tanımlanmıştır. Bu para biriminin kullanılmasının nedeni ise piyasada tedavülde %55-60 

oranında USD kullanılıyor olmasıdır. Bitcoin serisi günlük kapanış fiyat ve getiri serileri olup 

30.4.2013 ile 26.2.2021 arasındaki 2860 günlük dönemi kapsamaktadır. Verilerin analize hazır olması 

için yüzdesel Bitcoin getiri serisi hazırlanmış ve logaritması alınmıştır. Kullanılan formül şu 

şekildedir: 

Logaritmik getiri =(𝑙𝑛
Ft+1

Ft
)*100                                                                                          (3.1) 

Denklem 3.1 deki Ft+1, t+1 dönemdeki fiyat düzeyini; Ft ise t dönemindeki fiyat düzeyini ifade 

etmektedir. 

Araştırma kapsamındaki istatistiki modellerin test edilmesinde ise E-Views 10 ve Oxmetrics 7 paket 

programlarından yararlanılmıştır. Araştırmada incelenen serinin durağan olması, elde edilen 

sonuçların güvenilirliği açısından önemlidir. Araştırmada kullanılan birim kök testi için ilgili 

hipotezler aşağıdaki gibidir:  

H0: Seri durağan değildir. 

H1: Seri durağandır.  

H0 red edilirse, seri birim kök içermemektedir, yani durağandır. H0 reddedilemez ise serinin birim 

kök içerdiği kabul edilmektedir. Birim kök testinden sonra Bitcoin volatilitesini en iyi gösteren model 

yada modeller araştırılmıştır.  

3.2. Araştırma Modeli 

Serinin birim kök analizinden sonra Bitcoin’in volatilitesini belirlemede kullanılabilecek simetrik ve 

asimetrik volatilite modelleri analiz edilmiştir. Bu amaçla GARCH (Doğrusal Olmayan 

Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite) sınıfı modeller kullanılmıştır. 

3.2.1. Simetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri 

Bir yatırım yapılmadan önce riskin bilinmesi önemlidir. Riski tahmin etmek ve ölçmek için birçok 

model vardır. Doğrusal regresyon modellerinin klasik olanlarında varyans ile korelasyonun 

değişmediği kabul edilir. Tahmin yapılırken tahmin hatalarına ait zaman içindeki varyansın sabit 

olduğu düşünülmektedir. Buna ‘‘Tek Varyans’’ denir.  Zaman serileri ile yatay kesitin birlikte 
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kullanıldığı modellerin bulunmaya çalışıldığı analizlerde, hata terimlerinin varyansının farklı 

olabildiği görülmüştür. Bu duruma ise ‘‘Değişen Varyans’’ denir. 

Engle (1982), yayınladığı makalesinde küçük ve büyük hata terimlerinin varyans değerlerinin sabit 

olmadığını belirtmiştir. Zaman serilerinde görülen otokorelasyon sorununun ARCH metoduyla 

modellenmesini önermiştir. ARCH, koşullu değişen varyans modelidir. ARCH model ile bir serinin 

varyansı ve ortalaması farklı olarak modellenmektedir. 

3.2.1.1. ARCH Modeli (Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli) 

ARCH (q) modeli aşağıdaki gibi formüle edilmiştir. 

                                                      (3.2) 

Bu denklemde; 

ω = Ortalamayı, 

σ2 = Değişen varyansı, 

εt = Beyaz gürültü sürecini göstermektedir.  

Bu modelde pozitif ve negatif şoklar, bir önceki şokların karesine bağlıdır. Bu yüzden volatilite 

pozitif ve negatif şoklara aynı düzeyde tepki vermektedir. Asimetrik etkileri yok saymaktadır. Bunun 

neticesinde yeni modeller ortaya konulmuştur. 

3.2.1.2. GARCH Modeli (Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) 

ARCH model pozitif ve negatif şoklara aynı tepkiyi vermesi ve şoklara gecikmeli tepki vermesi 

nedeniyle eleştirilmiştir. 

GARCH Model, Bollerslev (1986) tarafından literatüre kazandırılmıştır. ARCH formülündeki 

hareketli ortalama maddelerine koşullu değişen varyansı eklemiştir. Genelleştirilmiş otoregresif 

koşullu değişen varyans modelde, var olan volatilite önceki kalıntı gözlemleriyle ve volatilitelerle 

ilişkilidir. Standart GARCH modeli için, (3.3)’deki şartın sağlanması gerekmektedir. 

                                                      (3.3) 

Standart GARCH (p, q) modeli aşağıdaki gibi formüle edilmiştir. 

                                                                    (3.4) 

3.2.2. Asimetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri 
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Asimetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri arasında EGARCH Modeli ve TGARCH Modeli 

bulunmaktadır. 

3.2.2.1. EGARCH Modeli (Üstel GARCH) 

Simetrik koşullu değişen varyans modellerinde pozitif ve negatif şoklar, varyansı eşit bir şekilde 

etkilemektedir. İktisadi piyasalarda ise negatif şokların pozitif şoklara göre daha etkili olduğu kabul 

görmektedir. Bu durum simetrik modellerin negatif yönü olarak görülmüştür. Nelson (1991) yaptığı 

çalışmayla EGARCH modelini (Üstel GARCH) geliştirmiştir. Bu modelin temelinde olumsuz 

haberlerin olumlu haberlere kıyasla daha fazla volatiliteyi etkilediği görüşü vardır. EGARCH’da 

kaldıraç etkisi logaritma ile modellenir. 

EGARCH (Üstel GARCH) modeli doğrusal olmayan biçimle aşağıdaki gibidir: 

                                         (3.5) 

3.2.2.2. GJR GARCH (TGARCH Modeli) 

EGARCH’da kaldıraç etkisi logaritma ile modellenir. Zakoian (1994) yaptığı çalışmalarda kaldıraç 

etkisini kuadratik yapıdaki modeller ile oluşturmuştur. Zakoian’ın geliştirdiği TGARCH (Eşik 

GARCH) modeldir. TGARCH model aşağıdaki gibi formüle edilmiştir. 

                                                (3.6) 

4. Bulgular 

Araştırma kapsamında incelenen değişkenler için uygulanan testler sonucunda elde edilen bulgular 

aşağıdaki gibidir. Bitcoin’e ait getiri değerleri Tablo 1’de olduğu gibidir. 

Tablo 1: Bitcoin Getiri Serisi 

 



A. B. Atasoy – G. Tuna 13/4 (2021) 3346-3359 

 
İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3353 

Tablo 1’de görüldüğü gibi 3 yerde tepe ve dip noktalar görülmüş ve bunların sapan gözlemler olduğu 

kabul edilmiştir. Bitcoin getiri değerlerine ait düzeltilmiş değerler ise Tablo 2’de olduğu gibidir. 

 

Tablo 2: Düzeltilmiş Bitcoin Getiri Serisi 

 

Tablo 2’de sonuçları etkilememesi için sapan gözlemler düzeltilmiştir. Sapan gözlemler Bodart ve 

Candelon (2009) tarafından önerilen yönteme göre 9 günlük ortalama alınarak düzeltilmiştir. 

Araştırmada incelenen Bitcoin getiri serisine ait temel istatistik değerler ise Tablo 3’te olduğu gibidir. 

Tablo 3: Bitcoin getiri serisi için bazı tanımlayıcı istatistikler 

 

Tablo 3’e göre, analizde kullanılan değişken için hesaplanan p değerleri 0.01 kritik değerinden daha 

küçük olduğundan, serilerin birim kök içerdiğini ifade eden H0 hipotezleri reddedilmiştir. Seri 

düzeyde durağandır ve birim kök içermemektedir. Pozitif ortalama değere sahiptir. Çarpıklık ve 

basıklık değerlerine göre sola çarpık ve dağılımı sivri bir seridir. Jarqua-Bera test sonuçlarıma göre 

getiri serilerinin normal dağılmadığı görülmektedir. ARCH testine göre getiri serisi koşullu değişen 

varyans etkisi göstermektedir. 

Seri düzeyde durağan olduğundan ARCH-LM testine geçilmiştir. Ortalama denklemini tespit etmek 

amacıyla 10. düzeye kadar inceleme yapılmıştır. ARMA (3,2) modelinin en uygun model olduğu 

görülmüştür. ARCH-LM testi ile ARCH etkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bu tespitten sonra GARCH 

modellerinin denenmesine geçilmiş ve 10 GARCH modeli arasından en uygun GARCH modeli 

bulunmuştur. Denenen modeller GARCH, EGARCH, IGARCH, GJR, FIGARCH-BBM, FIGARCH-

CHUNG, FIEGARCH, FIAPARCH-BBM, FIAPARCH-CHUNG ve HYGARCH modelleridir. 

Sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 4: Bitcoin için farklı volatilite modellerinin tahmin sonuçları 

n 2860 Std. Sap. 4.03 Q 103.145 [0.000]

Ortalama 0.213 Çarpıklık -0.305 Qs 935.108 [0.000]

Medyan 0.192 Basıklık 8.065 ADF -52.142

Mak 22.512 Jarque-Bera 3101.535 [0.000] PP -52.23

Min -23.111 ARCH (5) 42.237 [0.000] KPSS 0.166
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Tablo 4’te parantez içindeki değerler, tahminlerin standart hatalarıdır. Log(L), logaritma maksimum 

olabilirlik fonksiyonu değeridir. AIC, ortalama Akaike bilgi kriteridir. Q(20) ve Q2(20), sırasıyla 

standartlaştırılmış artıklar ve karesi alınmış standartlaştırılmış artıklar üzerinde hesaplanan 20. 

dereceden Ljung–Box Q istatistiğidir. ARCH(5), 5. dereceden heteroskedastisite olmayan istatistiktir. 

İstatistiklerin p-değerleri köşeli parantez içinde rapor edilir. * işareti  %1 seviyelerinde anlamlılık 

düzeyini ifade etmektedir. 

Tablo 4’te, Bitcoin için farklı volatilite modellerinin tahmin sonuçları yer almaktadır. EGARCH ve 

FIEGARCH için yakınsama sağlanamadığından model sonuçları elde edilememiştir. Bu yüzden 

tabloda yer verilmemiştir. Tabloda GARCH modelin α+β < 1 koşulunu sağlamadığı ve GJR modelin 

ise   α+β+k*У < 1 (k=0.5) koşulunu sağlamadığı görülmektedir. Geriye kalan 6 model arasından en 

iyi tahmin yapan model seçimine geçilmiştir. GARCH, EGARCH, IGARCH, GJR, FIGARCH-BBM, 

FIGARCH-CHUNG, FIEGARCH, FIAPARCH-BBM, FIAPARCH-CHUNG ve HYGARCH 

modelleri arasından en uygun tahminlemeyi HYGARCH modeli yapmaktadır. Buna göre 

HYGARCH Modeline göre koşullu varyans grafiği Tablo 5’te olduğu gibidir. 

Tablo 5: HYGARCH modele göre koşullu varyans grafiği 

 

Tablo 5’e göre Bitcoin’in koşullu varyansının belli tarihlerde arttığı gözlemlenmiştir. Temmuz 2013, 

Kasım-Aralık 2013, Mart-Nisan 2014, Ocak 2015, Ocak 2017, Temmuz 2017, Eylül 2017, Aralık 

2017, Ocak-Şubat 2018, Temmuz 2019, Mart 2020, Şubat 2021 tarihlerinde varyans, diğer zamanlara 

GARCH IGARCH GJR FIGARCH-BBM FIGARCH-CHUNG FIAPARCH-BBM FIAPARCH-CHUNG HYGARCH
ω 0.212816*  (0.1229) 0.205295*   (0.0144) 0.137190*    (0.1776) 0.101648*    (0.1850) 82.418081*     (0.0873) -0.031399*    (0.9407) 129.856431*   (0.5296) -0.054726*   (0.8027)
α 0.329015*  (0.0052) 0.129775*  (0.0000) 0.321164*    (0.0006)
β 0.868956*  (0.0000) 0.86451*    (0.0000) 0.878139*   (0.0000) 0.932833*    (0.0000) 0.761691*   (0.0000) 0.764464*   (0.0000) 0.793835*   (0.0000) 0.796741*   (0.0000)
У (gama) -0.109539*  (0.0257) -0.134013*   (0.0176) -0.093046*   (0.1026)
δ (delta) 2.328712*    (0.0000) 2.231519*    (0.0000)
ф (f i) -0.008003*    (0.9308) 0.220742*   (0.0000) 0.244582*    (0.0053) 0.214649*    (0.0004) 0.307921*    (0.0034)
d 1.125569*     (0.0000) 0.716568*   (0.0000) 0.704330*    (0.0000) 0.770116*    (0.0000) 0.659282*    (0.0000)

Tanı

Log(L) -7323.372 -7345.153 -7327.634 -7336.841 -7343.66 -7339.18 -7334.708 -7326.936
AIC 5.128232 5.142764 5.131912 5.13835 5.143119 5.141384 5.138257 5.132123
Schwarz 5.149066 5.161515 5.154829 5.161268 5.166036 5.168469 5.165342 5.157124
Shibata 5.128208 5.142744 5.131882 5.138321 5.143089 5.141343 5.138216 5.132088
Hannan-Quinn 5.135744 5.149525 5.140175 5.146614 5.151382 5.15115 5.148023 5.141138
Q(20) 54.6603   [0.0000020] 71.2745   [0.0000000] 77.9638   [0.0000000] 46.9773   [0.0000371] 70.8218   [0.0000000] 68.4203   [0.0000000] 50.2205   [0.0000111] 76.0115   [0.0000000]

Q2(20) 12.5665   [0.8166551] 14.9289   [0.6668460] 13.9659   [0.7313115] 14.9301   [0.6667634] 13.6994   [0.7484635] 16.1026   [0.5853865] 15.2571   [0.6442477] 13.6697   [0.7503538]
ARCH(5) 0.86690 [0.5025] 0.95208 [0.4460] 0.93812 [0.4550] 1.1652 [0.3238] 0.89135 [0.4858] 0.89430 [0.4839] 0.92979 [0.4604] 0.93009 [0.4602]



A. B. Atasoy – G. Tuna 13/4 (2021) 3346-3359 

 
İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3355 

göre daha fazladır. Yüksek varyans değerlerine sahip olan bu tarihlerde meydana gelen Bitcoin 

hareketleri ise Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6: Koşullu varyans grafiğine göre tarihsel Bitcoin hareketleri 

 

Tablo 6’da koşullu varyans değerinin artmış olduğu dönemlerde, Bitcoin piyasasında yaşanan olaylar 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  Aynı zamanda modellerin öngörü performanslarını belirleyebilmek 

amacıyla 1 günlük, 5 günlük ve 10 günlük öngörüler yapılmış ve sonuçlar Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 

9’da gösterilmiştir. 1 günlük öngörü için Bitcoin getirileri için uygulanan farklı GARCH modellere 

ait öngörü sonuçları ise Tablo 7’de olduğu gibidir. 

 

 

 

 

 

Tem.13 Bitcoin'in getirisi %57 arttı.

Kas.13 Bitcoin'in getirisi %621 arttı.

Ara.13 Bitcoin'in getirisi önce %51 düştü. Ardından %67 arttı. Sonrasında %50 tekrar düştü.

Mar.14 Çin'de bitcoin yasağı ve Çin hükümetinin bankaların dijital para borsalarıyla çalışmasını 

yasaklamak isteyip istemediğine dair belirsizlik nedeniyle fiyat düşmeye devam etti.

Nis.14 2012-2013 Kıbrıs mali krizinden bu yana en düşük fiyata 11 Nisan'da 03: 25'te ulaşıldı.

Oca.15 26 Ocak 2015'de Coinbase, ABD’de regülasyona tabi ilk borsa olarak 25 eyalette 

faaliyete geçti.

Oca.17 Fiyat bir hafta içinde % 30 düşerek bir ayın en düşük seviyesi 750 $ 'a ulaştı

Tem.17 1 Temmuz 2017: Bitcoin blokzinciri çatallanarak Bitcoin Cash isimli yeni bir kriptopara 

birimi ortaya çıktı. 1 Ağustos Bitcoin iki türev dijital para birimine ayrıldı: klasik bitcoin 

(BTC) ve Bitcoin Cash (BCH). Bu bölünmeye Bitcoin Cash sert çatalı denir.5 Ağustos 

2017'de bir BTC'nin fiyatı ilk kez 3.000 ABD Doları'nı geçti. 12 Ağustos 2017'de bir 

BTC'nin fiyatı ilk kez 4.000 ABD Doları'nı geçti. İki gün sonra, bir BTC'nin fiyatı ilk kez 

4.400 ABD Doları'nı geçti.

Eyl.17 Çin'in şirketlerin ICO'lar ile fon toplamasını yasaklamasından sonra fiyat, sert bir şekilde 

düştü.

Ara.17 Bitcoin, ilk kez 8 Aralık 2017 Cuma günü saat 00:28'de 18.000 doları aştı.

Oca.18 Facebook, kripto para reklamlarını yasakladı.

Şub.18 Bitcoin'in fiyatı 16 günde yüzde 50 düşerek 7.000 doların altına düştü.

Tem.19 Bitcoin 13.000 dolara yaklaştı. Uzmanlar bunu kripto paraların, blok zinciri endüstrisinin 

gelişmesine ve kripto para Libra'nin piyasaya sürülmesine bağlıyor.

Mar.20 1 Şubat 2020'de Covid19'da Çin dışındaki ilk ölüm gerçekleşti. 11 Mart 2020 tarihinde 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edildi. Bitcoin %50 değer kaybetti.

Şub.21 8 şubat 2021'de Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 

Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını ve yakında bu kripto parayla ödeme kabul 

edebileceğini açıkladı.
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Tablo 7: 1 günlük öngörü performansı için bazı tanımlayıcı istatistikler 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi 1 günlük öngörü için 10 kriter dikkate alındığında en iyi öngörü 

performansı FIAPARCH-BBM modelden elde edilmiştir. 5 günlük öngörü için Bitcoin getirileri için 

uygulanan farklı GARCH Modellere ait öngörü sonuçları ise Tablo 8’de olduğu gibidir. 

Tablo 8: 5 günlük öngörü performansı için bazı tanımlayıcı istatistikler 

 

Tablo 8’e göre 5 günlük öngörü için ise en iyi öngörü performansını FIGARCH-CHUNG modeli 

göstermektedir. 10 günlük öngörü için Bitcoin getirileri için uygulanan farklı GARCH Modellere ait 

öngörü sonuçları ise Tablo 9’de olduğu gibidir. 

Tablo 9: 10 günlük öngörü performansı için bazı tanımlayıcı istatistikler 

 

Tablo 9’a göre 10 günlük öngörü için ise en iyi öngörü performansını FIGARCH-CHUNG modeli 

göstermektedir. 

 

 

1 GÜN 
IGARCH FIGARCH-

BBM

FIGARCH-

CHUNG

FIAPARCH-

BBM

FIAPARCH-

CHUNG

HYGARCH

Mean Squared Error(MSE) 57 96.53 98.31 0.06096 1.091 183

Median Squared Error(MedSE) 57 96.53 98.31 0.06096 1.091 183

Mean Error(ME) 7.55 9.825 9.915 -0.2469 1.045 -13.53

Mean Absolute Error(MAE) 7.55 9.825 9.915 0.2469 1.045 13.53

Root Mean Squared Error(RMSE) 7.55 9.825 9.915 0.2469 1.045 13.53

Mean Absolute Percentage Error(MAPE) 0.24 0.3123 0.3152 0.007849 0.0332 0.4301

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE) 0.1364 0.1851 0.1871 0.003909 0.01688 0.177

Percentage Correct Sign(PCS) .NaN  .NaN  .NaN  .NaN  .NaN  .NaN

Theil Inequality Coefficient(TIC) 0.1364 0.1851 0.1871 0.003909 0.01688 0.177

Logarithmic Loss Function(LL) 0.07531 0.1402 0.1433 6.112E-05 0.00114 0.128

5 GÜN 
IGARCH FIGARCH-

BBM

FIGARCH-

CHUNG

FIAPARCH-

BBM

FIAPARCH-

CHUNG

HYGARCH

Mean Squared Error(MSE) 537.9 547.8 513.3 820.6 719.9 3179

Median Squared Error(MedSE) 523.1 490 441.1 1095 839.4 3097

Mean Error(ME) -5.105 -4.69 -2.462 -16.49 -13.79 -47.09

Mean Absolute Error(MAE) 21.59 22.1 20.91 25.26 24.04 47.09

Root Mean Squared Error(RMSE) 23.19 23.41 22.66 28.65 26.83 56.38

Mean Absolute Percentage Error(MAPE) 185 187.6 162.2 279.8 254.6 571.4

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE) 0.6174 0.628 0.6258 0.5842 0.5881 0.6164

Percentage Correct Sign(PCS) .NaN .NaN .NaN .NaN .NaN .NaN

Theil Inequality Coefficient(TIC) 0.4299 0.437 0.4416 0.438 0.4282 0.5779

Logarithmic Loss Function(LL) 11.65 11.68 11.17 13.47 13.05 17.1

10 GÜN 
IGARCH FIGARCH-

BBM

FIGARCH-

CHUNG

FIAPARCH-

BBM

FIAPARCH-

CHUNG

HYGARCH

Mean Squared Error(MSE) 1412 1400 1486 1371 1344 7397

Median Squared Error(MedSE) 562.7 592.9 448.8 1124 1077 4886

Mean Error(ME) 7.497 7.262 10.82 -7.449 -2.661 -70.05

Mean Absolute Error(MAE) 30.54 30.72 30.56 31.22 30.74 70.05

Root Mean Squared Error(RMSE) 37.58 37.42 38.56 37.03 36.66 86.01

Mean Absolute Percentage Error(MAPE) 150.1 153.5 129.3 242.7 212.6 637.9

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE) 0.6229 0.625 0.6429 0.5506 0.5676 0.594

Percentage Correct Sign(PCS)  .NaN  .NaN  .NaN  .NaN  .NaN  .NaN

Theil Inequality Coefficient(TIC) 0.508 0.504 0.5457 0.4151 0.4354 0.5375

Logarithmic Loss Function(LL) 10.74 10.8 10.31 12.47 11.96 16.97
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5. Sonuç Ve Tartışma 

Bu çalışmada Bitcoin’in volatilitesini belirlemede kullanılabilecek simetrik ve asimetrik volatilite 

modelleri analiz edilmiştir. Bu amaçla GARCH (Doğrusal Olmayan Genelleştirilmiş Otoregresif 

Koşullu Heteroskedastisite) sınıfı modellerden; GARCH, EGARCH, IGARCH, GJR, FIGARCH-

BBM, FIGARCH-CHUNG, FIEGARCH, FIAPARCH-BBM, FIAPARCH-CHUNG ve HYGARCH 

modelleri kullanılmıştır. Çalışmada 30.04.2013 ile 26.02.2021 arasındaki 2860 günlük veri seti 

kullanılmıştır.  Bu konuda yapılan literatür çalışmalarında, farklı sonuçlar elde edilmiştir. Geçmiş 

döneme ait tüm seri incelendiğinde GARCH, EGARCH, IGARCH, GJR, FIGARCH-BBM, 

FIGARCH-CHUNG, FIEGARCH, FIAPARCH-BBM, FIAPARCH-CHUNG ve HYGARCH 

arasından en uygun tahminlemeyi HYGARCH modelin yaptığı sonucuna varılmıştır. 

Modellerin öngörü performanslarını belirleyebilmek amacıyla 1 günlük, 5 günlük ve 10 günlük 

öngörüler yapıldığında 1 günlük öngörü için en iyi öngörü performansını FIAPARCH-BBM model 

yaparken, 5 ve 10 günlük öngörü performansını ise FIGARCH-CHUNG model göstermektedir. Elde 

edilen bu sonuç, kripto para piyasasında Bitcoin volatilite tahminlerinde kullanılacak modelin 

belirlenmesi açısından uygulayıcılara ve teorisyenlere önemli bilgiler sağlamaktadır. 

İleride yapılacak akademik çalışmalarda değişik kripto paralar için farklı modeller incelenerek bu 

konunun ele alınmasının yeni veya değişik bulgular ortaya çıkaracağı ve faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, farklı veri aralıklarında en iyi performansı sağlayan 

volatilite tahmin modellerinin zamanla değişebildiği öngörülmekte ve farklı zaman dilimleri için 

çalışmalar yapılabileceği düşünülmektedir. 
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Amaç –  Bu çalışmada adli muhasebe uygulamaları ile ilgili belirlenen kısıtlayıcı faktörlere ilişkin 

muhasebe meslek mensuplarının bakış açılarının demografik özellikleri çerçevesinde anlamlı farklılık 

barındırıp barındırmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem –  Araştırmanın amacı doğrultusunda adli muhasebenin uygulanmasına ilişkin kısıtlayıcı 

faktörlere yönelik muhasebe meslek mensuplarının bakış açıları demografik özellikleri kapsamında 

herhangi bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için model önerilmiştir. Model; normallik testi, 

faktör, güvenilirlik, geçerlilik ve korelasyon analizleri ile test edilmiştir. Modelde bağımlı değişkenler 

olarak ilgili kısıtlayıcı faktörler, bağımsız değişkenler olarak muhasebe meslek mensuplarının 

demografik özellikleri değerlendirilmiştir. Şanlıurfa Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirleri çalışmanın evrenini kapsamaktadır. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde Yazıcıoğlu 

ve Erdoğan’ın (2004: 50) önerdiği örneklem tablosundan faydalanılmıştır. Buna bağlı olarak çalışmada 

112 katılımcıdan anket yöntemiyle veriler elde edilmiştir. 

Bulgular –  Adli muhasebe uygulamalarına ilişkin kısıtlayıcı faktörler ile demografik özellikler arasında 

istatistiki anlamlılıkta bir farklılık tespit edilmemiştir. Buna karşın kısıtlayıcı faktörler arasında 

istatistiki anlamlılıkta bir ilişki belirlenmiştir. Buna göre muhasebe meslek mensuplarının adli 

muhasebe uygulamalarına yönelik belirlenen farklı boyutlara ilişkin kısıtlayıcı faktörlere yüksek 

düzeyde ve aynı doğrultuda katılım sağladıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte muhasebe meslek 

mensupları özellikle meslek örgütlerinin adli muhasebe eğitimlerindeki rollerine ilişkin ifadelerde 

kararsız bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. 

Tartışma – Adli muhasebe uygulamalarına yönelik belirlenen hususların oluşturulması veya 

geliştirilmesinin gerekliliği muhasebe meslek mensupları tarafından ortaya konulmuştur. Buna göre 

adli muhasebenin; yasal bir zemine kavuşturulması, mevzuat ve standartlarının oluşturulması, 

eğitimlerinin akademik müfredatlar ile sağlanması ve hizmet bedellerinin bağımsızlıklarını 

zedelemeyecek kaynaklardan ödenmesi gerekmektedir. Bu sonuçlar literatür çalışmalarında ifade 

edilen adli muhasebe uygulamalarına ilişkin yasal çerçevenin oluşturulması, standartlarının, 

bilinirliğinin sağlanmasına ilişkin neticelerle benzerlik göstermiştir. 
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Public Accountants and Certified Public Accountants cover the universe of the study. The sample table 

suggested by Yazıcıoğlu and Erdoğan (2004: 50) was used to determine the sample size. Accordingly, 

data were obtained from 112 participants in the study by questionnaire method. 

Results –  No statistically significant difference was found between the restrictive factors related to 

forensic accounting practices and demographic characteristics. On the other hand, a statistically 

significant relationship was determined between the limiting factors. Accordingly, it has been 

determined that professional accountants participate in the restrictive factors related to the different 

dimensions determined for forensic accounting practices at a high level and in the same direction. 

However, it has been determined that professional accountants have an undecided attitude, especially 

in the statements about the roles of professional organizations in forensic accounting education. 

Discussion –  The necessity of establishing or developing the determined issues for forensic accounting 

practices has been put forward by the accounting professionals. Accordingly, forensic accounting; It is 

necessary to establish a legal basis, to establish legislation and standards, to provide education with 

academic curricula, and to pay service fees from sources that do not harm their independence. These 

results were similar to the results of establishing the legal framework for forensic accounting practices 

and ensuring the awareness of its standards, expressed in the literature studies. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan küresel gelişmeler işletmelerin süreklilikleri için yenilikleri ve gelişen teknolojiyi takip 

etmeleri gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda zorlu rekabet koşulları ve teknolojinin sağladığı imkanlar, 

işletmelerin hile ve yolsuzluklara başvurma ihtimallerini yükselttiği gibi bunların tespit edilmesini de 

zorlaştırmaktadır.  İşletmeler tarafından yapılan hile ve yolsuzluklar, finansal tabloların doğruluk ve 

gerçekliğine olan güveni zedelemektedir. Bu tür suçların tespit edilmesi için hukuk ve muhasebe konusunda 

uzmanlaşmış, olayları farklı boyutlarıyla değerlendirebilen kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Nihayetinde adli 

muhasebe, ticari hayatta hile ve yolsuzlukları tespit edebilmek için muhasebeciler ile avukatlar arasındaki 

bilgi akışına yön veren bir muhasebe unsuru olmuştur (Bekçioğlu vd., 2013, 3; Karacan, 2012, 106). 

Muhasebenin hukuk alanında uygulanması ilkesine dayanan adli muhasebenin önemi gün geçtikçe 

artmaktadır. Adli muhasebe de başka adli bilimler gibi hukuki sorunları çözümlemeyi amaçlamaktadır. 

Finans, muhasebe gibi bilimsel uygulamalarından yargılama süresince faydalanan adli muhasebe, özellikle 

ceza hukuku ve medeni hukuk alanlarında meydana gelen sorunları çözmeye çalışır. İşletmelerde hile ve 

yolsuzlukların artmasından dolayı daha da önem kazanan bir bilim dalı olmaktadır. Adli muhasebecilik 

mesleği ABD, Kanada ve AB gibi ülkelerde son zamanlarda uygulama alanı bulmakta fakat ülkemizde tam 

manasıyla uygulama alanı bulamamıştır (Çabuk ve Yücel, 2012, 28). Ülkemizde adli muhasebe ve adli 

muhasebecilik mesleği durumunun belirlenmesine yönelik yapılan bazı çalışmalardan elde edilen bulgular şu 

şekildedir: Adli muhasebe konusunda eğitim sisteminin geliştirilmesi (Pehlivan ve Dursun, 2012), adli 

muhasebecilerin yetiştirilmesi, örgütlenmesi ve yasal zeminin hazırlanması (Bekçioğlu vd., 2013), Türkiye’de 

adli muhasebenin yasal bir statüye oturtulması, mesleğe resmi bir kimlik kazandırılması ve dava sürecinde 

hukukçuların gereksinim duyduğu teknik bilgi ve desteğin adli muhasebeciler tarafından sağlanması (Akyel, 

2016) gerektiği ve aynı zamanda muhasebe meslek mensubunun çoğu konu ile ilgili bilgilerinin az olduğu 

(Karslıoğlu ve Karavardar, 2019) ortaya konulmuştur. Literatürde, ülkemizde adli muhasebenin bilinirliği, 

yasal boyutu ve statüsü gibi konularda çalışmalar yoğunlukta iken, adli muhasebe uygulamalarının kısıtlayıcı 

faktörlerini belirlemeye dönük çalışmalar yok denecek kadar az sayıdadır. Bu doğrultuda çalışmada adli 

muhasebe uygulamalarına ilişkin kısıtlayıcı faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde 

çalışmanın problemi; adli muhasebe uygulamalarına yönelik yapısal, eğitim, bilinilirlik, gelişmişlik, güven ve 

güvence konularında belirlenen faktörlerde muhasebe meslek mensuplarının bakış açılarının hangi yönde ve 

düzeyde olduğudur. Analizler neticesinde muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebe uygulamalarının 

kısıtlayıcı faktörlere ilişkin bakış açıları belirginleşeceğinden, çalışmanın uygulamacılara ve literatüre önemli 

katkılar sunacağı, aynı zamanda yeni çalışmalara ışık tutacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede çalışma giriş, 

kavramsal çerçeve, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma bölümlerinden oluşturulmuştur. Giriş bölümünde 

çalışmanın konusu, amacı, önemi ve süreci belirtilmiştir. Kavramsal çerçeve bölümünde adli Muhasebe ile 

ilgili bilgilere ve konuyla ilintili yapılan literatür çalışmaların bulgularına yer verilmiştir. Yöntem bölümünde 

çalışmanın modeli, evren ve örneklem bilgileri, veri toplama yöntemleri ile verilerin tabi tutulduğu analizler 

belirtilmiştir. Analizlerden elde edilen bilgiler çalışmanın bulgu bölümünü şekillendirmiştir. Son olarak sonuç 

ve tartışma bölümünde ise, bulgular ışığında konu değerlendirilmiş, öneriler sunulmuş, ayrıca çalışmanın 

bulguları ile literatür bulguları karşılaştırılmıştır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1 Adli Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler 

Adli muhasebe (Forensic Accounting) kavramı ilk defa 1946 yılında ABD’nin New York şehrinde bulunan bir 

yeminli mali müşavirlik şirketinin ortağı Maurice E. Peloubet’in çalışmasında kullanılmıştır (Oberholzer, 2002, 

3). Daha sonra 1960’lı yıllarda Kanada’da ilk uzman ekonomik suç birimi (Royal Canadian Mounted Police) 

kurulmuştur. 1970’li ve 1980’li yıllar ve sonrasında ekonomik suçların değerlendirilmesi için muhasebe 

deneyimine ve bilgisine duyulan gereksinim günümüze kadar artmaya devam etmiştir (Karacan, 2012, 107). 

1980’lerden sonra Adelphia, Enron, Xerox ve Worldcom gibi şirketlerin yaşadığı skandallar sonucunda 

finansal tabloların ve muhasebe kayıtlarının sunulmasına olan güven azaldığından var olan düzenlemelerin 

tekrar değerlendirilmesini ve yeni düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda işletmelerin 

finansal durum değerlendirmelerinde muhasebe/muhasebeci ve denetim/denetçilere düşen görevin çok ciddi 

olduğu anlaşılmıştır. Bu tür skandalların önlenebilmesi için öncelikle ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde önemli 

bir meslek alanı olan adli muhasebecilik mesleğinin oluşmasına zemin hazırlamıştır (Karacan, 2012, 109). 

Rezaee vd., (1997, 146)’ye göre adli muhasebe; bir araştırma kapsamında muhasebe, denetim ve hukuki 

kavram, ilke ve tekniklerin yasal, finansal ve sosyal problemlerin çözümünde kullanılmasıyla ilgilenen bir 

hizmet türü olarak tanımlanmaktadır. 

Adli muhasebe; ekonomik suç işleyen kişiler aleyhine suça ilişkin finansal bilgileri derleyen ve mahkemede 

kabul edilebilecek bir biçimde sunmaya çalışan bir bilim dalıdır (Manning, 2000, 1). 

Adli muhasebe, mevcut ya da gelecekteki davaları neticelendirmek amacıyla geçmiş finansal bilgileri veya 

diğer hesaplamaları tanımlamak, düzenlemek, sınıflandırmak, kaydetmek, raporlamak ve doğrulamak işidir 

(Crumbley vd., 2007; Aktaran: Curtis, 2008: 535). 

Adli muhasebe; muhasebe, finans, hukuk, denetim, bilgisayar teknolojileri, sayısal yöntemler gibi bölümlerde 

bilgi ve yetenek sahibi olmayı gerektiren ve hukuki delil oluşturacak nitelikteki bilgi ve belgeleri derleyerek 

analiz eden ve yorumlayan bir disiplin dalıdır (Toraman, Abdioğlu ve İşgüden, 2009, 31). 

Adli muhasebenin özellikleri şu şekilde sıralanır (Al, 2014, 104): 

 Mali bir özellik taşımaktadır. 

 Gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarının ekonomik değerlerinde bir azalış ve ekonomik kar kaybı, 

zarar, haksız kazanç ve zayiat gibi bir kayıp tespit edilerek anlaşmazlık ya da sorunlar ortaya 

çıkartılmaktadır. 

 Mahkemeye taşınmış örneğin dava açılmış ya da açılacak olan olaylar ile ilgilenir. 

 Kusur, suistimal, hile ve yolsuzluk gibi eylem ve hareketlere bağlıdır. 

 Güven duygusunun yok olmasına neden olan ve genellikle belgelendirilmesi ve tespit edilmesi zor 

olayları içermektedir. 

Adli muhasebeci, inceleme ve denetleme yetkisini kullanan ve herhangi bir konudaki tahkikatın yürütülmesi 

ve sonuçlanmasında yetenekli ve bilirkişi özelliklerine sahip olandır. Aynı zamanda defter ve tablolarda yer 

alan kayıtların görünen ve okunan değeri yerine, kayıtlara şüpheci bir bakış açısıyla yaklaşarak vakaların 

arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan, bulduğu kanıtları raporlayan ve alanında tüm kabiliyetleri 

kullanarak kayıtlarda yer alan sayıların ötesini sunan kişi olduğu söylenebilir (Çoban, 2013). 

Adli muhasebecilik mesleğinin görev tanımı; dava destek danışmanlığı, uzman şahitlik ve hile denetçiliği ya 

da araştırmacı muhasebecilik şeklinde açıklanabilir (Forensic-accounting, 2005; Pazarçeviren, 2005, 4). 

Adli muhasebe mesleğini sisteme kazandırmak maksadıyla gerekli eğitimin üniversite programlarının 

bünyesine dahil edilmesi de önemlidir. Bu konuda öne çıkan bir kısım çözüm önerileri mevcuttur. Bu öneriler 

lisans programlarına bu meslekle ilgili derslerin eklenmesi, yüksek lisans programlarında yine bu meslekle 

ilgili bölümlerin açılması ve adli muhasebeci eğiten kurs programlarının açılması biçiminde özetlenebilir 

(Akal, 2014, 31). 
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Türkiye’de adli muhasebecilik mesleğinin gelişebilmesi için yapılan çalışmalar Avrupa’daki gibi hızlı bir 

şekilde olmamaktadır. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) düzenlediği 

seminer ve kurs programlarının ve yine diğer farklı meslek kuruluşları ve üniversitelerce yapılan seminer ve 

çalışmaların varlığı bilinmektedir. Adli muhasebecilik mesleğinin Türkiye’de gelişebilmesi için adli muhasebe 

uzmanlığına yönelik sertifika programı yürütülmektedir. 2009’un Ekim ayından bu yana İSMMMO ile 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 

tarafından İSMMMO akademi bünyesinde bununla ilgili Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanı Programı yani bir 

sertifika programı başlatılmıştır (Çabuk ve Yücel, 2012; Kurt, 2013). 

2.2 Adli Muhasebe ile İlgili Literatür Çalışmaları 

Adli muhasebe ile ilgili Türkiye’de daha önce yapılmış çalışmalar incelendiğinde teorik ve uygulamalı 

çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir. 

Çabuk ve Yücel (2012), çalışmalarında adli muhasebe ile ilgili açıklamalar yapılmış, adli muhasebecilik 

mesleğinin kapsamı ve gelişimi incelemiş ve Türkiye’de adli muhasebecilik mesleğinin mevcut durumu ile 

ilgili anket yöntemi kullanılarak bir analiz yapılmıştır. Analiz sonucuna göre adli muhasebe ile ilgili istenilen 

alt yapı ve eğitim sisteminin yeterli olmadığı tespit edilmiş ve bu mesleğin gelişmesi için önerilerde 

bulunulmuştur. 

Pehlivan ve Dursun (2012), çalışmalarında Türkiye’deki akademisyenlerin adli muhasebe eğitimine bakış 

açılarını saptamak için anket uygulamışlardır. Türkiye’de adli muhasebe ile ilgili eğitim sisteminde yeterli 

altyapının olmadığı, eğitim alanında yer alan akademisyenlerin adli muhasebe eğitimi ile ilgili dersleri içeren 

bir müfredatın düzenlemesi konusunda istekli olmadığı belirlenmiş, Türkiye’de adli muhasebe ile ilgili eğitim 

sisteminin geliştirilebilmesi için yapılması gerekenler belirtilmiştir. 

Bekçioğlu vd. (2013), çalışmalarında Türkiye literatüründe kavramsal olarak yerini yeni alan fakat Amerika 

ve Avrupa’da yıllardır uygulanan adli muhasebecilik mesleğinin kapsam ve özelliklerini ortaya koymayı 

amaçlamışlardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de adli muhasebecilere gereksinim 

duyulduğu, adli muhasebecilerin istihdam edilmesi gerektiği ve adli muhasebecilerin istihdam edilmesiyle 

çeşitli hile ve yolsuzlukların önlenebileceği vurgulanmıştır. Ayrıca adli muhasebecilerin yetiştirilmesi, 

örgütlenmesi ve yasal zeminin hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Keleş ve Keleş (2014), adli muhasebecilik mesleği ve Türkiye’deki uygulamalarını kapsayan bir araştırma 

yapmışlardır. Araştırmaya göre adli muhasebecilik mesleğinin Türkiye’deki geçmişinin çok olmadığı, 

gelişmekte olduğu, Avrupa’daki gibi kurum ve kuruluşların ülkemizde bulunmadığı ve adli muhasebecilik 

eğitiminin Türkiye’de yeterli olmadığı belirtilmiştir. 

Akyel (2016), çalışmasında hukukçular için muhasebe bilgisinin önemi üzerinde durmuş ve Türkiye’de 

bulunan hukuk fakültelerinin ders programlarında muhasebe derslerine yeteri kadar yer verilmediğini 

belirtmiştir. Hukukçular için gerekli olan muhasebe bilgisini yorumlamak için adli muhasebecilik mesleğine 

ihtiyaç duyulduğu, mahkemeye taşınmış olaylarda hukukçulara teknik bilgi desteği veren adli muhasebecilik 

mesleğinin Türkiye’de yasal bir statüye oturtulması, mesleğe bir kimlik kazandırılması ve dava aşamasında 

hukukçuların gereksinim duyduğu teknik bilgi ve desteğin adli muhasebeciler tarafından sağlanması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Kıllı ve Çeviren (2017), çalışmalarında Mersin ilinde bulunan muhasebe meslek mensuplarının adli 

muhasebecilik mesleği ile ilgili farkındalık seviyelerini araştırmayı amaçlamışlardır. Bu amaçla muhasebe 

meslek mensuplarına bir anket çalışması uygulanmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebe ve 

adli muhasebecilik mesleğini duydukları fakat hala istenilen ölçüde bilgileri olmadığı araştırma bulgularında 

yer almıştır. 

Çeliker ve Aygün (2018), çalışmalarında adli muhasebe kavramı hakkında bilgi vermeyi ve ilgili tarafların algı 

düzeylerini Van ili örneğinde incelemeyi amaçlamışlardır. Uygulanan anketin analiz edilmesi sonucunda 

katılımcıların adli muhasebe konusundaki algı düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

Aracı ve Çevik Özcan (2019), çalışmalarında adli muhasebe kavramı incelenmiş, adli muhasebecilik 

mesleğinin kapsamı, özellikleri, çalışma alanları, önemi açıklanmış ve Türkiye’de adli muhasebecilik 
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mesleğine değinilmiştir. Hukuk makamlarının karar verme sürecinde ihtiyaçları olan mali bilgilerinin 

yetersizliği gibi nedenlerle adli muhasebe kavramına olan gereksinim duyulduğu, Türkiye’de adli 

muhasebecilik mesleğini tam olarak karşılayan profesyonel bir meslek dalının olmadığı, ülkemiz açısından da 

bu profesyonelleşmiş meslek mensuplarına ihtiyacın olduğu ve bu ihtiyacın giderek artacağı düşünüldüğü 

sonuçlarına varılmıştır. 

Karslıoğlu ve Karavardar (2019), çalışmalarında Trabzon ilinde bulunan meslek mensuplarının adli 

muhasebecilik mesleği ile ilgili farkındalık düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla muhasebe 

meslek mensuplarına bir anket uygulanmıştır. Sonuç olarak muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebe 

ve adli muhasebecilik mesleğini duydukları belirlenmiş fakat meslek mensubunun çoğu konu ile ilgili 

bilgilerinin az olduğu tespit edilmiştir. 

Kızıl vd. (2019), çalışmalarında adli muhasebecilik mesleği ile ilgili genel bilgiler vererek, tarihi gelişimi, 

kapsamı, adli muhasebecilerin bilgi sahibi olmaları gereken hususları ve nasıl meslek mensubu olabileceği ile 

ilgili bilgilere yer vermişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de adli muhasebecilik 

mesleğinin gelişim aşamasında olduğu, adli muhasebecilik kavramının günümüzde yeteri kadar bilinmediği 

ve adli muhasebecilik mesleğinin standartlarının kesin çizgilere sahip olmadığı belirtilmiştir. Türkiye’de adli 

muhasebeciliğin bir meslek olarak topluma kabul ettirilip bilinirliliğinin artırılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Şenel ve Arslan (2019), çalışmalarında muhasebe skandallarının ekonomik etkileri, alınan önlemler ve adli 

muhasebe mesleğinin muhasebe skandallarını önlemek için etkin bir araç olarak kullanılmasını teorik 

çerçevede açıklamışlardır. Araştırma sonuçlarında muhasebe skandallarının önlenmesinde adli muhasebe 

mesleğinin önemli olduğunu ancak Türkiye’de uygulama imkânı bulunmadığını ve adli muhasebe mesleğinin 

yasal bir yapıya kavuşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

Erdoğan (2020), çalışmasında hile denetçiliği ve/veya araştırmacı muhasebecilik temelinde örnek vaka 

üzerinden hileli eylemleri araştırmayı ve tespit etmeyi amaçlamışlardır. Çalışmadan elde edilen bulgulara 

göre, işletmenin satın alma bölümünde çalışan yönetici ile baş aşçısının işletmenin iş birliğinde bulunduğu bir 

tedarikçi ile anlaşmış ve karşılığında bireysel kazanç sağlamak için birim fiyatı daha olan malı aldıkları ve 

işletmeyi büyük bir zarara uğrattıkları örneğine yer verilmiştir. 

Çil Koçyiğit, Güngör ve Koçyiğit (2021) çalışmalarında Türkiye’de Muhasebe ve Finansman anabilim dalında 

görevli öğretim elemanlarının bakış açılarıyla adli muhasebeye yönelik farkındalığını, adli muhasebe 

eğitimlerine ilişkin engelleyici faktörlerini ve adli muhasebecilik mesleği ihtiyaçlarını anket yöntemiyle elde 

ettikleri verilerle belirlemeye çalışmışlar. Katılımcıların; adli muhasebecilik mesleğinin ihtiyaçlarına (3,96), 

adli muhasebenin farkındalığına (3,51) ve adli muhasebe eğitiminin engelleyicilerine (3,51) yönelik ifadelere 

yüksek düzeyde katıldıkları yönünde bulgulara ulaşıldığı ifade edilmiştir. Buna karşın cinsiyet, unvan, eğitim 

düzeyi, tecrübe değişkenlerinde katılımcıların görüşleri arasında anlamlı bir farkın tespit edilmediği 

belirtilmiştir. 

Adli muhasebe ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, çalışmalarda adli muhasebenin farkındalığı, 

müfredat değerlendirilmesi, adli muhasebenin bilinirliliği ve adli muhasebecilik mesleğinin uygulanabilirliği 

gibi konulara ilişkin nicel araştırmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Bazı çalışmalarda ise konuya teorik açıdan 

yaklaşılmıştır. Literatürdeki nicel veya teorik araştırmaların adli muhasebe uygulamalarının kısıtlayıcı 

faktörleri konusu ya da bakış açısıyla gerçekleştirilmemiş olmaları araştırmanın diğer araştırmalardan farkını 

ortaya koymaktadır. Ülkemizde adli muhasebe uygulamalarına ilişkin kısıtlayıcı faktörlerin muhasebe meslek 

mensuplarının değerlendirilmesi ile belirlenmesi çalışmanın önemini göstermektedir. Aynı zamanda çalışma; 

literatür çalışmalarında adli muhasebe ile ilgili ifade edilen olumsuzlukların nedenlerini belirlemesi literatüre 

önemli katkılar sunacaktır. 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Çalışmanın amacı, adli muhasebecilik uygulamasının kısıtlayıcı faktörlere yönelik Şanlıurfa ilinde faaliyet 

gösteren muhasebe meslek mensuplarının görüşlerinin tespit edilmesidir. 

Adli muhasebenin; yapısına, bilinirliği, geliştirilmesi, güven ve güvencelerine, akademik, denetçi ve paydaş 

eğitimlerine, mesleki örgütlerce verilen eğitimlere yönelik kısıtlayıcı faktörlerde muhasebe meslek 
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mensuplarının bakış açıları arasında anlamlı farklılığın olup olmadığı belirlemek araştırma modelinin 

temelini oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amacına yönelik olarak geliştirilen hipotezler test edilmiştir: 

H1: F11 ile F22 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: F1 ile F33 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: F1 ile F44 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: F2 ile F3 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: F2 ile F4 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: F3 ile F4 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ŞSMMMO) verilerine göre Şanlıurfa ilinde bulunan 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Serbest Muhasebeci (SM) sayısı5 547 olup 460 meslek mensubu 

merkezde, 87’si ise ilçelerdedir. Merkez ve ilçelerde aktif olan SM ve SMMM sayısı ise 319’dur.  Çalışmada 

veri toplama aracı olarak kullanılan soru formu söz konusu evren içerisindeki 112 SM ve SMMM katılımcıya 

uygulanmıştır (N=112). Yazıcıoğlu ve Erdoğan’ın (2004: 50) çalışmalarındaki örneklem tablosunda; 0,10 

örnekleme hatası, p6=0,5; q7=0,5 düzeyinde evrenin 750 olması durumunda örneklem büyüklüğünün 85 olması 

gerektiği belirtilmiştir. Buna bağlı olarak çalışmada 112 katılımcının değerlendirilmesi, örneklem büyüklüğü 

hususunda sorun olmadığını göstermektedir. 

3.3.  Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan anketin uygunluğuna 

ilişkin Harran Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan 06.07.2021 tarih ve 2021/113 sayılı yazı 

ile Etik Kurul Kararı alınmıştır. Şanlıurfa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına bağlı muhasebe 

meslek mensuplarına kolayda örneklem tekniğiyle pandemi dolayısıyla online olarak uygulanmış ve 112 adet 

anket formu analize dahil edilmiştir. Soru formu; Ejike (2018), Kurt (2020) ile Kızıl, Akman ve Yılmaz (2019) 

tarafından çalışmalarında kullandıkları ölçeklerin tarafımızdan revize edilmesiyle oluşturulmuştur. 

Hazırlanan anket formu 5 farklı bölüm ve 30 sorudan oluşmaktadır. Soru formumun birinci bölümünde Adli 

Muhasebe Yapısına Yönelik Kısıtlayıcı Faktörlerin tespiti için 8 ifade, ikinci bölümde Adli Muhasebe Eğitimine 

Yönelik Kısıtlayıcı Faktörlerin neler olabileceğini gözlemleyebilmek için 7 ifadeye yer verilmiştir. Üçüncü bölüm 

Adli Muhasebenin Bilinirliğine/Geliştirilmesine Yönelik Kısıtlayıcı Faktörlerin neler olabileceğini ölçmek için 4 ifade 

ve dördüncü bölümde ise Adli Muhasebe ile ilgili Güven ve Güvencelere Yönelik Kısıtlayıcı Faktörlerin tespitine 

yönelik 5 ifadeden oluşmaktadır. Anketin son bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye 

yönelik 6 ifade yer almaktadır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada adli muhasebenin; yapısına, bilinirliği, geliştirilmesi, güven ve güvencelerine, akademik, denetçi 

ve paydaş eğitimlerine, mesleki örgütlerce verilen eğitimlere yönelik kısıtlayıcı faktörlerde muhasebe meslek 

mensuplarının bakış açıları arasında anlamlı farklılığın olup olmadığı belirlenmeye yönelik verilere normallik 

testi, faktör, güvenilirlik, geçerlilik ve korelasyon analizleri uygulanmıştır. 

                                                 
1 Adli Muhasebe Yapısına Yönelik Kısıtlayıcı Faktörler 
2 Adli Muhasebenin Bilinirliği, Geliştirilmesi, Güven ve Güvencelere Yönelik Kısıtlayıcı Faktörler 
3 Adli Muhasebenin Akademik, Denetçi ve Paydaş Eğitimine Yönelik Kısıtlayıcı Faktörleri 
4 Adli Muhasebenin Mesleki Örgütlerce Verilen Eğitimine Yönelik Kısıtlayıcı Faktörleri 
5 https://turmob.org.tr/Odalar/SMMM/42  
6 Araştırılan durumun sıklığı 
7 İncelenen durumun görülmeme sıklığı 

https://turmob.org.tr/Odalar/SMMM/42
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4. BULGULAR 

Çalışmada ilk olarak muhasebe meslek mensuplarına uygulanan anket sonucunda yapılan analizlerin 

sonuçlarına yer verilmiştir. 

4.1. Normallik Testi 

Anket formunda bulunan ifadelerden 5’li likert ölçekli ifadeler normallik testine tabi tutulmuştur. Öncelikli 

olarak Kolmogorov-Simirnov testine bakılmış; bu değerlerin p<.05 olup olmadığı tespit edilmiştir. Daha sonra 

verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini gözlemleyebilmek için verilerin çarpıklık-basıklık 

değerlerine bakılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık düzeyine bakılan ifadelerin normal dağılım gösterip 

göstermediğinin belirlenebilmesi için aşağıdaki bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1: Verilerin Bulgularına Ait Normallik Test Sonucu 

Ölçek İstatistik p 

Adli Muhasebe Yapısına Yönelik Kısıtlayıcı Faktörler 0,252 0,00 

Adli Muhasebenin Bilinirliği, Geliştirilmesi, Güven ve Güvencelere Yönelik Kısıtlayıcı Faktörler 0,237 0,00 

Adli Muhasebenin Akademik, Denetçi ve Paydaş Eğitimine Yönelik Kısıtlayıcı Faktörleri 0,235 0,00 

Adli Muhasebenin Mesleki Örgütlerce Verilen Eğitimine Yönelik Kısıtlayıcı Faktörleri 0,121 0,00 

 
Tablo 1’de verilerin hangi dağılımı gösterdiğini belirlemek için Kolmogorov-Smirnov dağılım analizi 

yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov analizine göre p<.05 düzeyinde verilerin normal dağılım göstermediği 

gözlemlenmiştir. 

4.2. Tanımlayıcı İstatistikler 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırma konusuyla ilgili olarak Şanlıurfa ilinde yapılan anket sonucunda elde 

edilen verilerle mali müşavirlerin demografik özellikleri tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların 

demografik özelliklerini tanımlayan istatistikler, 6 soruyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Tablo 2: Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

    Frekans (N) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 7 6,2 

Erkek 105 93,8 

Yaş 

21-29 22 19,6 

30-39 45 40,2 

40-49 35 31,3 

50 ve Üzeri Yaş 10 8,9 

Eğitim Düzeyi 

Lise 14 12,5 

Ön Lisans 12 10,7 

Lisans 63 56,3 

Lisans Üstü 23 20,5 

Mesleki Deneyim 

1-5 Yıl 25 22,3 

6-10 Yıl 28 25 

11-15 Yıl 31 27,7 

16-20 Yıl 13 11,6 

21 ve Üzeri 15 13,4 
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Aylık Gelir Düzeyi 

4.000 TL ve Altı 26 23,2 

4.001- 8.000 TL 17 15,2 

8.001-12.000 TL 28 25 

12.001-16.000 TL 22 19,6 

16.001-20.000 TL 12 10,7 

20.001 TL ve Üstü 7 6,3 

İlave Unvan 

Bağımsız Denetçi 16 14,3 

Bilirkişi 16 14,3 

Uzlaştırıcı 8 7,1 

Hiçbiri 82 73,2 

 
Tablo 2’de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular verilmiş olup sonuçları aşağıdaki gibidir; 

 Cinsiyete göre katılımcıların; %6,2’si kadın, %93,8’i erkektir. 

 Yaşa göre katılımcıların; %19,6’sı 21-29 yaş, %40,2’si 30-39 yaş, %31,3’ü 40-49 yaş ve %8,9’u da 50 yaş 

ve üzeri olarak belirlenmiştir. 

 Eğitim düzeylerine göre katılımcıların; %12,5’i Lise, %10,7’si Ön Lisans, %56,3’ü Lisans, %20,5’i 

Yüksek Lisans olarak belirlenmiştir.  

 Mesleki deneyimlerine göre katılımcıların; %22,3’ü 1-5 yıl, %25’i 6-10 yıl, %27,7’si 11-15 yıl, %11,6’sı 

16-20 yıl ve %13,4’ü 21 yıl ve üzeri olarak belirlenmiştir. 

 Aylık gelir düzeylerine göre katılımcıların; %23,2’si 4.000 TL ve altı, %15,2’si 4.001-8.000 TL, %25’i 

8.002-12.000 TL, %19,6’sı 12.001-16.000 TL, %10,7’si 16.001-20.000 TL ve %6,3’ü ise 20.001 TL ve üstü 

olarak belirlenmiştir. 

 SM ve SMMM unvanına ilave olarak katılımcıların; %14,3’ü bağımsız denetçi, %14,3’ü bilirkişi, %7,1’i 

uzlaştırıcı ve %73,2’si ise başka bir unvana sahip olmadıkları belirlenmiştir. 

 

4.3. Güvenilirlik, Geçerlilik ve Faktör Analiz Sonuçları 

Soru formunun geçerlilik/güvenilirlik analizlerini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Bunun öncesinde 

veri setinin Açıklayıcı Faktör Analizinin (Explaratory Factor Analysis) varsayımlarını sağlayıp sağlamadığı 

kontrol edilmiştir. Normallik varsayımı için Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk testleri yapılmış ve 

verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. 

Açıklayıcı faktör analizinde, veri seti normal dağılmadığı için faktör çıkarım metodu olarak 

Ağırlıklandırılmamış En Küçük Kareler (Unweighted Least Squares) yöntemi seçilmiş, faktör döndürme 

yöntemi olarak ise Promax kullanılmıştır. KMO ve Bartlett’s Testi sonuçları 0,929 düzeyinde çıkmış ve 

örneklem büyüklüğünün yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir (Bektaş, 2017: 57). Ayrıca analiz sonucunda 

elde edilen dörtlü faktör yapısı toplam varyansın 68,90’ını açıklamaktadır. 
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Tablo 3: Faktör Analiz Testi ve Güvenilirlik Katsayısı 

                                          SORU Faktör Yapısı Güvenilirlik 

F1  F2 F3 F4 Cronbach’s 

Alpha 

S5. Adli muhasebecilik mesleğinin çerçevesi belirlenmiş 

yasal bir statüye kavuşturulması gerekir. 

,841    ,943 

S8. Adli muhasebecilik gerekli niteliklere sahip 

uzmanlar tarafından yapılmalıdır.  

,819    

S1. Adli muhasebe uygulamalarının kurumsallaşması 

gerekir.  

,786    

S3. Adli muhasebe hizmetlerine ilişkin uygulama 

standartlarının oluşturulması gerekir. 

,754    

S2. Adli Muhasebeciliğin sertifikalandırılmasına yönelik 

koşulların belirlenmesi gerekir. 

,744    

S7. Uygulamada birlik sağlanması açısından adli 

muhasebe ilke ve standartlarının uluslararası niteliğe 

sahip olması gerekir. 

,733    

S4. Kamu/Özel sektörde adli muhasebe biriminin 

kurulması yasal zorunluluk olmalıdır.  

,723    

S6. Adli muhasebe konusunda dünyadaki en iyi 

uygulamalar değerlendirilerek ülkemizdeki adli 

muhasebe uygulamalarının iyileştirilmesi gerekir.  

,622    

S22. Adli muhasebe uygulamalarının yolsuzluğu 

önlemesi veya en aza indirmesi gerekir. 

 ,882   ,954 

S23. Bağımsız denetimlerde adli muhasebe uzmanının 

görev alması gerekir. 

 ,856   

S24. Adli muhasebe uygulamalarının finansal raporlara 

olan güveni arttırması gerekir. 

 ,807   

S21. Adli muhasebe vakalarında yargı mercilerine görüş 

bildiren adli muhasebecilere yasal güvencenin 

sağlanması gerekir. 

 ,775   

S20. Adli muhasebecilik faaliyetinden elde edilecek 

gelirler, bağımsızlık ve tarafsızlığı zedelemeyecek 

kaynaklardan sağlanmalıdır. 

 ,768   

S18. Adli muhasebe mesleğine yönelik farkındalığın 

arttırılması gerekir. 

 ,712   

S19. Adli muhasebe uygulamalarının yaygınlaşması için 

yargı mensupları ile adli muhasebecilik meslek 

mensupları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerekir. 

 ,624   

S17. Adli muhasebe alanındaki ar-ge çalışmalarına 

yeterli düzeyde finansman ve hibe desteklerinin 

sağlanması gerekir. 

 ,616   

S16. Adli muhasebecinin faaliyet alanlarının iyi 

tanımlanması gerekir.  

 ,464   

S13. Adli denetçilere sürekli ve zorunlu eğitimlerin 

verilmesi gerekir. 

  ,905  ,867 

S14. Adli muhasebenin gerekliliği ve önemliliği 

hakkında paydaşların periyodik olarak eğitilmesi 

gerekir. 

  ,904  

S12. Adli muhasebe eğitimi üniversiteler tarafından 

verilmelidir. 

  ,517  
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S10. Lisansüstü müfredatlarında adli muhasebeye yer 

verilmelidir. 

  ,487  

S11. Adli muhasebe eğitimi üniversiteler, TÜRMOB ve 

Adalet Bakanlığı iş birliği ile verilmelidir.  

   ,932 ,762 

S15. Adli muhasebe eğitimi TÜRMOB tarafından 

verilmelidir.  

   ,704 

S9. Ön Lisans ve Lisans müfredatlarında adli 

muhasebeye yer verilmelidir.  

   ,486 

Güvenilirlik analiz sonucunda her bir faktör için Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı test edilmiştir. Adli 

Muhasebe Yapısına Yönelik Kısıtlayıcı Faktörler (F1) içerisinde maddelerin aldıkları faktör yükleri en yüksek ,842 

ve en düşük ,622 düzeyindedir. Ayrıca bu faktörün güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) ,943 çıkmıştır. 

Adli Muhasebenin Bilinirliği, Geliştirilmesi, Güven ve Güvencelere Yönelik Kısıtlayıcı Faktörler (F2) içerisinde ise 

maddelerin faktör yüklerinin ,882 ile ,464 arasında olduğu görülmüştür. F2 için güvenilirlik katsayısı 

(Cronbach’s Alpha) ,954 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Adli Muhasebenin Akademik, Denetçi ve Paydaş 

Eğitimine Yönelik Kısıtlayıcı Faktörleri (F3) içerisinde maddelerin aldıkları faktör yükleri en yüksek ,905 ve en 

düşük ,487 düzeyindedir. Ayrıca bu faktörün güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha)  ,867 çıkmıştır. Adli 

Muhasebenin Mesleki Örgütlerce Verilen Eğitimine Yönelik Kısıtlayıcı Faktörleri (F4) içerisinde maddelerin aldıkları 

faktör yükleri en yüksek ,932 ve en düşük ,486 düzeyindedir. Ayrıca bu faktörün güvenilirlik katsayısı 

(Cronbach’s Alpha) ,762 çıkmıştır. Yapılan faktör analizinde 4 faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Elde edilen 

faktörlerin araştırmanın teorik yapısıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmüştür. 

Elde edilen faktör grupları sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

F1: Adli Muhasebe Yapısına Yönelik Kısıtlayıcı Faktörler 

F2: Adli Muhasebenin Bilinirliği, Geliştirilmesi, Güven ve Güvencelere Yönelik Kısıtlayıcı Faktörler 

F3: Adli Muhasebenin Akademik, Denetçi ve Paydaş Eğitimine Yönelik Kısıtlayıcı Faktörleri 

F4: Adli Muhasebenin Mesleki Örgütlerce Verilen Eğitimine Yönelik Kısıtlayıcı Faktörleri 

Faktörlere ilişkin tanımlayıcı istatistiki bulgular Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4: Faktörlerin Tanımlayıcı İstatistik Bulguları 

Ölçek N Min. Max Ort. SS 

F1 112 1,38 5,00 4,2031 ,758 

F2 112 1,44 5,00 4,1290 ,773 

F3 112 1,25 5,00 3,9933 ,831 

F4 112 1,33 5,00 3,4405 1,008 

 

Tablo 4’teki bulgulara göre katılımcıların F1 faktörüne en yüksek düzeyde katılım gösterdiği, bunun yanında 

en düşük düzeyde katılım gösterdikleri faktörün ise F4 faktörü olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre 

muhasebe meslek mensupları F1 kısıtlayıcı faktöründeki hususlara genel olarak katıldıkları, F4 kısıtlayıcı 

faktöründeki hususlara ise genel olarak kararsız kaldıkları belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada meslek mensuplarına yöneltilen soru formundan elde edilen 4 faktörün birbirleri ile 

karşılaştırmaları yapılmış ve analize tabi tutulmuştur. Bunun için oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir; 
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Tablo 5. Hipotezler 

H1: F1 ile F2 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: F1 ile F3 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: F1 ile F4 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: F2 ile F3 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: F2 ile F4 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: F3 ile F4 arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

4.4. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Hipotezlerin geçerliliğinin test edilebilmesi için F1, F2, F3 ve F4 faktörleri birbirleri ile korelasyon analizine 

tabi tutulmuştur. Korelasyon analizi sonucu aşağıdaki gibidir. 

Tablo 6. Analiz Sonuçları 

  F1 F2 F3 F4 

F1 Korelasyon Katsayısı 1 ,635** ,614** ,271** 

F2 Korelasyon Katsayısı ,635** 1 ,663** ,429** 

F3 Korelasyon Katsayısı ,614** ,663** 1 ,469** 

F4 Korelasyon Katsayısı ,271** ,429** ,469** 1 

** 0.001’de anlamlı farklılığı ifade etmektedir. 

H1 hipotezinde F1 faktörü F2 ile birlikte korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda ,001 

düzeyinde F1 ile F2 faktörü arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  (r(112)= 

.635, p<.001) olduğundan H1 hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre yapısal (ort. 4,20) ile bilinirlik, gelişmişlik, 

güven ve güvencelere (ort. 4,13) yönelik kısıtlayıcı faktörlerde katılımcıların bakış açılarının aynı doğrultuda 

ve yakın düzeyde gerçekleştiği belirlenmiştir. Başka bir ifade ile katılımcıların büyük çoğunluğu ilgili 

kısıtlayıcı faktörlerin kapsamında bulunan anket sorularına katılıyorum (1-Kesinlikle Katılmıyorum; 5-

Kesinlikle Katılıyorum) şeklinde görüş belirtikleri görülmektedir. Bu durum yapısal ile bilinilirlik, gelişmişlik, 

güven ve güvencelere ilişkin belirlenen kısıtlayıcı faktörlerin mevcudiyeti muhasebe meslek mensupları 

tarafından desteklendiğini göstermektedir. 

H2 hipotezinde F1 faktörünün F3 faktörüyle arasındaki ilişkiye bakılmış ve ,001 düzeyinde F1 ile F3 faktörü 

arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (r(112)= .614, p<.001) olduğundan H2 

hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre yapısal (ort. 4,20) ile akademik, denetçi ve paydaş eğitimine (ort. 3,99) 

yönelik kısıtlayıcı faktörlerde katılımcıların bakış açılarının benzer şekilde oluştuğu ve ilgili faktörlere ilişkin 

ifadelere “katılıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. 

H3 hipotezinde F1 faktörü F4 ile birlikte korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda ,001 

düzeyinde F1 ile F4 faktörü arasında da istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

(r(112)= .271, p<.001) olduğundan H3 hipotezi kabul edilmiştir. Bulgulara göre yapısal (ort. 4,20) ile mesleki 

örgütlerce verilen eğitimlere (ort. 3,44) yönelik kısıtlayıcı faktörler arasında zayıf bir ilişkinin ve katılımcıların 

bakış açıları arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. Muhasebe meslek mensupları yapısal kısıtlayıcı 

faktör ifadelerine “katılıyorum”, mesleki örgütlerce verilen eğitimlere yönelik kısıtlayıcı faktör ifadelerinde ise 

“kararsızım” şeklinde görüşlerini beyan etmişler. Dolayısıyla adli muhasebeye ilişkin eğitimlerin meslek 

örgütleri tarafından sağlanmasında muhasebe meslek mensuplarının kararsız kaldıkları anlaşılmaktadır. 

H4 hipotezinde F2 faktörü F3 ile birlikte korelasyon analizine tabi tutulmuş olup ,001 düzeyinde F2 ile F3 

faktörü arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (r(112)= .663, p<.001) 

olduğundan H4 hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre bilinirlik, gelişmişlik, güven ve güvenceler (ort. 4,13) ile 

akademik, denetçi ve paydaş eğitimine (ort. 3,99) yönelik kısıtlayıcı faktörlere ilişkin katılımcıların bakış 

açılarında yüksek düzeyde ve aynı doğrultuda bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu durum bilinilirlik, 
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gelişmişlik, güven ve güvenceler ile akademik, denetçi ve paydaş eğitimine ilişkin belirlenen kısıtlayıcı 

faktörlerin muhasebe meslek mensupları tarafından kabul edildiğini göstermektedir. 

H5 hipotezinde F2 faktörü F4 ile birlikte yapılan korelasyon analizi sonucunda ,001 düzeyinde F2 ile F4 faktörü 

arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (r(112)= .429, p<.001) olduğundan H5 

hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre bilinirlik, gelişmişlik, güven ve güvenceler (ort. 4,13) ile mesleki 

örgütlerce verilen eğitimlere (ort. 3,44) yönelik kısıtlayıcı faktörler arasında orta düzey bir ilişkinin ve 

katılımcıların bakış açıları arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. Katılımcılar; bilinirlik, gelişmişlik, 

güven ve güvencelere ilişkin ifadelere katılıyorum şeklinde görüş belirtirken, mesleki örgütlerce verilen 

eğitimlere yönelik ifadelerde kararsız kaldıkları görülmektedir. 

H6 hipotezinde F3 faktörünün F4 faktörü ile birlikte korelasyon analizi sonucunda ,001 düzeyinde F3 ile F4 

faktörü arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (r(112)= .469, p<.001) 

olduğundan H6 hipotezi kabul edilmiştir. Bulgulara göre akademik, denetçi ve paydaş eğitimi (ort. 3,99) ile 

mesleki örgütlerce verilen eğitimlere (ort. 3,44) yönelik kısıtlayıcı faktörler arasında orta düzey bir ilişkinin ve 

katılımcıların bakış açıları arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu durum katılımcıların akademik, 

denetçi ve paydaş eğitimine ilişkin belirlenen kısıtlayıcı faktör ifadelerine muhasebe meslek mensuplarının 

katılım sağladıkları ancak mesleki örgütlerce verilen eğitimlere yönelik kısıtlayıcı faktör ifadelerinde kararsız 

bir tutum sergilediklerini göstermektedir. 

Hipotezler ve sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7. Hipotezler ve Sonuçları 

HİPOTEZLER SONUÇLAR 

H1: F1 ile F2 arasında anlamlı bir ilişki vardır. Hipotez Kabul Edilmektedir. 

H2: F1 ile F3 arasında anlamlı bir ilişki vardır. Hipotez Kabul Edilmektedir. 

H3: F1 ile F4 arasında anlamlı bir ilişki vardır. Hipotez Kabul Edilmektedir. 

H4: F2 ile F3 arasında anlamlı bir ilişki vardır. Hipotez Kabul Edilmektedir. 

H5: F2 ile F4 arasında anlamlı bir ilişki vardır. Hipotez Kabul Edilmektedir. 

H6: F3 ile F4 arasında anlamlı bir ilişki vardır. Hipotez Kabul Edilmektedir. 

Tablo 7’de görüldüğü üzere H1, H2, H3, H4, H5 ve H6 hipotezlerinin tümü kabul edilmiştir. Öte yandan, 

yukarıdaki hipotezlerin dışında, demografik değişkenlerle faktör yapısı arasında istatistiksel olarak farklılık 

olup olmadığına ilişkin olarak ANOVA analizi yapılmıştır. Buna göre, Tablo 2’de verilen demografik 

değişkenler ile F1, F2, F3 ve F4 faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Çalışmada tüm hipotezler kabul edilmiştir. Dolayısıyla adli muhasebe uygulamalarına yönelik belirlenen 

kısıtlayıcı faktörler muhasebe meslek mensupları tarafından benimsenmiştir. Bununla birlikte muhasebe 

meslek mensupları özellikle meslek örgütlerinin adli muhasebe eğitimlerindeki rollerine ilişkin ifadelerde 

genel olarak kararsız kalmışlardır. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Son yıllarda yoğun şekilde meydana gelen ve çeşitli mecralarda muhasebe skandalları olarak ifade edilen 

yüksek tutarlı finansal hile ve yolsuzluklar, paydaşların finansal raporlara olan güvenlerini zedelemektedir. 

Hile ve yolsuzluklarla etkin mücadelenin sağlanmasına ve paydaşların zedelenen güvenlerinin tekrar tesis 

edilmesine yönelik çabalar, adli muhasebeye olan gereksinimi yükseltmiştir. Özellikle yargı sürecindeki mali 

nitelikteki işlemlerin doğru ve gerçeğe uygun şekilde belirlenmesi, adli muhasebe konusunda uzman ve 

deneyimli kişilerin görevlendirilmesiyle mümkün olacaktır.  Gelişmiş ülkeler yatırımcıların piyasaya olan 

güvenlerini güçlendirmek amacıyla adli muhasebecilik mesleğinin geliştirilmesine yönelik (Karacan, 2012) 

yapısal usul, esas ve standartların oluşturulmasına ilişkin yoğun faaliyetler yürütmektedirler. Ancak uzun 

zamandan beri ülkemizdeki uygulamacı ve araştırmacıların gündeminde yer alan adli muhasebe konusunda 

tatmin edici bir gelişim düzeyinin sağlanamadığı (Kıllı ve Çeviren, 2017; Karslıoğlu ve Karavardar, 2019; Kızıl 

vd., 2019; Şenel ve Arslan, 2019) görülmektedir. Ülkemizdeki adli muhasebe uygulamalarına yönelik yapılan 
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literatür çalışmalarında adli muhasebe konusunun farklı boyutlarıyla (eğitim, müfredat, bilinirlik vb.) ayrı 

ayrı değerlendirildiği ve elde edilen bulgularda adli muhasebeye ilişkin yapı, standart, eğitim, yasal zemin 

gibi hususlarda ciddi eksikliklerin tespit edildiği görülmektedir. 

Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebe uygulamalarının bilinirliği, gelişmişliği, yapı, 

güven gibi farklı boyutlarına ilişkin hususlara yönelik belirlenen kısıtlayıcı faktörlere katılım düzeyleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla konuya bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşılmış; genel ve detaylı bir 

perspektif sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bulgular şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Yapısal faktörler ile bilinirlik, gelişmişlik, güven ve güvencelere yönelik kısıtlayıcı faktörlerde katılımcıların 

bakış açılarının aynı doğrultuda ve yakın düzeyde gerçekleştiğinden H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu durum 

yapısal ile bilinilirlik, gelişmişlik, güven ve güvencelere ilişkin belirlenen kısıtlayıcı faktörlerin varlığının 

muhasebe meslek mensupları tarafından desteklendiğini göstermektedir. 

Yapısal faktörler ile akademik, denetçi ve paydaş eğitimine yönelik kısıtlayıcı faktörlerin test edildiği H2 

hipotezinde katılımcıların bakış açılarında yüksek düzeyde benzerlik gösterdiğinden ilgili hipotez kabul 

edilmiştir. Katılımcılar ilgili faktör ifadelerine yüksek düzeyde “katılıyorum” şeklinde düşüncülerini 

belirtmekle bu faktörlerin adli muhasebe uygulamalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesindeki gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. 

H3 hipotezinde yapısal faktörler ile mesleki örgütlerce verilen eğitimlere yönelik kısıtlayıcı faktörler 

arasındaki ilişkinin boyutu test edilmiştir. Katılımcıların ilgili faktörlere yönelik düşünceleri arasında 

istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuş dolayısıyla ilgili hipotez kabul edilmiştir. 

Muhasebe meslek mensupları yapısal kısıtlayıcı faktör ifadelerine “katılıyorum”, mesleki örgütlerce verilen 

eğitimlere yönelik kısıtlayıcı faktör ifadelerinde ise “kararsızım” şeklinde görüşlerini beyan etmişlerdir. 

Dolayısıyla adli muhasebeye ilişkin eğitimlerin meslek örgütleri tarafından verilmesine muhasebe meslek 

mensuplarının kararsız kaldıkları anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların bilinirlik, gelişmişlik, güven ve güvence ile akademik, denetçi ve paydaş eğitimine yönelik 

kısıtlayıcı faktörlere ilişkin bakış açıları H4 hipotezi ile test edilmiştir. Belirtilen faktörlerde katılımcıların bakış 

açıları arasında yüksek düzeyde ve aynı doğrultuda bir ilişkinin olduğu tespit edilmiş ve H4 hipotezi kabul 

edilmiştir. Bu durum bilinilirlik, gelişmişlik, güven ve güvenceler ile akademik, denetçi ve paydaş eğitimine 

ilişkin belirlenen kısıtlayıcı faktörlerin muhasebe meslek mensupları tarafından kabul edildiğini 

göstermektedir. 

Bilinirlik, gelişmişlik, güven ve güvenceler ile mesleki örgütlerce verilen eğitimlere yönelik kısıtlayıcı 

faktörlerin test edildiği H5 hipotezinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuş ve ilgili hipotez kabul 

edilmiştir. Buna göre katılımcılar; bilinirlik, gelişmişlik, güven ve güvencelere ilişkin ifadelerde “katılıyorum” 

görüşünü, mesleki örgütlerce verilen eğitimlere yönelik ifadelerde ise “kararsızım” görüşünü daha yoğun bir 

biçimde benimsedikleri tespit edilmiştir. 

H6 hipotezinde akademik, denetçi ve paydaş eğitimi ile mesleki örgütlerce verilen eğitimlere yönelik 

kısıtlayıcı faktörler arasındaki ilişkinin boyutu test edilmiştir. Bulgular ilgili ilişkinin pozitif yönlü ve 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiş ve H6 hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre muhasebe meslek 

mensuplarının akademik, denetçi ve paydaş eğitimine ilişkin belirlenen kısıtlayıcı faktörlere ilişkin ifadelerde 

“katılıyorum” görüşünü, mesleki örgütlerce verilen eğitimlere yönelik kısıtlayıcı faktör ifadelerinde ise 

“kararsızım” görüşünü sergiledikleri tespit edilmiştir. 

Genel değerlendirme olarak bulgular, muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebe uygulamalarına 

yönelik belirlenen farklı boyutlara ilişkin kısıtlayıcı faktörlere yüksek düzeyde katılım sağladıklarını 

göstermektedir. Böylece adli muhasebe uygulamalarına yönelik belirlenen hususların oluşturulması veya 

geliştirilmesinin gerekliliği muhasebe meslek mensupları tarafından ortaya konulmuştur. Bu kapsamda 

konuya ilişkin sunulan öneriler aşağıda sıralanmıştır. 

 Adli muhasebenin; yasal bir zemine kavuşturulması, mevzuat ve standartlarının oluşturulması, 

eğitimlerin akademik müfredatlarla sağlanması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 
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 Adli muhasebecilik mesleğinin uzman meslek mensupları tarafından yerine getirilmesi, sürekli ve 

zorunlu eğitimlerle meslek mensuplarının gelişimlerine süreklilik ve sürdürülebilirlik kazandırılması 

gerekmektedir. 

 Adli muhasebe uygulamalarının etkin, verimli ve güvenilirliği için meslek mensuplarına uygun 

zemin ve güvencelerin sağlanması gerekmektedir. 

 Belirli kapasitenin üstündeki kurum veya kuruluşlarda adli muhasebe uzmanının istihdam 

edilmesinin yasal zorunluluğa kavuşturulması gerekmektedir. 

 Yargıya intikal etmiş adli muhasebe kapsamındaki işlemlerin gerçeklik ve doğruluğunu belirleme 

görevini üstlenmiş adli muhasebecilere ödenecek hizmet bedellerinin bağımsızlıklarını 

zedelemeyecek kaynaklardan sağlanması ve ifade edecekleri görüş ile düzenleyecekleri raporlardan 

dolayı kendilerine yasal güvencelerin sağlanması gerekmektedir. 
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Amaç –   Dünyada son yıllarda popüler olan ve durumsal faktörlere dayanan omnikanal 

yöntemlerinden biri olan ÇAMSA (Çevrimiçi Araştır Mağazadan Satın Al) yönteminin, tüketicilerin 

anlık satın alma davranışlarına etkisinin incelenmesidir. 

Yöntem –  Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden “Betimsel Yöntem” kullanılmıştır. Yapılan 

anketlerden toplanan veriler üzerinde betimsel istatistik analizleri yapılmış ve verilere ait frekans, 

yüzde, ortalama, standart sapma, çarpıklık, basıklık gibi betimsel istatistik bulguları sunulmuştur. 

Daha sonra hipotezlere uygun istatistiksel analiz yöntemleri seçilmiş ve bağımlı değişkenlerle bağımsız 

değişkenler arasındaki ilişki ve farklar ortaya konulmuştur.   

Bulgular –  Analizler sonrası ÇAMSA ölçeğinin anlık satın alma davranışı üzerindeki etkisinin 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Ancak aracı değişken rolündeki durumsal faktörler 

değişkeninin anlık satın alma davranışı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmüştür. Bu bağlamda durumsal faktörler değişkeninin ÇAMSA ölçeği ve anlık satın alma 

davranışı üzerinde tam bir aracı rolüne sahip olduğu söylenebilir. 

Tartışma –   Omnikanal yöntemlerinden ÇAMSA`nın anlık satın alma davranışlarına etkisi 

düşünülmüş ancak durumsal faktörlerin anlık satın alma davranışını ciddi bir şekilde etkilediği 

görülmüştür. Tüketici anlık satın alma davranışı ile ilgili çalışmalar incelendiğinde ÇAMSA`nın satın 

alma davranışına etkisinin ilk defa çalışıldığı görülmektedir. Bununla birlikte sanal mağaza 

atmosferinin veya fiziksel mağaza atmosferinin anlık satın alma davranışına etkisi çalışılmıştır. 

Araştırma bu çalışmaya özgü yapılan analizler doğrultusunda detaylandırılmaktadır. 
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Purpose –  The aim of this study is to examine based on situational factors the effect of ÇAMSA ( 

Research Online Purchase from Store) method on consumers`impulse buying behavior. ÇAMSA is one 

of the omnichannel methods which has recently become popular in the world 

Design/methodology/approach –  In this research descriptive method and rational method which are 

quantitative research methods were used. Primarily descriptive statistical analysis were made on the 

collected data and frequency, percantage, means, standard deviation of data, skewness, kurtosis of the 

data are presented. Then, statistical analysis methods which is suitable for the hypotheses were selected.  

The relationships and differences between dependent variables and independent variables were 

revealed. 

Findings –  After the analysis, it was seen that the effect of ÇAMSA scale on impulse buying behavior 

was not statistically significant. However, the effect of the situational factors variable as a mediator role 

on the impulse buying behavior was found to be statistically significant. Therefore, the situational 

factors variable has a full mediator role on the ÇAMSA scale and impulse buying behavior. 

Discussion –  The effect of ÇAMSA, one of the omnikanal methods, on impulse buying  behavior was 

considered, but it was seen that situational factors seriously affected impulse buying behavior. When 

the studies on consumer impulse buying behavior are examined,  it is seen that the effect of ÇAMSA on 

purchasing behavior has been studied for the first time. On the other hand, the effect of virtual store 

atmosphere or physical store atmosphere on impulse buying behavior has been studied. The research 

of based on situational factors the effect of ÇAMSA ( Research Online Purchase from Store) method on 

consumers`impulse buying behavior is made specific and detailed in line with the analyzes. 
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1.  Giriş 

Perakende alanında kullanılan dijital gelişmeler, iş yapış şekillerine yenilikçi yaklaşımlar ve modeller 

getirmekle birlikte perakendecilik ve alışveriş kültürünü de değişime uğratmıştır. Günümüzde alışveriş yapan 

tüketiciler alacakları ürünler veya servislerle ilgili bilgilere her an ulaşabilecekleri, etkin, verimli ve eğlenceli 

bir alışveriş yapabilecekleri teknolojiye sahiptir. Bu tarz dijital teknolojilerin mağazalara adapte edilmesiyle 

mağazaların tüketici gözündeki çekiciliği artmıştır. Dijitalleşme ile tüketicilerin bilgi toplama, satın alma, 

ödeme ve tüketici servisini kullanma yöntemleri değişmiştir. Tüketiciye ulaşmayı kesintisiz sağlayabilen 

omnikanal yöntemleri giderek önem kazanmaya başlamıştır.  

Omnikanal kısaca tüm kanalların tek bütünleşik bir kanal gibi davranması tüketiciyi tanıması ve tüketiciye 

eşsiz bir deneyim sunması şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüz dünyasında Internet ve dijital kanallardan 

alışveriş yapmak giderek popüler ve kullanılır hale gelmekte ve tüketici davranışını etkilemektedir. -Dijital 

2021 raporuna göre, Türkiye`de yetişkinlerin %90.8`inin akıllı telefon ve tablet şeklinde mobil bağlantı sahibi 

olması (Kemp, 2021: 3), bu mobil cihazlarla internete erişim sağlaması perakendecilerin omnikanal 

yöntemlerine geçmesini hızlandırmıştır. Tüketiciler tüm kanalların avantajlarını omnikanal sisteminde 

kullanabilmekte ve ürünlerle ilgili bilgiyi çevrimiçi veya çevrimdışı ulaşabilmektedirler (Du vd., 2019: 84). 

Omnikanal yöntemlerinden en çok uygulananları çevrimiçi satın al mağazdan teslim al, çevrimiçi araştır 

adreste satın al, envanter sergi/satış salonu, çevrimiçi araştır mağazdan satın al şeklindedir. Bu uygulamalara 

her geçen gün yenisi eklenmekte ve zenginleşmektedir. Econsultancy`nin 2015 yılında yayınladığı "Mobil 

Deneyim Trendleri" raporunda tüketicilerin %92`si mağazada alışveriş ortamındayken de karar verebilmek 

için mobil akıllı cihazlarından ürünle ilgili araştırma yapmaktadırlar (King, 2020: 142). Bu yöntem günümüz 

dijital tüketicileri için çok kullanılır hale gelmiştir. 

Bu araştırmada, durumsal faktörlerin aracı olarak çevrimiçi ve çevrimdışı anlık satın alma davranışını 

omnikanal üzerinde değerlendirmeden yola çıkılarak ÇAMSA (Çevrimiçi Araştır Mağazadan Satın Al) 

yönteminin, Türkiye’de sigorta brokerliği sektöründe çalışanların anlık satın alma davranışları üzerindeki 

etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Konuyla ilgili kavramsal çerçeve ortaya konmuş Omnikanal 

seçeneklerinden yalnızca ÇAMSA üzerinde durulmuş ÇAMSA`nın anlık satınalma davranışına etkisi 

üzerinde bir anket ve betimsel bir çözümleme yapılmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Omnikanal 

Pazarlama kanallarının gelişimine kronolojik olarak baktığımızda geleneksel tek kanal, çoklu kanal, çapraz 

kanal ve omnikanal olarak geliştiği görülmektedir. 

Omnikanal tüketicilerin fiziksel mağazadan çevrimiçi mağazalara hatta sosyal medyaya kadar satıcılar ile 

buluştukları alanlardır. Geleneksel ve çevrimiçi kanalların bütünleşmesi omnikanal modeli için hayati bir 

önem taşımaktadır. Bu tür bir stratejiyle rekabet avantajı yaratılarak distribütörün tüm kanallar ve irtibat 

noktaları arasında tüketicinin özgün ve bütünsel bir deneyim geliştirmesi sağlanır (Rey-Moreno ve Medina-

Molina, 2016: 38). Omnikanal ile farklı kanalların ve temas noktalarının iş birliği yapması ve bu iş birliğinin 

de en uygun bir tüketici deneyimine ulaşması hedeflenir (Hure vd., 2017: 315).  

Tüketiciler satın alma faaliyetine geçmeden önce mağazanın konumunu, ürünün kalitesini, özelliklerini ve en 

iyi fiyatı nereden bulabilecekleriyle ilgili bilgilere (Park ve Lee, 2017: 1399) web sitelerinden, mobil 

aplikasyonlardan, kataloglardan, mağazalardan ulaşırlar. Omnikanal`da tüketiciler diğer tüketicilerden farklı 

olarak istedikleri ürün ve hizmetle ilgili bilgileri kolayca bulup ister çevrimiçi olarak isterse birden fazla kanal 

kullanarak alışverişlerini yapabilmektedirler (Yurova vd., 2016: 271). Yani omnikanal perakendeciliğinde 

tüketiciler çevrimiçi veya çevrimdışı kanallar kullanarak ürünleri satın alabilirler. Ürünler veya hizmetler 

çevrimiçi olarak doğrudan web sayfalarından ya da mobil aplikasyonlardan alınabildiği gibi ürünle ilgili karar 

vermeden önce web sayfalarından ürün ile ilgili bilgi toplayıp mağazaya giderek ürünün görülüp denenmesi 

de mümkündür. Tüketiciler tüm kanalların bu eşsiz avantajından yararlanabilir ve ürünlerin değerini ve 

bulunurluğunu çevrimiçi veya çevrimdışı araştırabilir (Du vd., 2019: 84). 
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Omnikanal mevcut tüm kanalları bütünleşmiş bir şekilde kullanıp tüketiciye eşi olmayan bir alışveriş 

deneyimi sağlar (Zhang vd., 2018: 309). Üstelik akıllı mobil cihazlar, sosyal ağ hizmetleri, mağaza içi teknoloji 

çözümleri çevrimiçi ve çevrimdışı kanallar arasındaki sınırı belirsizleştirmiştir. Böylelikle tüketicilerin 

kanallar arası sorunsuz bir şekilde dolaşmasının yolunu açılmıştır (Li vd., 2019: 44). 

2.1.1. Çevrimiçi Araştır Mağazadan Satın Al (ÇAMSA) 

Omnikanal uygulamaları arasında sıkça görülen çevrimiçi araştır mağazadan satın al, ürün bilgilerinin 

internet üzerinden araştırıldığı fakat gerçek satın alımın geleneksel kanal olan fiziksel mağazadan yapıldığı 

bir alışveriş yöntemidir (Mroz-Gorgon ve Szymanski, 2018: 26). ÇAMSA aynı zamanda webrooming olarak 

da adlandırılmaktadır (Li vd., 2019: 44). Tüketici çevrimiçi araştırma yapar ama satın alma kararını mağazada 

verir (Zbońkowski, 2020: 126). Bu durum kısaca sanal ortamda görülen bir ürünün, fiziksel mağazadan satın 

alınması olarak da tanımlanabilir. Yapılan çalışmalarda ÇAMSA`nın iki önemli aşaması olduğu 

görülmektedir. 1. Web sitesi üzerinden tüketicinin arama yapabilmesi 2. Tüketicinin internet üzerinden 

edindiği bilgileri mağazada ürünü görerek onaylaması, daha sonra ürünü mağazadan satın almasıdır (Flavian 

ve Orus, 2019: 2). ÇAMSA, tüketicilerin mağazaya gitmeden ve/veya mağazadayken önce ürünün özellikleri, 

kalitesi ile ilgili çevrimiçi araştırma yapması anlamına gelir. Tüketici aynı zamanda alışveriş kararına yardımcı 

olması için çevrimiçi durumda ürün veya hizmetle ilgili yorumlardan, blog gönderilerinden, sosyal medyadan 

yararlanır ve satın alma kararını verdiği zaman bu satın almayı mağazadan yapar (Reddy ve Nagarjuna, 2017: 

468). Tüketici mobil teknoloji kullanarak veya akıllı telefonlarından ürünler hakkında bilgi toplarken onları 

en yakın nerede bulacaklarını da araştırır (McAteer, 2018: 1).  

2.2. Tüketici Anlık Satın Alma Davranışı (TASAD) 

Anlık satın alma davranışı pazarlama literatürüne “impulse buying” sözcüğünün karşılığı olarak girmiştir. 

Anlık satın alma, tüketicilerin bir şeyi hemen satın almak için ani (Chen vd., 2021: 2472) ve dürtüsel satın alma 

deneyimi olarak ortaya çıkar (Yang vd., 2021: 4). Anlık satın alma tanımları genellikle amaçsız, plansız ve ani 

satın almalar olmakla birlikte (Wijaya ve Setyawan, 2020: 209) güçlü bir arzu, zevk ve heyecan duygularıyla 

bağlantılı olarak oluşmaktadır (Abdelsalam vd., 2020: 89043). 

Bayley ve Nancarrow (1998) anlık satın alma sürecini; ürüne veya hizmete bağlanma, acele bir hisle satın alma, 

adrenalini yükseltme ve morali düzeltme durumlarıyla ifade etmiş; tüketicinin düşünmeye vakit ayırmadan 

elinde birçok paketi taşıma isteğiyle fiyatı görmezden geldiği, heyecanlı bir süreç olarak tanımlanmıştır 

(Bayley ve Nancarrow, 1998: 101). 

Günümüzde en yaygın tüketici davranışlarından biri haline gelen anlık satın alma davranışı, pazarlamacıların 

ve araştırmacıların üzerinde yoğunlaştığı bir konu haline gelmiştir (Xiao ve Nicholson, 2012: 334; Tüfekçi vd., 

2014: 588). Nitekim yapılan araştırmalar mağazalardaki satışların yaklaşık %40’a yakınının anlık kararlarla 

gerçekleştirildiğini (Bellenger vd., 1978: 16), % 80’e yakın tüketicinin ise ara sıra anlık satın alma davranışı 

sergilediğini göstermektedir (Vohs ve Faber, 2007: 539). 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri 

Çalışmada Omnikanal yöntemlerinden biri olan ÇAMSA (Çevrimiçi Araştır Mağazadan Satın Al) yönteminin, 

Türkiye’de sigorta brokerliği sektöründe çalışanların anlık satın alma davranışları üzerindeki etkisini ortaya 

koymayı amaçlamakta ve nicel araştırma yöntemlerinden “Betimsel Yöntem” kullanılmaktadır. Araştırma 

modeli aşağıdaki gibidir (bkz şekil 1). 
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Şekil 1. ÇAMSA ve TASAD Modeli 

Araştırma kavramsal çerçevesinin dinamikleri üzerine inşa edilen aşağıdaki hipotezler (3 ana, 16 alt), çeşitli 

yöntemlerle test edilmek üzere öne sürülmüştür: 

H1. Durumsal faktörlere dayanan çevrimiçi araştır mağazadan satın al yöntemi ile tüketici anlık satın alma 

davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

H1.1. Çevrimiçi araştır mağazadan satın al yöntemi ile tüketici anlık satın alma davranışı arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H1.2. Web sitesi ortamı ile tüketici anlık satın alma davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

H1.3. Mağaza ortamı ile tüketici anlık satın alma davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

H1.4. Mağaza ortamı ile durumsal faktörler arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

H1.5. Web sitesi özellikleri ile durumsal faktörler arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

H1.6. Durumsal faktörlerle tüketici anlık satın alma davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem Yapısı 

Bu araştırmada, evren sigorta brokerliğinin en çok dijitalleşen sektörler arasında (Yoder vd., 2020: 5; Yılmaz 

vd., 2016: 16; Karaduman vd., 2017: 12) ve sigorta brokerliği sektöründe çalışanların dijitalleşen iş yapılarına 

uyum sağlamasını gerekli kılan bir sektör olduğundan Türkiye sigorta brokerliği sektörü çalışanlarıdır. 

Araştırmada sigorta sektörü çalışanlarının internet erişimli cihazları yoğun şekilde kullanmaları sayesinde 

çevrimiçi alışveriş alışkanlıklarının daha fazla olduğu varsayılmıştır.  

Türkiye sigorta brokerliğinde çalışan sayısı 2500 kişidir (Yılmaz vd., 2019: 3). Bundan dolayı evren 2500 kişi 

olarak alınmıştır. Araştırmada kullanılan örnekleme yöntemi “Ölçüt Örneklemedir”. Örneklem için belirlenen 

ölçütler, çalışmanın amacına uygun olarak belirlenmiştir. Bu ölçütler aşağıdaki gibidir; 

1. Katılımcıların sigorta brokerliği sektöründe çalışıyor olması, 

2. Katılımcıların sigorta brokerliği sektöründe beyaz yakalı statüsünde olması, 

3. Katılımcıların internet mağazacılığını daha önce kullanmış olmaları, 

4. Katılımcıların internet erişimli cihazları kullanmayı bilmeleri. 

2500 kişilik bir evrende %95 güven aralığında yani diğer bir ifadeyle p<0.05 durumunda toplanması gerekli 

olan anket sayıyı 333 olarak belirtmiştir ( Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2005: 50).  
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3.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplamak için hazırlanan anket 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar: Demografik Bilgiler, 

ÇAMSA Ölçeği ve Tüketici Anlık Satın Alma Davranışı Ölçeği şeklindedir. Çalışmada öncelikli olarak 

tüketicilerin anlık satın alma davranışlarını ölçen uygun bir ölçek belirlenmiştir. Gerçekleştirilen taramalar 

neticesinde geçerliği ve güvenirliği test edilmiş olan ve çalışmanın amacına uygun olan “ÇAMSA” (Cengiz ve 

Şekerkaya, 2010: 41) ve “TASAD” (Hussain, 2018: 256-259) ölçeği seçilmiştir. 

Çalışma için yapılandırılmış anket, değişkenleri ölçen beşli Likert tipi ölçeklerde ölçülen maddeleri 

içermektedir. Araştırmada sigorta brokerliği sektöründe çalışan beyaz yakalı bireylere gönüllülük 

çerçevesinde gönderilmiştir. Anket Surveymonkey üzerinden yapılmıştır Toplamda 439 geçerli anket formu 

doldurulmuştur.   

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan veriler SPSS 21.0 programında değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeklerde yer 

alan maddelerin iç tutarlılığını ölçmek amacıyla güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz kapsamında 

Cronbach’s Alpha katsayısı değerlendirilmiştir. Cronbach’s Alpha değerinin 0,60 ve üstü olduğu durumlarda 

ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmektedir. 37 maddeden oluşan tüketici anlık satın alma davranışı ölçeğine 

ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısının 0,903 olduğu, 13 maddeden oluşan ÇAMSA ölçeğine ilişkin Cronbach’s 

Alpha katsayısının ise 0,787 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla çalışmada kullanılan her iki ölçeğin de 

güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

TASAD ölçeğinde 37 madde yer almaktadır. Bu maddeler Tablo 1`te verilmektedir. Açıklayıcı faktör 

analizlerine ilişkin sonuçlar sunulurken maddeler Tablo 1’te belirtilen kodları ile ifade edilecektir.  

Tablo 1. TASAD Ölçeğinde Yer Alan Maddeler 

Kod Madde  

Davranış1 Beğendiğim ürünü satın alırım. 

Davranış2 Beğendiğimi anında satın alırım gerisini düşünmem. 

Davranış3 Alışverişe gittiğimde, almayı düşünmediğim şeyleri satın alırım. 

Davranış4 Bir şeyler almak istersem kendimi engellemem. 

Davranış5 Genellikle düşünmeden bir şeyler satın alırım. 

Zaman1 Zamanım olduğunda plansız alışveriş yaparım. 

Zaman2 Zamanım yokken sadece gerçekten ihtiyacım olan şeyleri satın alırım. 

Zaman3 
Ürünlere bakmak için ne kadar çok zaman harcarsam o kadar çok 

planlamadığım alışverişi yaparım. 

Zaman4 Daha az zamanım olduğunda, sadece alışveriş listemdekileri satın alırım. 

Sosyal1 Arkadaşlarımla birlikte alışveriş yapmak beni mutlu eder. 

Sosyal2 Arkadaşlarımla birlikteyken planlamadığım şekilde alışveriş yaparım. 

Sosyal3 
Arkadaşlarımla alışveriş yapmak, tek başına alışveriş yapmaktan daha 

eğlencelidir. 

Sosyal4 
Aile üyelerimle alışverişe gittiğimde genellikle gerekenden fazlasını satın 

alırım. 

Sosyal5 Aile üyelerimleyken almayı düşünmediğim ürünleri de satın alabilirim. 

Promosyon1 Üründe bir indirim işareti varsa 

Promosyon2 Promosyon aktiviteleri (bir alana bir bedava vb.) varsa 

Promosyon3 İndirimli fiyat olursa 

Duygu1 Ruh halimi iyileştirmek için 

Duygu2 Kendimi kötü hissettiğimde 
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Duygu3 Duygusal durumum iyi olduğunda 

Duygu4 Duygusal durumum kötü olduğunda iyi hissetmek için 

Finans1 Sınırlı bütçem de olsa 

Finans2 Finansal olarak rahat hissettiğimde 

Finans3 Herhangi bir satın alma işlemini karşılayabileceğimi hissettiğimde 

Finans4 İhtiyacımdan fazla param olduğunda 

Web1 Web sitesinin kolay kullanımı 

Web2 Bilgilerin kolayca bulunması ve karşılaştırılması 

Web3 Web sitesinin görsel olarak güzel dizayn edilmiş olması 

Web4 Web sitesinin görsel olarak çekici olması 

Web5 Hoşlandığım bir web sitesi olması 

Mağaza1 Aydınlatma 

Mağaza2 Hoş koku 

Mağaza3 Güzel bir mağaza tasarımı 

Mağaza4 Vitrin tasarımı 

Mağaza5 Mağaza alanında gezinme kolaylığı 

Mağaza6 Aradığım ürünleri reyonda kolayca bulabilme 

Mağaza7 Satış temsilcisinin olumlu davranışları 

TASAD ölçeğine ilişkin gerçekleştirilen ilk açıklayıcı faktör analizi sonucunda 0,867 olarak hesaplanan KMO 

değerinin yeterli olduğu ve Bartlett küresellik testinin ise anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (ki-kare test 

istatistiği=10804,041; serbestlik derecesi=666; p-değeri<0,001). Dolayısıyla söz konusu ölçek için yapılan 

açıklayıcı faktör analizlerinin yorumlanmasının uygun olduğuna karar verilmiş ve diğer değerlendirmelere 

geçilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda 5 maddenin birden fazla faktör altında birbirine yakın faktör 

ağırlıklarına sahip olması ve 1 maddenin ise 0,50’den küçük faktör ağırlığına sahip olması sebebiyle toplamda 

6 maddenin analiz dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Analiz dışı bırakılan bu maddeler Tablo 2’de 

sunulmaktadır. 

Tablo 2. TASAD Ölçeği - Analizden Çıkarılan Maddeler 

Kod Madde  

Davranış1 Beğendiğim ürünü satın alırım. 

Davranış3 Alışverişe gittiğimde, almayı düşünmediğim şeyleri satın alırım. 

Zaman1 Zamanım olduğunda plansız alışveriş yaparım. 

Zaman3 
Ürünlere bakmak için ne kadar çok zaman harcarsam o kadar çok 

planlamadığım alışverişi yaparım. 

Finans1 Sınırlı bütçem de olsa 

Web1 Web sitesinin kolay kullanımı 

Bu 6 maddenin analizden çıkarılması ve kalan 31 madde ile analizin yinelenmesiyle elde edilen nihai faktör 

analizi sonuçları Tablo 3’da sunulmaktadır. 

Tablo 3`te sunulan TASAD ölçeğine ilişkin nihai açıklayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde, 0,849 olarak 

hesaplanan KMO değerinin yeterli olduğu ve Bartlett küresellik testinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(ki-kare test istatistiği=9592,907; serbestlik derecesi=465; p-değeri<0,001). Analiz sonuçlarına göre 31 

maddeden oluşan tüketici satın alma davranışları ölçeğinin 9 alt boyutu olduğu tespit edilmiştir. Bu 9 alt boyut 

tarafından açıklanan toplam varyans %77,331’dir. Her bir alt boyutta yer alan maddelere ilişkin faktör yükleri 
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ve Cronbach’s alpha değerleri Tablo 3’ te yer almaktadır. Her bir alt boyutta yer alan maddeler için hesaplanan 

Cronbach’s alpha değerlerine bakıldığında alt boyutların güvenilir olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. TASAD Ölçeği - Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

    Faktör Yükleri 

Faktör Adı Madde Kodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mağaza 

ortamı 

Mağaza3 0,844                 

Mağaza4 0,808                 

Mağaza2 0,804                 

Mağaza5 0,802                 

Mağaza1 0,779                 

Mağaza6 0,762                 

Mağaza7 0,612                 

Cronbach’s alpha=0,901; Açıklanan varyans=%25,825; Madde sayısı=7 

Web sitesi 

ortamı 

Web3  0,954               

Web4   0,943               

Web2   0,892               

Web5   0,877               

Cronbach’s alpha=0,947; Açıklanan varyans=%13,614; Madde sayısı=4 

Duygusal 

ortam 

Duygu2    0,891             

Duygu1     0,889             

Duygu4     0,873             

Duygu3     0,594             

Cronbach’s alpha=0,901; Açıklanan varyans=%8,551; Madde sayısı=4 

Satış 

promosyonu 

Promosyon2      0,866           

Promosyon3       0,851           

Promosyon1       0,808           

Cronbach’s alpha=0,900; Açıklanan varyans=%6,560; Madde sayısı=3 

Finansal 

durum 

Finans2        0,843         

Finans3         0,834         

Finans4         0,791         

Cronbach’s alpha=0,856; Açıklanan varyans=%5,677; Madde sayısı=3 

Anlık satın 

alma 

davranışı 

Davranış4          0,821       

Davranış5           0,74       

Davranış2           0,686       

Cronbach’s alpha=0,743; Açıklanan varyans=%5,393; Madde sayısı=3 

Arkadaş 

çevresi eşlik 

etme 

Sosyal3            0,898     

Sosyal1             0,897     

Sosyal2             0,584     

Cronbach’s alpha=0,810; Açıklanan varyans=%4,308; Madde sayısı=3 

Aile çevresi 

eşlik etme 

Sosyal5              0,894   

Sosyal4               0,884   

Cronbach’s alpha=0,919; Açıklanan varyans=%3,781; Madde sayısı=2 

Zamanın 

uygunluğu 

Zaman4                0,861 

Zaman2                 0,854 

Cronbach’s alpha=0,711; Açıklanan varyans=%3,622; Madde sayısı=2 
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Açıklanan Toplam Varyans: 77,33% 

KMO Ölçüm Yeterliliği: 0,849 

Bartlett Küresellik Testi: 

Ki-Kare: 9592,907 

Serbestlik Derecesi: 465 

Anlamlılık: 0 

ÇAMSA ölçeğinde 13 madde yer almaktadır. Bu maddeler Tablo 4’te verilmektedir. Açıklayıcı faktör 

analizlerine ilişkin sonuçlar sunulurken maddeler yine Tablo 4’te belirtilen kodları ile ifade edilmiştir.  

Tablo 4. ÇAMSA Ölçeğinde Yer Alan Maddeler 

Kod 
Madde  

Araştırma1 Kalite 

Araştırma2 Fiyat 

Araştırma3 Ödeme koşulları 

Araştırma4 Ürünün özellikleri 

Araştırma5 Ürünü rakiplerle karşılaştırma 

Araştırma6 Nerede satın alınabileceği 

Araştırma7 Tartışma gruplarında yazılanlar 

Fiziksel1 Almak istediğim ürüne dokunma 

Fiziksel2 Almak istediğim ürünü fiziksel olarak görme 

Fiziksel3 Almak istediğim ürünü deneme 

Fiziksel4 Görmek ve denemek akıllıca olur 

Fiziksel5 İnternet üzerinden kandırılabilirim 

Fiziksel6 

İstediğim nitelikteki ürünü gelmezse hayal kırıklığı ve üzüntü duyabilirim 

ÇAMSA ölçeğine ilişkin gerçekleştirilen ilk açıklayıcı faktör analizi sonucunda 0,829 olarak hesaplanan KMO 

değerinin yeterli olduğu ve Bartlett küresellik testinin ise anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (ki-kare test 

istatistiği=2659,449; serbestlik derecesi=78; p-değeri<0,001). Dolayısıyla söz konusu ölçek için yapılan 

açıklayıcı faktör analizlerinin yorumlanmasının uygun olduğuna karar verilmiş ve diğer değerlendirmelere 

geçilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda 2 madde (Araştırma3 ve Araştırma7) 0,50’den küçük faktör 

ağırlığına sahip olması sebebiyle analiz dışı bırakılmış ve ardından kalan 11 madde üzerinden analiz 

yinelenmiştir.  

Tablo 5’te sunulan ÇAMSA ölçeğine ilişkin nihai açıklayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde, 0,836 

olarak hesaplanan KMO değerinin yeterli olduğu ve Bartlett küresellik testinin anlamlı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (ki-kare test istatistiği=2461,572; serbestlik derecesi=55; p-değeri<0,001).  
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Tablo 5. ÇAMSA Ölçeği - Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

  Faktör Yükleri 

Faktör Adı Madde Kodu 1 2 

Ürünle fiziksel temas 

Fiziksel2 0,899  

Fiziksel3 0,895  

Fiziksel1 0,876  

Fiziksel4 0,852  

Fiziksel5 0,685  

Fiziksel6 0,675  

Cronbach’s alpha=0,897; Açıklanan varyans=%36,858; Madde sayısı=6 

Ürün özelliklerinin 

araştırılması 

Araştırma4  0,784 

Araştırma5  0,758 

Araştırma1  0,737 

Araştırma2  0,682 

Araştırma6  0,628 

Cronbach’s alpha=0,759; Açıklanan varyans=%23,675; Madde sayısı=5 

Açıklanan Toplam Varyans: %60,533 

KMO Ölçüm Yeterliliği: 0,836 

Bartlett Küresellik Testi: 

Ki-Kare: 2461,572 

Serbestlik Derecesi: 55 

Anlamlılık: 0,000 

Analiz sonuçlarına göre 11 maddeden oluşan ÇAMSA ölçeğinin 2 alt boyutu olduğu tespit edilmiştir. Bu 2 alt 

boyut tarafından açıklanan toplam varyans %60,533’tür. Her bir alt boyutta yer alan maddelere ilişkin faktör 

yükleri ve Cronbach’s alpha değerleri Tablo 5’te yer almaktadır. Her bir alt boyutta yer alan maddeler için 

hesaplanan Cronbach’s alpha değerlerine bakıldığında alt boyutların güvenilir olduğu görülmektedir. 

4. Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim seviyesi, aylık gelir düzeyi, çocuk 

sahibi olma durumu ve çocuk sayısına göre dağılımları Tablo 6’de sunulmaktadır. 

Tablo 6. Demografik Özelliklere Göre Dağılım 

 N (%) 

Cinsiyet 
 Kadın 256 58,3 
 Erkek 183 41,7 

Yaş 
 18-25 47 10,7 
 26-31 98 22,3 

 32-37 118 26,9 

 38-43 102 23,2 

 44-49 55 12,5 

 50 ve üzeri 19 4,3 

Medeni durum 
 Bekâr 167 38,0 
 Evli 272 62,0 

Eğitim seviyesi 

 Lise 15 3,4 
 Lisans 338 77,0 

 Lisansüstü 86 19,6 

Aylık gelir düzeyi 

 2825-5000 TL 103 23,5 
 5001-10000 TL 191 43,5 

 10001-15000 TL 82 18,7 

 15001 TL ve üzeri 63 14,4 
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Çocuk sahibi olma durumu 
 Evet 214 48,7 
 Hayır 225 51,3 

 Toplam 439 100,0 

Çocuk sayısı 
 1 129 61,7 
 2 76 36,4 

 3 4 1,9 

 Toplam 209 100,0 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan 439 katılımcının %58,3’ünün kadın, %41,7’sinin erkek olduğu 

görülmüştür. 

Katılımcıların %10,7’sinin 18-25 yaş aralığında, %22,3’ünün 26-31 yaş aralığında, %26,9’unun 32-37, yaş 

aralığında %23,2’sinin 38-43 yaş aralığında ve %12,5’inin 44-49 yaş aralığında olduğu, yalnızca %4,3’ünün  50 

yaş ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların medeni haline bakıldığında %38’inin bekâr ve %62’sinin ise evli olduğu görülmüştür.  

Eğitim seviyesine göre katılımcıların %77’lik büyük çoğunluğunun eğitim seviyesinin lisans düzeyinde 

olduğu, bunu %19,6’lık pay ile lisansüstü düzeyinin izlediği ve lise düzeyindeki katılımcıların oranının ise 

yalnızca %3,4 olduğu tespit edilmiştir. 

Aylık gelir düzeyine göre katılımcıların %23,5’inin aylık gelir düzeyinin 2825-5000 TL arasında, %43,5’inin 

5001-10000 TL arasında ve %18,7’sinin 10001-15000 TL arasında olduğu, katılımcıların %14,4’ünün ise aylık 

gelir düzeyinin 15001 TL ve üzerinde olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların %48,7’sinin çocuk sahibi olduğu, %51,3’ünün ise çocuk sahibi olmadığı tespit edilmiştir. Çocuk 

sahibi olan katılımcılar içerisinden çocuk sayısını belirten katılımcıların çocuk sayılarına göre dağılımına 

bakıldığında ise, söz konusu katılımcıların %61,7’sinin 1 çocuğa, %36,4’ünün 2 çocuğa ve yalnızca %1,9’unun 

ise 3 çocuğa sahip olduğu görülmektedir. 

4.1. Ölçek ve Alt Boyut Değişkenlerinin Değerlerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Çalışmada TASAD ölçeğinin 9 alt boyutu, ÇAMSA ölçeğinin ise 2 alt boyutu olduğu tespit edilmiştir. TASAD 

ölçeğinin altında yer alan anlık satın alma davranışı hariç diğer 8 alt boyut durumsal faktörler başlığı altında 

sınıflandırılmıştır. 

Tablo 7. Ölçek ve Alt Boyutlara İlişkin Betimsel İstatistikler 

 
Madde 

Sayısı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Çarpıklık 

Katsayısı 

Basıklık 

Katsayısı 

Durumsal Faktörler 

Mağaza ortamı 7 3,9785 0,67055 -0,858 1,349 

Web sitesi ortamı 4 3,9391 1,10345 -2,274 5,793 

Duygusal ortam 4 3,0199 0,79598 -0,175 0,436 

Satış promosyonu 3 3,3781 0,64127 0,782 1,283 

Finansal durum 3 3,8337 0,64653 -0,308 0,487 

Arkadaş çevresi eşlik etme 3 3,1815 0,95363 -0,404 -0,496 

Aile çevresi eşlik etme 2 3,1173 1,07132 -0,127 -0,812 

Zaman uygunluğu 2 4,1344 0,62951 -0,855 1,721 

Ölçek genel puanı   28 3,5728 0,44961 -0,128 0,518 

ÇAMSA ölçeği 

Ürünle fiziksel temas 6 3,8227 0,77750 -0,517 -0,007 

Ürün özelliklerinin araştırılması 5 4,3973 0,49195 -1,116 4,673 

Ölçek genel puanı   11 4,1106 0,46481 -0,331 0,240 

Anlık satın alma davranışı 

Anlık satın alma davranışı   3 2,6363 0,83225 0,340 -0,159 

Durumsal faktörler ölçeğinin ölçek genel puanının ortalamasının 3,5728±0,44961 olduğu, ÇAMSA ölçeğinin 

ölçek genel puanının ortalamasının 4,1106±0,46481 olduğu ve son olarak anlık satın alma davranışı alt 

boyutundan alınan puanların ortalamasının 2,6363±0,83225 olduğu tespit edilmiştir. 
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4.2. Ölçek ve Alt Boyut Değişkenlerinin Normal Dağılımlı Olup Olmadığının Test Edilmesi 

Çalışmada normalliğin test edilmesinde Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmış ve test sonuçları Söz konusu 

test için istatistiksel hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Verilerin dağılımı normal dağılıma uygun değildir. 

Tablo 8. Normallik Testi Sonuçları 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Test istatistiği 
Serbestlik 

derecesi 
Anlamlılık düzeyi 

Durumsal Faktörler 

Mağaza ortamı 0,180 436 0,000 

Web sitesi ortamı 0,287 436 0,000 

Duygusal ortam 0,158 436 0,000 

Satış promosyonu  0,298 436 0,000 

Finansal durum 0,188 436 0,000 

Arkadaş çevresi eşlik etme 0,144 436 0,000 

Aile çevresi eşlik etme 0,179 436 0,000 

Zaman uygunluğu 0,281 436 0,000 

Ölçek genel puanı   0,043 436 0,057 

ÇAMSA ölçeği 

Ürünle fiziksel temas 0,095 436 0,000 

Ürün özelliklerinin araştırılması 0,113 436 0,000 

Ölçek genel puanı   0,041 436 0,079 

Anlık satın alma davranışı 

Anlık satın alma davranışı   0,119 436 0,000 

Durumsal faktörler ölçek genel puanına (p-değeri=0,057) ve ÇAMSA ölçek genel puanına (p-değeri=0,079) 

ilişkin yapılan Kolmogrov-Smirnov testi sonucunda elde edilen anlamlılık düzeyleri p>0,05 olduğundan, söz 

konusu iki ölçek genel puanının normal dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte diğer tüm 

değişkenlerin normal dağılımlı olmadıklarına karar verilmiştir (p-değerleri<0,05). 

4.3. Regresyon Analizleri  

TASAD alt boyut puanı bağımlı değişken, ÇAMSA ölçeği ölçek genel puanı bağımsız değişken ve durumsal 

faktörler ölçeği ölçek genel puanı ise aracı değişken rolündedir.  

Tablo 9. Regresyon Analizi Sonuçları 

 Β T p-değeri R2 
Düzeltilmiş 

R2 

1. Adım  

Bağımlı değişken: ‘durumsal faktörler’ 

Bağımsız değişken: 

‘ÇAMSA ölçeği”  0,359 8,014 0,000 0,129 0,127 

2. Adım  

Bağımlı değişken: ‘anlık satın alma davranışı’ 

Bağımsız değişken:      

‘ÇAMSA ölçeği’ 0,171 3,626 0,000 0,029 0,027 

3. Adım  

Bağımlı değişken: ‘anlık satın alma davranışı’ 

Bağımsız değişken:      

 ‘ÇAMSA ölçeği’ 0,006 0,129 0,897 
0,215 0,211 

‘durumsal faktörler’ 0,461 10,106 0,000 

F=59,169; Sig.=0,000; Tolerance=0,871; VIF=1,148 
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Tablo 9 incelendiğinde bağımsız değişkenin (ÇAMSA ölçeği) aracı değişken (durumsal faktörler) üzerindeki 

etkisinin (β=0,359; p-değeri=0,000) ve bağımsız değişkenin (ÇAMSA ölçeği) bağımlı değişken (anlık satın alma 

davranışı) üzerindeki etkisinin (β=0,171; p-değeri=0,000) istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

ÇAMSA ölçeği ve durumsal faktörler değişkenleri anlık satın alma davranışını kestirmek için birlikte modele 

dahil edildiğinde, ÇAMSA ölçeğinin anlık satın alma davranışı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı görülmüştür (β=0,006; p-değeri=0,897). Bununla birlikte aracı değişken rolündeki durumsal faktörler 

değişkeninin anlık satın alma davranışı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür 

(β=0,461; p-değeri=0,000).  Dolayısıyla durumsal faktörler değişkeninin ÇAMSA ölçeği ve anlık satın alma 

davranışı üzerinde tam aracı rolüne sahip olduğu söylenir. Bu nedenle çalışmada öne sürülen “H1. Durumsal 

faktörlere dayanan tüketici anlık satın alma davranışı ile ÇAMSA arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

vardır.” şeklindeki H1 araştırma hipotezi doğrulanmıştır. 

4.4. Korelasyon Analizleri 

Çalışmanın bu bölümünde çalışmada dikkate alınan araştırma hipotezlerinden H1.1, H1.2, H1.3, H1.4, H1.5 

ve H1.6 hipotezlerinin test edilmesi amacıyla korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır.  

Tablo 10. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Durumsal Faktörler 

(1) Mağaza 

ortamı 
1   

          

(2) Web sitesi 

ortamı 
0,396** 1  

          

(3) Duygusal 

ortam 
0,268** 0,103* 1 

          

(4) Satış 

promosyonu 
0,144** -0,012 0,405** 

1          

(5) Finansal 

durum 
0,169** 0,098* 0,438** 

0,424** 1         

(6) Arkadaş 

çevresi eşlik 

etme 

0,205** 0,020 0,333** 

0,310** 0,346** 1        

(7) Aile 

çevresi eşlik 

etme 

0,206** 0,006 0,373** 

0,378** 0,304** 0,304** 1       

(8) Zaman 

uygunluğu 
0,086 0,130** -0,006 

0,015 0,192** 0,032 0,032 1      

(9) Ölçek 

genel puanı   
0,519** 0,377** 0,656** 

0,571** 0,596** 0,604** 0,655** 0,228** 1     

ÇAMSA ölçeği 

(10) Ürünle 

fiziksel 

temas 

0,197** 0,033 0,193** 

0,276** 0,193** 0,259** 0,297** 0,100* 0,376** 1    

(11) Ürün 

özelliklerinin 

araştırılması 

0,245** 0,300** 0,050 

-0,047 0,101* 0,055 -0,042 0,274** 0,129** 0,023 1   

(12) Ölçek 

genel puanı   
0,285** 0,176** 0,180** 

0,209** 0,208** 0,257** 0,239** 0,193** 0,359** 0,867** 0,487** 1  

Anlık satın alma davranışı 

(13) Anlık 

satın alma 

davranışı   

0,134** 0,039 0,414** 

0,421** 0,354** 0,230** 0,349** -0,048 0,442** 0,239** -0,085 0,152** 1 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı 

* Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlı 
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ÇAMSA ölçeği ölçek genel puanı ile anlık satın alma davranışı alt boyutu arasındaki korelasyon katsayısının 

0,152 olduğu ve bu katsayının 0,01 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

Korelasyon katsayısının pozitif olması dolayısıyla söz konusu iki değişken arasındaki ilişki pozitif yönlüdür. 

Dolayısıyla çalışmada öne sürülen, “H1.1 Çevrimiçi araştır mağazadan satın al (ÇAMSA) yöntemi ile tüketici 

anlık satın alma davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.” şeklindeki H1.1 araştırma hipotezi 

doğrulanmıştır. 

ÇAMSA ölçeğinin alt boyutu olan ürünün özelliklerinin araştırılması (web sitesi ortamı) alt boyutu ile anlık 

satın alma davranışı alt boyutu arasındaki korelasyon katsayısı -0,085 olarak bulunmuştur. Bununla birlikte 

söz konusu korelasyon katsayısı istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Dolayısıyla çalışmada öne 

sürülen “H1.2 Web sitesi ortamı ile tüketici anlık satın alma davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

vardır.” şeklindeki H1.2 araştırma hipotezi doğrulanamamıştır. 

ÇAMSA ölçeğinin bir diğer alt boyutu olan ürünle fiziksel temas (mağaza ortamı) alt boyutu ile anlık satın 

alma davranışı alt boyutu arasındaki korelasyon katsayısı 0,239 olarak bulunmuş ve bu katsayının 0,01 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca korelasyon katsayısının 

pozitif olması sebebiyle iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışmada 

öne sürülen “H1.3. Mağaza ortamı ile tüketici anlık satın alma davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişki vardır.” şeklindeki H1.3 araştırma hipotezi doğrulanmıştır. 

ÇAMSA ölçeğinin alt boyutu olan ürünle fiziksel temas (mağaza ortamı) alt boyutu ile durumsal faktörler 

ölçek genel puanı arasındaki korelasyon katsayısı 0,376 olarak bulunmuş ve yine bu katsayının 0,01 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca korelasyon katsayısının pozitif olması 

sebebiyle iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışmada öne sürülen 

“H1.4 Mağaza ortamı ile durumsal faktörler arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.” şeklindeki H1.4 

araştırma hipotezi doğrulanmıştır. 

Aynı şekilde ÇAMSA ölçeğinin bir diğer alt boyutu olan ürünün özelliklerinin araştırılması (web sitesi ortamı) 

alt boyutu ile durumsal faktörler ölçek genel puanı arasındaki korelasyon katsayısı 0,129 olarak bulunmuştur. 

Elde edilen bu korelasyon katsayısı 0,01 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup, söz konusu iki 

değişken arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla çalışmada öne sürülen 

“H1.5. Web sitesi özellikleri ile durumsal faktörler arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.” şeklindeki 

H1.5 araştırma hipotezi doğrulanmıştır. 

Son olarak anlık satın alma davranışı alt boyutu ile durumsal faktörler ölçek genel puanı arasındaki 

korelasyon katsayısı 0,442 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu korelasyon katsayısı yine 0,01 anlam düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı olup, söz konusu iki değişken arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla çalışmada öne sürülen “H1.6. Durumsal faktörlerle tüketici anlık satın alma 

davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.” şeklindeki H1.6 araştırma hipotezi doğrulanmıştır. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Tüketiciler kimi zaman alışveriş ortamındayken kendi sahip oldukları akıllı telefonlarının üzerinden 

alacakları ürün hakkında bilgi toplarlar, fiyat ve ürün karşılaştırması yaparlar. Ancak çevrimiçi alışveriş 

sitelerinde tüketiciler satın almak istedikleri ürünleri tam anlamıyla değerlendirememektedir. Ürün ile ilgili 

bazı özelliklerin ürüne dokunmadan değerlendirilmesi gerçekten zordur. Bu nedenle tüketicilerin mağazalara 

gidip ürünü incelemesi gerekmektedir (Gau ve Su, 2019: 58) Tüketiciler mağazaya gitmeden önce ya da 

mağaza ortamında internete erişmekte, almak istediği ürünle ilgili değerlendirmeleri görmekte, ürünü ailesi 

veya arkadaşlarıyla internet üzerinden paylaşıp görüşlerini çevrimiçi olarak almaktadır. Bu durum tüketiciyi 

bilinçlendirmekte ve alışverişlerde daha güçlü konuma getirmektedir (Mosquera vd. 2018: 1). ÇAMSA 

yöntemi, tüketicilerin ürünü mağazada görmesi, denemesi ve özelliklerinin, fiyatının çevrimiçi incelenmesi 

sürecidir. Bu da tüketicinin ürün hakkında tam bilgilenmesini ve emin olmasını sağlar (Cengiz ve Şekerkaya, 

2010: 38) .  

Araştırmada, durumsal faktörlere dayanan ÇAMSA ile tüketici anlık satın alma davranışı arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bir alt hipotez olan ÇAMSA yöntemi ile tüketici anlık satın alma 

davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Literatür araştırmalarında durumsal 
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faktörlere dayanan ÇAMSA`nın tüketici anlık satın alma davranışına etkisiyle ilgili araştırmaya 

rastlanılmamıştır.   

Çevrimiçi alışveriş ile tüketici anlık satın alma davranışı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Bu konuda yapılan araştırmalardaçevrimiçi mağazalardan yapılan alışverişlerde istatiksel 

olarak anlamlı ilişki bulunamamış veya düşük seviye de bulunmuştur. Bu bağlamda araştırma diğer 

araştırmalarla paralellik göstermektedir (Armağan vd., 2019: 45; Hocaoğlu, 2017: 134). Sanal mağazalar 

üzerinden tüketicilerin fiyat, ürün ve lokasyon hakkında yaptıkları araştırmalar daha çok anlık satın almayı 

desteklediği görülmektedir (Cengiz ve Şekerkaya, 2010: 38). Araştırmaya katılanların %75`i çevrimiçi alışveriş 

sırasında kandırılabileceğini düşünmektedir. Yine araştırmaya katılanların %77`si çevrimiçi alışverişten sonra 

istenen nitelikteki ürünü gelmezse tüketicinin hayal kırıklığı ve üzüntü duyduğu, %47`si ise ürünü satın 

almadan görmenin ve denemenin akıllıca olduğu belirtilmiştir.   

Mağaza ortamı ile tüketici anlık satın alma davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Mağaza 

ortamının anlık satın alma davranışına etkisini araştıran diğer araştırmalarla paralellik arz etmektedir 

(Hussain, 2018:174; Parsad vd., 2017: 18; Mohan vd., 2013: 1723; Dursun vd., 2013: 255).  (Hussain, 2018, s. 174) 

Araştırmaya katılanların %61`i satın aldıkları ürüne dokunmak istediklerini, %64`ü ise almak istedikleri 

ürünü fiziksel olarak görmek ve denemek istedikleri belirtilmiştir. 

Durumsal faktörlerle tüketici anlık satın alma davranışı, web sitesi ve mağaza ortamı arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır (Hussain, 2018: 166). Yapılan akademik çalışmalar davranışsal faktörlerden satış 

promosyon (Karaca vd., 2018: 433; Yalman ve Aytekin, 2014: 111) finansal durum, zamanın uygunluğu ve 

eşlik etmenin her birinin anlık satın almaya, web sitesi ve mağaza ortamına etkisi üzerinedir. Bu araştırmada 

yukarıda sözü geçen tüm durumsal faktörler bir arada incelenmiştir. 

Cinsiyet değişkeni temelinde ele alındığında sadece anlık satın alma davranışı alt boyut puanlarının 

ortalamalarının cinsiyete göre istatistiki bakımdan anlamlı bir farklılık içerdiği görülmektedir. Anlık satın 

alma davranışı alt boyutu açısından kadınların puan ortalamalarının erkeklerin puan ortalamalarından düşük 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu itibarla, tüketici satın alma davranışının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği 

kaydedilmektedir. Bununla birlikte çevrimiçi araştır mağazadan satın al yönteminin cinsiyete göre anlamlı 

farklılık gösterdiği sav doğrulanmamıştır. 

Araştırmanın gelecekteki çalışmalara önerileri: Güvenirliliği kanıtlanmış olan ÇAMSA ölçeğinden 

yararlanılarak diğer tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde incelenebilir. Diğer 

omnikanal yöntemlerinin TASAD üzerindeki etkisi üzerine araştırma yapılabilir.  

Araştırma Türkiye`deki sigorta brokerliği sektöründe çalışanlar üzerine yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan 

güvenirliği kanıtlanmış “ÇAMSA ölçeği” ve “TASAD ölçeği” gibi ölçeklerin sigorta şirketlerinin yanında 

diğer işletmeler tarafından da kullanılabilir. 
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Purpose - Employee performance assessments are carried out using different techniques and tools, 

including subjective scales. Moreover, with the increase of immigration for work around the world, 

there is a question about the difference in employee performance between local and immigrant 

workers. The research aims to investigate the differences in employee performance between native 

and immigrant employees. 

Design/methodology/approach –  This research presents data from Turkey on employee 

performance using a subjective scale with three dimensions. A total of 113 questionnaires were 

analysed from employees of NGO firms in Turkey, while the sample included native Turkish 

employees and immigrant employees. The analysis techniques included verification of the 

measurement model through confirmatory factor analysis, as well as a structural model and Pearson’s 

correlation for relationship testing. An ANOVA test was used for the testing of significant differences 

between the two ethnic groups. 

Findings – The CFA showed an acceptable fit of the measurement model for employee performance, 

while the reliability of the scale showed an overall Cronbach’s alpha of 0.951. The structural model 

showed strong correlations between the three dimensions of employee performance: contextual and 

adaptive (β = 0.864, p < 0.001), task and adaptive (β = 0.878, p < 0.001), and tasks and contextual (β = 

0.919, p < 0.001). The Pearson’s correlations confirmed similar results of the structural model. The 

results of the research indicated that despite the apparent difference in aggregated mean score on the 

indicator and dimension levels, there were no significant differences in subjective employee 

performance evaluation at the 0.05 level between local and immigrant employees. 

Discussion – The ANOVA results confirmed the hypotheses of the research that assumed no 

significant differences between native and immigrant workers in terms of their performance. While 

research in the literature assumes that immigrant workers can have negative impacts on micro and 

macro-economic indicators, the Turkish case study confirms that immigrant workers can achieve 

work requirements and productivity. There were slight differences with regards to adaptive 

performance, which were noticed but not statically significant for the native workers. However, these 

differences are expected to diminish using specific organizational strategies. 

 

1. INTRODUCTION 

Employee performance also referred to as job performance, is defined as “the ability of a person to achieve 

targets and goals, in addition to levelling to the expectations of his supervision and management” (Shaikh, 

Tunio, & Shah, 2017, p. 312). According to Aguinis (2009) the definition of employee performance is narrated 

through understanding behaviours, studying each behavioural pattern, and linking to the employee’ 

appraisal. McCloy, Campel, & Cudeck (1994) focused on the knowledge of the employee to determine his or 

her performance. The author discussed different types of knowledge, such as procedural and declarative. 

Tinofirei (2011, p. 15) defined employee performance as “the success in the completion of the task, as set and 

measured by a supervisor, based on acceptable standards that have been established, by utilizing the 

available resources effectively and efficiently”. Griffin, Welsh, & Moorhead (1981, p. 656) defined the term as 

“the contribution of the employee to the organization”. All definitions agree that the supervisor should be 

able to measure tangible outcomes from the employee in order to determine performance. The literature, on 

the other hand, has focused on identifying the factors that influence employee performance as a recognized 

concept that can influence other performance criteria in the organization (Hatane, 2015).  

http://www.orcid.org/0000-0001-5614-1935
http://www.orgcid.org/0000-0001-8244-6396
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Pradhan & Jena (2017) constructed an employee performance model based on three dimensions: Task 

performance, adaptive performance, and contextual performance. Task performance refers to the ability of 

the employee to work according to industry standards, multitask between several assignments, maintain 

passion for the role, perform highly in comparison with other team members, and the ability to perform 

tasks with minimal supervision. Contextual performance refers to the ability to take responsibility, offer 

advice to other team members, participate in discussions and meetings, coordinate tasks with team 

members, offer help to other team members, encourage team members, express empathy, and sympathy to 

colleagues, help new team members, and demonstrate effective communication skills (Griffin, Neal, & 

Neale, 2000). Adaptive performance refers to the ability of the employee to respond to job changes, 

demonstrate flexibility in the role, carry out solutions through consensus, control emotions in stressful 

situations, adapt to changes in teamwork, adapt performance according to available information, and cope 

with organizational changes (Park & Park, 2019). 

Benghoul (2018) and Esen & Binatli (2017) presented research results that assessed the effect of immigrant 

workers in Turkey on employment and economic factors. A negative relationship was found between 

increasing immigrant workers and each of inflation and growth rate (Benghoul, 2018), while there were no 

adverse effects on unemployment (Esen & Binatli, 2017). Moreover, Carrasco, Jimeno, & Ortega (2008) 

confirmed that immigrant workers did not negatively impact compensations of native workers or the 

employment rates in Spain. These studies suggest that immigrant employees have macro-economic effects; 

however, no research had addressed micro effects on the organization, especially in terms of performance. 

The aim of the current research is an evaluation of employee performance using a subjective scale for a 

comparison between Turkish and immigrant workers in Turkish organizations.  

2. LITERATURE REVIEW 

Employee performance is an integrated part of overall organizational performance, which collectively 

contributes to the organization's success and achieving higher productivity and competitive advantage. 

(Raza, Anjum, & Zia, 2014). According to research, focusing on individual employee performance and 

appraisal is an effective strategy for driving organizational performance (Tatar, 2011). Shaheen, Naqvi, & 

Khan (2013) tested the mediating effect of employee performance in improving organizational performance 

through putting efforts into employees’ training. Employee’s performance showed an impact of 26% on 

organizational performance based on a regression model with a 0.001 significance level. Therefore, it is 

evident that aspects enhancing employee’s performance, including training, engagement, satisfaction, and 

morale, have a good potential to increase organizational performance (Diamantidis & Chatzoglou, 2019). 

Massoudi (2016) identified four main factors affecting employee performance, which are empowerment, 

transformational leadership, teamwork, and work environment. These factors were suggested as direct 

measurement dimensions for employee’s performance, and also as key factors that impact it. The 

correlational analysis of the study showed positive moderate correlations between the four factors and 

employee’s performance significant at the 0.05 level, while the highest correlation coefficient was for 

teamwork. Tuffaha (2020) reviewed the determinants of employee performance through a literature review 

of the most affecting factors of the concept. 

The way knowledge is acquired, shared, and transferred within the organization is considered critical in 

providing the necessary information for the employee to act on them. The level of technological adoption in 

the organization is also important in providing the necessary tools for the employee. Environmental factors, 

including empowerment and culture, are shown as influential in determining employee performance. The 

support of the organization for innovation and creativity enables the employee to utilize knowledge and 

resources and take decisions that can make a difference in increasing competitive advantage (Tuffaha, 2020). 

Ahmad & Shahzad (2011) investigated the effect of three factors on employee performance: compensation, 

appraisal, and promotion. The research was applied to more than 100 university instructors. Employee’s 

performance only showed a significant correlation at the 0.01 level with compensation practices, which had a 

positive weak nature. A positive moderate correlation was found between compensation and appraisal. The 
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results of the study show that employee performance is more complex in determination and measurement 

than using a simplified scale for measurement. Therefore, any measurement technique needs to consider the 

several factors that represent the concept. 

3. RESEARCH DESIGN 

3.1. Research Hypothesis 

While no correlation was found between immigrants and their job satisfaction, Chowan, Zeytinoglu, & 

Cooke (2016) have presented a multiple regression model that showed a moderate negative effect of being an 

immigrant worker in Canada on job satisfaction (β = -0.308, p < 0.01). Moreover, high performance work 

systems (HPWS) showed a positive impact on enhancing job satisfaction, including pay-for-performance (β = 

0.0890, p < 0.05). The results of the study suggest that being an immigrant can affect employee performance. 

Arasli, Arici, & Ilgen (2019) examined human resources practices that can enhance engagement and retention 

for immigrant workers in North Cyprus, where Moderate positive correlations were found for adjustments, 

referred to as crafting, made in tasks (engagement r = 0.301 and retention r = 0.305, p < 0.01), relations 

(engagement r = 0.212 and retention r = 0.217, p < 0.01), and cognitive approach (engagement r = 0.221 and 

retention r = 0.249, p < 0.01). Such results suggest that adjustments are required in operational and human 

resource systems to enhance immigrant employee performance. Furthermore, Horverak et al. (2013) studied 

the perception of managers towards immigrant workers during the hiring process. The study indicated that 

managers prioritize a person-job fit; however, it showed from the results that these decisions are biased 

against immigrants for cultural reasons while using performance as an excuse.  

H: There is no statistically significant difference in employee performance between native and immigrant 

workers. 

3.2. Methods, Sample, and Data Collection 

The main aim of the study is to investigate the differences in performance between local and immigrant 

workers in Turkish organizations. The scale used for measurement consists of 23 items, which is adopted 

from Pradhan & Jena (2017), using a subjective scale method that is based on self-evaluation of different 

aspects: Task, context, and adaptation. The items of the scale are distributed among the three main 

dimensions, as follows: 

 Task performance: 6 items 

 Contextual performance: 10 items 

 Adaptive performance: 7 items 

Data was collected through an electronic form from different NGOs in Turkey. Each of the items was 

evaluated on a 6-point Likert scale. Moreover, demographic data were collected from the participants, 

including gender, age, marital status, and education level. The questionnaire was distributed using an 

electronic form via email to a database of 700 employees in Turkey. A total of 148 questionnaires were filled. 

After checking for completion, 113 questionnaires were qualified for analysis. 64 questionnaires were 

submitted by local employees (56.64%) and 49 questionnaires were submitted by immigrant employees 

(43.36%). Data were checked for reliability and analysed through descriptive statistical techniques. 

Relationships between employee performance dimensions were investigated, as well as differences between 

local and immigrant employees in their evaluations.  

4. RESULTS 

4.1. Reliability and Validity 

The reliability of the scale is checked using Cronbach’s alpha, as shown in Table 1. The overall reliability of 

the employee performance scale is 0.951, which is considered high. Cronbach’s alpha for task performance, 

contextual performance, and adaptive performance are 0.805, 0.913, and 0.897, respectively. Based on the 

reliability analysis, the used scale and obtained data can be deemed acceptable. 
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Table 1. Reliability analysis 

Scale Dimension Cronbach’s Alpha 

Employee performance 

Task performance 0.805 

0.951 Contextual performance 0.913 

Adaptive performance 0.897 

4.2. Construct Validity 

Confirmatory factor analysis is performed for the employee performance model used in the study, as 

illustrated in Figure 1, where the correlations between the three main dimensions of employee performance 

were found positive and strong. The validity of the model is confirmed through a few variables, as shown in 

Table 2. The IFI and CFI variables were found as 0.811 and 0.808, respectively, which are deemed adequate. 

The RMSEA indicator was found as 0.115, which is close to the 0.05 threshold targeted by the model 

considering the sample size. Therefore, the model is considered fit and allows further analysis of the 

variables (Cho et al., 2020).  

 

Figure 1. Confirmatory factor analysis for employee performance model 

Table 2. Confirmatory factor analysis model fit variables 

Variable CMIN df CMIN/DF GFI CFI RMSEA 

Model 565.420 227 2.491 0.811 0.808 0.115 
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4.3. Demographics and Descriptive Statistics 

Descriptive statistics of the participants’ demographic data are presented in Table 3. In gender, 40.7% of the 

participants were males and 59.3% were females. Most of the participants are in the age category between 30 

and 39 years old (51.3%), followed by the ones between 21 and 29 years old (40.7%). Most of the participants 

are single (66.4%) and the majority of the sample have a university degree (62.8%). 

Table 3. Descriptive statistics for demographics 

 Category N Percent Mean SD 

Gender 
Male 46 40.7 

1.59 0.493 
Female 67 59.3 

Age category 

21 to 29 46 40.7 

2.67 0.619 30 to 39 58 51.3 

40 to 49 9 8.0 

Marital status 
Single 75 66.4 

1.34 0.475 
Married 38 33.6 

Nationality 
Local 64 56.6 

1.43 0.498 
Immigrant 49 43.4 

Education 

High school  10 8.8 

4.19 0.580 University  71 62.8 

Higher  32 28.3 

Table 4 shows the descriptive statistics of the employee performance scale. The mean values for all the items 

were above the 4th point on the 6-point Likert scale, which is above the middle point. In task performance, 

local employees had higher means in three of the six items, while immigrant employees scored higher in the 

other three. In contextual performance, local employees aggregated a higher mean score in six of the ten 

items, while immigrant employees aggregated higher mean score in the other four. In adaptive performance, 

local employees aggregated higher mean scores in all seven items. Table 5 shows the mean scores of scale 

dimensions, where immigrant workers indicated a higher task performance mean and the local workers 

indicated higher contextual performance and adaptive performance means. 

Table 4. Descriptive statistics for employee performance scale items 

Factor 

Descriptive 

All Local Immigrant 

Mean SD Mean SD Mean SD 

TP_1 5.12 .980 5.02 1.046 5.24 .879 

TP_2 5.35 .832 5.39 .902 5.29 .736 

TP_3 5.13 1.065 5.27 .996 4.96 1.136 

TP_4 4.99 .901 4.86 .974 5.16 .773 

TP_5 5.35 .834 5.42 .887 5.27 .758 

TP_6 5.00 1.188 4.81 1.424 5.24 .723 

CP_1 4.67 1.199 4.94 1.067 4.33 1.281 

CP_2 4.86 .885 4.92 .914 4.78 .848 

CP_3 5.07 .961 5.20 1.011 4.90 .872 

CP_4 4.94 1.096 5.23 .938 4.55 1.174 

CP_5 5.42 .754 5.42 .832 5.43 .645 

CP_6 4.96 .963 4.95 1.030 4.98 .878 
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Factor 

Descriptive 

All Local Immigrant 

Mean SD Mean SD Mean SD 

CP_7 5.20 .918 5.13 1.047 5.31 .713 

CP_8 5.24 .889 5.23 .886 5.24 .902 

CP_9 5.40 .797 5.41 .830 5.39 .759 

CP_10 5.24 .889 5.38 .845 5.06 .922 

AP_1 5.20 .709 5.31 .732 5.06 .659 

AP_2 4.74 1.140 4.81 1.220 4.65 1.032 

AP_3 4.97 .995 5.06 1.022 4.86 .957 

AP_4 5.10 .916 5.30 .849 4.84 .943 

AP_5 5.19 .851 5.31 .889 5.02 .777 

AP_6 5.15 .826 5.23 .831 5.04 .815 

AP_7 5.02 .906 5.03 .890 5.00 .935 

Table 5. Descriptive statistics for employee performance overall evaluation and scale dimensions 

Dimension 

Descriptive 

All Local Immigrant 

Mean SD Mean SD Mean SD 

TP 5.16 .694 5.13 .780 5.19 .568 

CP 5.10 .706 5.18 .772 5.00 .600 

AP 5.05 .719 5.15 .753 4.92 .657 

4.4. Correlational Matrix 

A correlational analysis was performed between the overall evaluation and dimensions of the employee 

performance scale, as shown in Table 6. The analysis showed strong positive correlations between employee 

performance (EP) and its dimensions. In correlations with employee performance, contextual performance 

had the highest correlation (ρ = 0.936, p < 0.01), followed by adaptive performance (ρ = 0.919, p < 0.01), and 

task performance (ρ = 0.909, p < 0.01). Among the variables of employee performance, contextual 

performance and adaptive performance had the strongest correlation (ρ = 0.802, p < 0.01). Task performance 

had the strongest correlation with contextual performance (ρ = 0.783, p < 0.01), followed with its correlation 

with adaptive performance (ρ = 0.733, p < 0.01). 

Table 6. Correlational analysis for employee performance (EP) scale (p < .05) 

 EP TP CP AP 

EP 1    

TP .909** 1   

CP .936** .783** 1  

AP .919** .733** .802** 1 

**. Corelation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

4.5. Regression Analysis through Structural Modelling 

The standardized factors of the model indicators were all found significantly influential as confirmed by the 

regression weights presented in Table 7. All factors were highly influential on their dimensions. In 
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contextual performance, CP3 had the highest effect (β = 0.831). In task performance, TP5 had the highest 

effect (β = 0.789). In adaptive performance, AP5 has the highest influence (β = 0.871). All effects are 

significant at p < 0.001. 

Table 7. Standardized regression weights for confirmatory factor analysis paths 

Analysis Path β SE CR P 

CP_1  Contextual .631 .113 41.443 .000 

CP_2  Contextual .809 .083 58.352 .000 

CP_3  Contextual .831 .090 56.091 .000 

CP_4  Contextual .645 .103 47.889 .000 

CP_5  Contextual .743 .071 76.518 .000 

CP_6  Contextual .762 .091 54.804 .000 

CP_7  Contextual .780 .086 60.277 .000 

CP_8  Contextual .611 .084 62.633 .000 

CP_9  Contextual .660 .075 72.032 .000 

CP_10  Contextual .796 .084 62.633 .000 

TP_3  Task .713 .100 51.237 .000 

TP_4  Task .586 .085 58.864 .000 

TP_2  Task .690 .078 68.288 .000 

TP_1  Task .642 .092 55.499 .000 

TP_5  Task .789 .078 68.269 .000 

TP_6  Task .464 .112 44.750 .000 

AP_4  Adaptive .682 .086 59.169 .000 

AP_3  Adaptive .695 .094 53.125 .000 

AP_5  Adaptive .871 .080 64.783 .000 

AP_2  Adaptive .767 .107 44.230 .000 

AP_6  Adaptive .774 .078 66.271 .000 

AP_1  Adaptive .690 .067 78.005 .000 

AP_7  Adaptive .795 .085 58.863 .000 

The results of the correlational analysis were also confirmed through the structural model obtained for the 

confirmatory factor analysis, as shown in Table 8, through positive strong effects. The model showed the 

highest influence of task performance on contextual performance (β = 0.919, p < 0.001), followed by the 

influence of task performance on adaptive performance (β = 0.878, p < 0.001), and the influence of contextual 

performance on adaptive performance (β = 0.864, p < 0.001). 

Table 8. Correlation paths between employee performance dimensions 

Analysis Path β SE CR P 

Adaptive  Contextual .864 .068 4.640 .000 

Adaptive  Task .878 .058 4.657 .000 

Contextual  Task .919 .095 4.542 .000 

4.6. Variance Analysis between Locals and Immigrants 

A one-way ANOVA test was performed to investigate the differences in employee performance evaluations 

between participants based on their nationality, as shown in Table 9. The findings of the analysis show that 

there are no significant differences between local and immigrant employment at 0.05 significance level in the 

variable and its sub-dimensions. 
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Table 9. One-way ANOVA test for differences in employee performance evaluations between local and 

immigrant employment 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TP 

BG .122 1 .122 .252 .617 

WG 53.783 111 .485   

Total 53.905 112    

CP 

BG .953 1 .953 1.930 .168 

WG 54.817 111 .494   

Total 55.770 112    

AP 

BG 1.437 1 1.437 2.829 .095 

WG 56.407 111 .508   

Total 57.845 112    

EP 

BG .371 1 .371 .875 .352 

WG 47.008 111 .423   

Total 47.378 112    

5. CONCLUSION AND DISCUSSION 

The purpose of the study was to look into the differences in employee performance between local and 

immigrant workers in Turkish organizations. The confirmatory factor analysis performed on the used 

employee performance scale revealed an acceptable model fit with good intercorrelations between the 

indicators within the structural model. Pearson's rho explanatory analysis confirmed strong positive 

correlations between the variable's dimensions. The one-way ANOVA test for differences between native 

and immigrant employees revealed no significant differences in overall employee performance or any of its 

sub-dimensions: task, contextual, or adaptive. Thus, the hypothesis of the research stating “H: There is no 

statistically significant difference in employee performance between native and immigrant workers” is 

accepted/ supported.  

Despite research that showed that immigrant worker has impacts on economic and organizational 

indicators, the current research indicates that there is no difference in employee performance evaluations 

between local and immigrant employees.. The descriptive statistics showed higher mean scores balanced 

between local and immigrant workers for task performance and contextual performance. However, local 

Turkish employees showed higher mean scores for adaptive performance, which could be attributed to them 

being used to the culture and work environment. Employee empowerment can be used in this aspect as an 

effective tool to enhance the adaptation of immigrant employees into the organization, as Konakay et al. 

(2021) showed its positive effects on employee performance. Tetik (2019) confirmed a positive relationship of 

organizational socialization strategies (education, organizational understanding, support, and expectation 

management), which is suggested as another tool to diminish any possible differences, on work motivation 

and performance. The utilized scale for the subjective measurement of employee performance showed high 

reliability in measuring the concept through Cronbach’s alpha and the correlational analysis between its 

dimensions. Therefore, it is recommended to use the scale for future evaluations.  

The research is limited to the case study of NGOs operating in Turkey, which requires verification in other 

organizational and national contexts. Furthermore, future research can focus on other types of organizations 

in Turkey to confirm or argue against the obtained results. The sample used in this study has its special 

characteristics due to the high level of education of the sample and high proficiency in Turkish language. 

Results in future research can differ if the scale is applied to craftsmen, handy workers, skilled labour, and 

unskilled labour. 
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Purpose – In this study, the relationship between factors affecting export performance and marketing 

planning capability with export performance has been investigated.  

Design/methodology/approach – The study was carried out on 157 export companies operating in 

Konya. Statistical package programs were used to analyze the data, and descriptive statistics, 

correlation analysis and regression analysis were performed.  

Findings –  As a result of the research, it has been determined that there is a close relationship between 

factors affecting export performance (Export experience of the firm employees, export experience of the 

firm, export market information, export commitment) and both marketing planning capability and 

export performance. In addition, it has been observed that the employees of the participating firms are 

in good standing in terms of information, experience and capability. On the other hand, it has been 

determined that the participating companies are relatively inadequate in some areas that have the 

potential to affect export performance. These issues are: Making and implementing comprehensive 

plans, recognizing competitors, focusing heavily on foreign markets, clearly revealing export targets, 

determining export strategies clearly and employing a sufficient number of foreign trade employees, 

etc. As a result, it can be said that the participant firms have sufficient awareness of exports, but their 

performance in the field is insufficient. 

Discussion –  It is difficult to achieve a successful export performance in international markets. In 

order to ensure efficiency in business processes and achieve the determined goals, employees and 

firms need to improve their capabilities in knowledge, experience and skills. In addition, firms should 

be export oriented, prepare comprehensive plans, develop strategies according to these plans, allocate 

sufficient resources for exports and focus on foreign markets. It can be said that a strong marketing 

planning capability will contribute to the firm and increase export performance in this process.     

1. Introduction 

Although international marketing activities have been carried out since the ancient times of history, it has 

started to gain importance since the 1960s with some important developments. Some of these developments 

are as follows: Technological developments, changes in consumer preferences, increases in product and 

service production, increase in international trade volume and economic relations between countries, etc. 

International marketing is the orientation of a firm to activities outside of its national borders in its target 

market selection, managerial decisions and practices. 

Countries want to increase export revenues at macro level, and firms want to evaluate their products with 

excess supply and expand their marketing field. Opportunities for firms in national or local markets may be 

more limited due to saturation. On the other hand, there may be obstacles arising from a more intense and 

competitive environment at the point of growth. In addition, since national markets are relatively 

homogenized, the field of competition through differentiation is also shrinking. Thanks to international 

marketing, strategies for the target geographic area can be developed by marketing mix elements, especially 

mailto:o.faruk.guven@gmail.com
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the differentiation strategy, and new opportunities can be obtained at the same time. Therefore, firms can set 

new targets beyond the country and geographical borders they are in, considering internationalization.   

Because the international marketing environment is more complex, dynamic and multidimensional, it is not 

always easy to be successful in international markets. In order for firms to be long-lasting and permanent in 

foreign markets, they need to find new markets, adapt their products in line with the needs of these markets 

or design new export products, determine pricing strategies, select the appropriate distribution channels and 

continue their promotional activities (Murray et al., 2007). One of the conditions for being successful in foreign 

markets is the development of some firm capabilities. Marketing-specific capabilities, including product 

positioning, pricing, distribution, and marketing communications in particular, have revealed a broader 

concept of marketing capability and conceptualized as marketing planning capability (O'Cass et al. 2012). 

It is important to make the decision to enter international trade, fulfill the requirements of this process and 

develop marketing plans. But more importantly, it can achieve a high export performance as a result of these 

activities. In a sense, export performance is a strategic response of firm management to the interaction of forces 

(competition, targeting, planning, customer and competitor information, etc.)  in the markets in which they 

operate. In this respect, export performance is the answers that firms take to existing marketing efforts as an 

extension of their strategic goals (Cavusgil and Zou, 1994). In other words, export performance is the results 

or outputs of an organization's activities in the export market (Madzova, 2018). Export performance is a 

comprehensive process that cannot be defined by one-dimensional approaches. In this process, the realizations 

in the medium and long term foreign market targets of the firm are important. In this respect, export 

performance is a set of outputs that can develop positively or negatively (Styles, 1998). 

If a firm does not conduct qualified market research and does not adequately identify certain opportunities 

before starting its export activities, it will face significant risks. The fact that a firm can export does not mean 

that the firm is successful in this regard. Because it is possible for firm to become exporters for a certain period 

of time due to reasons such as price suitability, proximity, term flexibility, necessity, etc. However, export is a 

serious process that cannot be based on coincidence and luck. First of all, many factors such as sustainable 

performance in exports, planned actions, competitor analysis, current situation evaluations etc. should be 

taken into consideration. All these factors should be evaluated together with systematic action steps and 

possible alternative options.  

In this research, factors affecting export performance and the relationship between marketing planning 

capability and export performance will be investigated. 

2. Literature Review 

2.1. Export Performance 

Export performance is a multi-dimensional concept and there is no consensus on its definition and content. 

There are serious differences of opinion especially on what factors and how export performance is affected 

and how these effects should be measured (Lages and Montgomery, 2004). Since the 1990s, globalization has 

accelerated further with the effect of international trade and international marketing. These developments 

have contributed to the formation of a very rich and deep literature in the related fieldIn this process, countries 

with high added value and a sustainable export performance have shown improvement in terms of both micro 

and macro economic impacts. The positive export performance not only creates competitive power in 

countries, but also increases the total demand. The increase in demand also plays a vital role in the economy 

by affecting the balance of payments, employment level and economic growth (Kaleka, 2002).  

When the academic studies on export performance are examined, it is seen that different factors are taken into 

account as a performance indicator. Studies have also been carried out in this context. There are three basic 

assumptions about export performance in the literature (Aulakh et al., 2000; Bernard et al., 2007; Estrin et al., 

2008; Sousa et al., 2008; He et al., 2013; Yi et al., 2013); The first of these assumptions is that competitive 

conditions affect the export behavior of firms. The second assumption is that firm characteristics such as firm 

age, financial capacity, market volume / share, experience or size are important in exports. According to the 

third and final assumption, the ownership structure of the firm is considered to be important in export 

performance. According to Acikdilli et al. (2020), the most important headings showing export performance 

are: Growth in export, export density, export market share, export profitability, export sales, financial 
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performance and strategic efficiency, general sales, perceived success, achieving export targets, return on 

assets, return on investment and finally, subjective economic and non-economic factors. According to Murray 

et al. (2007), one of the important conditions for firms to achieve a strong and permanent export performance 

by considering their existing resources and capabilities is the follow-up of competitors, customers and other 

environmental conditions in the foreign market. Reid (1981) concluded in his study that the general 

characteristic of the most successful export operations is innovation and that innovative-thinking firms are 

more successful in international markets. Cavusgil and Nevin (1981) stated that there are four internal 

determinants of export performance. These: Export-oriented management expectations, level of commitment 

to export marketing, different firm advantages (size of the firm, technology density and owning a unique 

product, etc.) and finally the strength of managerial aspirations for growth and security of markets. Denis and 

Depelteau (1985) concluded in their study that the information obtained from commercial transactions has an 

overwhelming effect on the increase in export performance. According to Madsen (1989), the factor affecting 

export performance the most is export marketing policy. Cavuşgil and Zou (1994), who are among the authors 

who have contributed significantly to the formation of export performance literature, examined the factors 

affecting export performance in 7 groups. These: Firm characteristics, sectoral characteristics, market 

characteristics, product characteristics, export marketing strategy, internal and external variables. Zou and 

Stan (1998) examined the measurement of export performance with dual classification and under three main 

headings. The classification is as follows: Financial measurement criteria (Sales measures, Profit measures, 

Growth measures) in the first group, non-financial measurement criteria (Perceived success, Satisfaction, Goal 

achievement) in the second group, and mixed measurement criteria in the third group. Aaby and Slater (1989) 

examined export performance by putting the firm in the center. The authors claimed that export performance 

was affected by 3 factors in their model: Firm capabilities, firm performance and firm characteristics. Madsen 

(1998) interpreted the export performance with the results of short-term sales. Accordingly, there is a 

managerial perception map in export performance consisting of four factors: relativity, period length, 

subjectivity and market-oriented. According to Leonidou et al. (2002), there are 5 factors affecting export 

performance: “Administrative factors”, “organizational characteristics”, “environmental characteristics”, 

“export targeting” and finally “export marketing strategy”. Zou and Stan (1998) divided the factors affecting 

export performance into two as internal and external factors, and then divided the internal elements into two 

as controllable and uncontrollable elements. According to the authors, internal and controllable elements; 

“export marketing strategies” and “management's attitudes and perceptions”. Internal and uncontrollable 

elements are the “management characteristics” and the “Firm’s characteristics and competencies”. External 

and uncontrollable factors are “industry characteristics”, “foreign market characteristics” and “domestic 

market characteristics”. 

It is possible to increase the number of approaches. As can be seen, the conflict in the definition of export 

performance also exists in performance factors. Therefore, as emphasized by authors such as Zou and Stan 

(1998) and Sousa et al (2008), who are thought to gather the views of writers and academics in the literature, 

it is thought that export performance should be evaluated based on a resource-based view. Resource-based 

view covers all the internal and external tangible and intangible assets of the firms, their capabilities, 

knowledge level, management features, employee qualifications, etc. However, since all these sources are 

heterogeneous and there are conceptual differences in their definitions, diversity emerges in the literature. For 

example, if the financial structure or product features of an firm with competent managers and employees in 

terms of knowledge, capability and experience are not at the same level, it is difficult to achieve the expected 

performance. Therefore, as suggested in the studies of Dhanaraj and Beamish (2003), in order for a resource to 

be sustainable and to create a competitive advantage, it must be valuable, rare, fixed and non-substitutable 

(Sousa et al., 2008). 

Liouville (1992) stated that, contrary to the above, there is no guarantee that specialized firms can increase 

their profitability by investing more in foreign markets. In the study, it was emphasized that the reason for 

this is that exports bring additional costs.  

2.2.Marketing Planning Capability and Export Performance 

Planning is an effective tool for dealing with the uncertainty created by rapid changes in the environment. The 

marketing plan is developed in accordance with the strategic plan prepared within the scope of the internal 

market and export targets of the firm. It includes the organization's mission and the organization's strategic 
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goals. In order to achieve these strategic goals, internal or external resources must be planned and distributed 

in advance. Therefore, after the firm strategy is determined, the corporate marketing strategy is determined 

and a marketing plan is created (Duke and Tucker, 2007; Grewal and Levy, 2010; Torlak and Altunışık 2012).  

Marketing capabilities consists of a combination of some actions. These actions are: The implementation of 

marketing strategies by managers or employees, taking into account the firm objectives, strengthening 

relations with stakeholders, carrying out all marketing activities supported by personal capabilities, using 

information correctly, etc. (Hill et al., 1998) 

When the literature is examined, it is seen that there are different approaches regarding the interaction 

between the concepts of marketing planning and marketing planning capability. In some studies on the 

subject, it was concluded that the practitioners could not obtain the benefits promised to them even though 

they used the marketing planning approaches suggested in the literatüre. For this reason, they stated that the 

concepts of marketing plans and marketing planning capability are separate from each other, on the other 

hand, they are also complementary to each other (Matsuda and Hirano, 1983; Shiner, 1988; Hill et al., 1998). 

Hill et al. (1998: 73-75) evaluated marketing management and planning as a process that includes analysis, 

coordination, implementation and control and stated that marketing planning management is similar to 

general business management. According to Koçak et al (2005) and Çinar and Koç (2017), three stages can be 

mentioned in marketing planning: The first stage is to foresee that marketing culture can be a fundamental 

resource for sustainable competitive advantage. In the second stage, marketing strategies come to the fore. In 

marketing strategies, it becomes important which market segments will be targeted and what kind of 

positioning will be realized. In the third stage, marketing capabilities are examined as outside-in marketing 

capabilities, inside-out marketing capabilities and mixed capabilities. 

Marketing planning capability is the ability to predict and respond to the market environment to direct a firm's 

resources and actions to align the firm with the environment and achieve the firm's financial goals (Slotegraaf 

and Dickson, 2004). According to Trez and Luce (2012), marketing planning capability is complex, skill and 

experiential knowledge packages realized through organizational processes that enable firms to coordinate 

their activities and use their resources effectively and efficiently. Yam et al. (2004) evaluated marketing 

planning capability under eight headings. These are: distribution efficiency, marketing information 

distribution efficiency, method of relationship with customers, knowledge of different market segments, 

performance of after-sales services, sales efficiency, monitoring customer satisfaction level and brand image. 

Although a firm has a strong marketing implement capability, if it does not have a strong marketing planning 

capability to activate this power, it is difficult to achieve the desired success. Distinctive marketing capabilities 

enable a firm to perform better than its competitors by serving the market more effectively (Weerawardena 

and O'Cass, 2004). In this respect, it can be said that marketing planning capability will have a positive effect 

on export performance as well as on many other performances of the firm. As a matter of fact, it is observed 

that the main factors affecting export performance are grouped under 4 titles if they are classified in the context 

of "the effect of capabilities on export marketing". These are: "knowledge", "experience", "marketing planning 

capability " and "export commitment". 

In the “knowledge based theory of society”, voiced by Nonaka et al. (1999), it is stated that knowledge is the 

main source of sustainable success and competitive advantage in every sense and at all levels. In the study 

conducted by Liu et al. (2020), it was concluded that the internalization of knowledge mediates the 

relationships between market-oriented behaviors and international marketing performance.  

In the context of the impact of capabilities on export marketing, the second important factor affecting export 

performance is experience. Knowledge and experience in international marketing are at the center of the whole 

process. This is because information lies at the heart of the questions of which products, how, under which 

conditions and which method will be supplied by the firms that will operate in this field. However, this 

knowledge must have been acquired empirically (Ross and Whalen, 1999). As a matter of fact, the results of 

the study conducted by Liu et al. (2020) showed that marketing capabilities have a positive effect on market-

oriented behaviors. 

The third important factor affecting export performance is export commitment. Commitment to export to open 

up to international markets is an internationalization effort of a firm in terms of product, geography and 
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culture. Numerous studies in the literature have shown that there is a direct and positive interaction between 

export performance and export commitment (Hill et al., 1998; Lages and Montgomery, 2004; Love et al., 2015) 

Export commitment is the cover or complement of knowledge, experience and other international marketing 

processes. Because export commitment is valid for a wide range from product to competition, from 4P to 

management, from competencies of employees to R&D.  

The fourth and last important factor affecting export performance in the context of the effect of capabilities on 

export marketing is marketing planning capability. The marketing plan is generally prepared by the marketing 

officers of the firm for each product offered to the market (Torlak and Altunışık, 2012). The scope of the 

marketing plan is more limited than the strategic business plans and it is created according to a specific 

purpose or target. In general, marketing plans are written and consist of the following contents: Current 

marketing activities in the firms, opportunities and threats of the firms, marketing targets and strategies 

determined in terms of marketing mix (4P), action programs and proforma income statement analysis. 

Planning, implementation and control constitute the three basic stages of the marketing plan (Grewal and 

Levy, 2010). In the study conducted by Hill et al. (1998: 69), the importance of developing marketing 

capabilities was emphasized and it was stated that theory and practice should be combined. 

2.3.Research Hypotheses 

The aim of this research is to investigate the role of factors affecting export performance (Export experience of 

the firm employees, export experience of the firm, export market information, export commitment) and 

marketing planning capability on export performance. Based on this purpose, 9 hypotheses have been 

developed in order to reveal the effect of the level of relationship between the variables in the model and are 

presented below: 

H1: Export experience of the firm employees affects export performance of the firm positively. 

H2: Export experience of the firm affects export performance of the firm positively. 

H3: Export market information of the firm affects export performance of the firm positively.  

H4: Export commitment affects export performance of the firm positively. 

H5: Marketing planning capability of the firm affects export performance of the firm positively. 

H6: Export experience of the firm employees affects marketing planning capability of the firm positively. 

H7: Export experience of the firm affects marketing planning capability of the firm positively. 

H8: Export market information of the firm affects marketing planning capability of the firm positively. 

H9: Export commitment affects marketing planning capability of the firm positively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ö.F. Güven – M. Çakırkaya 13/4 (2021) 3402-3416 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3407 

3. Method 

3.1. Research Model 

Export Competencies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Relationship Between Export Competencies, Marketing Planning Capabilities and Export 

Performances 

3.2. Population and Sample 

The universe of the research consists of firms operating in Konya and exporting directly or indirectly. 

According to the data of Konya Chamber of Industry and Konya Chamber of Commerce, there are more than 

30 thousand firms in the city as of 2019, and approximately three thousand of them export directly or 

indirectly. In the research to be conducted, it was determined that there are 224 suitable firms whose data can 

be used. As a result of the studies carried out in the period of November-December 2019, data could be 

obtained from 157 of these 224 firms.  

3.3. Data Collection Tools 

Questionnaire questions consisting of two parts were directed to participating firms. In the first part, there are 

16 demographic questions about firms and respondents. In the second part, the scale prepared by Morgan et 

al. (2003) questioning the knowledge and experience of export workers and firms was used. The questions in 

this section are scaled according to the Likert scale (Depending on the level of participation between 1-5). 

There are a total of 24 questions in 6 dimensions (The export experience of firm employees, The export 

experience of the firm, The export market information of the firm, Export commitment, Marketing planning 

capabilities and Export performance).  

3.4. Data Analysis 

The data obtained as a result of the research were analyzed using the SPSS package program. In the analysis 

of the data, descriptive statistics, correlation analysis and multiple linear regression analysis were performed 

using the statistical package program. 
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4. Findings 

Demographic data of participating firms and firm representatives are presented below: 

4.1. General Statistics (Frequency Analysis) 

Table 1. Socio-Demographic Characteristics of the Participants 

Demographic 

Variables 
Value Frequency Percentage 

Demographic 

Variables 
Value Frequency Percentage 

Gender 

Male 133 84,7 The methods 

mostly used 

by 

participating 

firms in 

exports 

Direct Export 71 45,2 

Female 24 15,3 Indirect Export 86 54,8 

Total 157 100 Total 157 100 

Age 

25-30 20 12,7 

Educational 

Status 

High school 11 7,0 
31-35 29 18,5 

36-40 49 31,2 Associate Degree 29 18,5 

41-45 33 21,0 University 92 58,6 

46 years and 

older 
26 16,6 Master’s degree 25 15,9 

Total 157 100 Total 157 100 

Sectors in 

which 

participating 

firms operate 

Manufacturing 

and Industry 
42 26,8 

Number of 

employees in 

participating 

firms 

1-11 employees 
11 7,0 

Construction 

and Building 

Materials 

8 5,1 

11-20 employees 

34 21,7 

Machinery 

Equipment 
27 17,2 

21-30 employees 
49 31,2 

Forest Products 12 7,6 31-40 employees 34 21,7 

Automotive 13 8,3 41 employees and 

above 
29 18,4 

Textile 17 10,8 

Agriculture 14 8,9 

Total 157 100 

Food 15 9,6 

Chemistry 4 2,5 

Iron and Steel 5 3,2 

Total 157 100 

Positions of 

the 

participants in 

the firms they 

work for 

Manager 12 7,6 

Tenure of 

office of the 

participants in 

the firms 

where they 

work 

1-5 years 36 22,9 

Foreign Trade 

Chief 
42 26,8 

6-10 years 
49 31,2 

Marketing 

Manager 
52 33,1 

11-15 years 
39 24,8 

Owner or 

Partner 
40 25,5 

16-20 years 
20 12,7 

Other 
11 7,0 

21 years and 

above 
13 8,3 

Total 157 100 Total 157 100 

Foreign 

languages that 

the 

participants 

know best 

English 103 65,6 Locations to 

which 

participating 

firms export 

the most 

Europe 76 48,4 

Middle Asian 

(Including Russia) 
19 12,1 

Middle East 48 30,6 

Arabic 8 5,1 America 9 5,7 

Russian 3 1,9 Africa 4 2,5 

Other 43 27,4 Other 1 0,6 

Total 157 100 Total 157 100 

When the socio-demographic characteristics of the participants were examined, the following results were 

obtained: 15.3% of the participants are women and 84.7% are men. The high proportion of male employees is 

similar to the distribution in terms of gender profile of employees in Turkey (İnciroğlu, 2010; Önder, 2013; 

Şentürk, 2016). The majority of university graduates (58.6%) among the participants can be explained by the 

need for a good education on foreign trade and international marketing. A reasonable distribution can also be 

mentioned for the positions of the participants in the firms they work for (Bilge, 2004; Anıl, 2009; Aydoğan, 
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2012). Although some of the participating firms have professional foreign trade units, in some firms foreign 

trade transactions are carried out by the firm owners or partners. In addition, it can be said that both the tenure 

of the participants in the companies they work for and their age groups are consistent with the general human 

resource profile working in the industry. Participants frequently use both methods used in export (Direct 

export use: 45.2% and indirect export use: 54.8%). There is a wide distribution in terms of the sectors in which 

it operates. When analyzed in terms of the number of employees, it is clearly seen that the participating firms 

are SMEs. About two-thirds (65.5%) of the participants speak English best. This result can be considered 

reasonable considering the high rate of use of English in foreign trade. When the locations where the 

participating companies export the most are examined, it is observed that the European (48.4%) and the 

Middle East (30.6%) markets stand out.  

4.2. Correlation and Regression Analysis 

In this study, the relationship between export competencies and marketing planning capability and between 

export competencies and export performance was investigated in Konya. Another subject that is investigated 

is the role of export competencies and marketing planning capability on export performance. In order to test 

the hypotheses developed for this purpose, Pearson correlation analysis and simple linear regression analysis 

were performed, and the findings are presented below: 

Table 2.  Pearson's Correlation Analysis Findings Regarding the Relationship Between Research Variables 

  1 2 3 4 5 6 

Export Experience 

of The Firm 

Employees 

r 1      

p       

n 157      

 

Export Experience 

of The Firm 

r .822** 1     

p .000      

n 157 157     

 

Export Market 

Information  

r .678** .753** 1    

p .000 .000     

n 157 157 157    

 

Export 

Commitment  

r .644** .712** .838** 1   

p .000 .000 .000    

n 157 157 157 157   

Marketing Planning 

Capability 

r .650** .691** .748** .880** 1  

p .000 .000 .000 .000   

n 157 157 157 157 157  

 

Export Performance 

r .755** .798** .789** .813** .833** 1 

p .000 .000 .000 .000 .000  

n 157 157 157 157 157 157 

1: Export Experience of The Firm Employees; 2: Export Experience of The Firm; 3: Export Market Information; 4: Export Commitment;    

5: Marketing Planning Capability; 6: Export Performance 

As seen in Table 2; 

 A positive and significant relationship has been determined between Export Experience of The Firm 

Employees and their Export Performance (r=0,75, p<0,01).  
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 A positive and significant relationship has been determined between Export Experience of The Firm 

Employees and their Marketing Planning Capability (r=0,65, p<0,01). 

 A positive and significant relationship has been determined between Export Experience of The Firm 

Employees and their Export Commitment (r=0,64, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Experience of The Firm 

Employees and their Export Market Information (r=0,68, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Experience of The Firm 

Employees and Export Experience of The Firm (r=0,82, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Experience of The Firm and 

its Export Performance (r=0,80, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Experience of The Firm and 

Marketing Planning Capability (r=0,69, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Experience of The Firm and 

Export Commitment (r=0,71, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Experience of The Firm and 

Export Market Information (r=0,75, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Market Information and 

Export Performance (r=0,79, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Market Information and 

Marketing Planning Capability (r=0,75, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Market Information and 

Export Commitment (r=0,84, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Commitment and Export 

Performance (r=0,81, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Export Commitment and Marketing 

Planning Capability (r=0,88, p<0,01).  

 A positive and significant relationship has been determined between Marketing Planning Capability and 

Export Performance (r=0,83, p<0,01).  

Table 3. Regression Analysis Findings Showing Effect of Export Experience of The Firm Employees on Their 

Export Performance  

 B S.H. β t p 

The Export Experience of The Firm Employees .75 .05 .76 14.35 .000 

R =.76; R2= %.57; Adjusted R2 = %.57; F(1,155)=206.03; p=.000 

When Table 3 is examined, it is determined that "the model developed on export experience of the firm 

employees and export performance" is significant. [F(1,155)=206.03; p=.000]. When the β coefficient is examined, 

it is determined that export experience of the firm employees significantly and positively affects export 

performance. [β=.76; p=.000]. Accordingly, export experience of the firm employees explains 57% of export 

performance. In this context, first hypothesis of the research has been accepted. 
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Table 4. Regression Analysis Findings Showing Effect of Export Experience of The Firm on Export 

Performance  

 B S.H. β t p 

Export Experience of The Firm .72 .04 .80 16.47 .000 

R =.80; R2= %.64; Adjusted R2 = %.63; F(1,155)=271.28; p=.000 

When Table 4 is examined, it is determined that "the model developed on export experience of the firm and 

export performance" is significant. [F(1,155)=271.28; p=.000]. When the β coefficient is examined, it is determined 

that export experience of the firm significantly and positively affects export performance. [β=.80; p=.000]. 

Accordingly, the export experience of the firm explains 64% of export performance. In this context, second 

hypothesis of the research has been accepted. 

Table 5. Regression Analysis Findings Showing Effect of Export Market Information on Export Performance  

 B S.H. β t p 

Export Market Information  .76 .05 .79 15.99 .000 

R =.79; R2= %.62; Adjusted R2 = %.62; F(1,155)=255.77; p=.000 

When Table 5 is examined, it is determined that "the model developed on export market information and 

export performance" is significant. [F(1,155)=255.77; p=.000]. When the β coefficient is examined, it is determined 

that export market information has a significant and positive effect on export performance. [β=.79; p=.000]. 

Accordingly, export market information explains 62% of export performance. In this context, third hypothesis 

of the research has been accepted. 

Table 6. Regression Analysis Findings Showing Effect of Export Commitment on Export Performance  

 B S.H. β t p 

Export Commitment .83 .05 .81 17.39 .000 

R =.81; R2= %.66; Adjusted R2 = %.66; F(1,155)=302.56; p=.000 

When Table 6 is examined, it is determined that "the model developed on export commitment and export 

performance" is significant.. [F(1,155)=302.56; p=.000].  When the β coefficient is analyzed, it is determined that 

export commitment has a significant and positive effect on export performance. [β=.81; p=.000]. Accordingly, 

export commitment explains 66% of export performance. In this context, the fourth hypothesis of the research 

has been accepted. 

Table 7. Regression Analysis Findings Showing Effect of Marketing Planning Capability on Export 

Performance  

 B S.H. β t p 

Marketing Planning Capability .68 .04 .83 18.74 .000 

R =.83; R2= %.69; Adjusted R2 = %.69; F(1,155)=351.30; p=.000 

When Table 7 is examined, it is determined that "the model developed on marketing planning capability and 

export performance" is significant. [F(1,155)=351.30; p=.000]. When the β coefficient is analyzed, it is determined 

that marketing planning capability has a significant and positive effect on export performance. [β=.83; p=.000]. 

Accordingly, marketing planning capability explains 69% of export performance. In this context, the fifth 

hypothesis of the research has been accepted. 
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Table 8. Regression Analysis Findings Showing Effect of Export Experience of The Firm Employees on 

Marketing Planning Capability 

 B S.H. β t p 

Export Experience of The Firm Employees .79 .07 .65 10.65 .000 

R =.65; R2= %.42; Adjusted R2 = %.42; F(1,155)=113.37; p=.000 

When Table 8 is examined, it is determined that "the model developed on export experience of the firm 

employees and marketing planning capability" is significant. [F(1,155)=113.37; p=.000]. When the β coefficient is 

analyzed, it is determined that export experience of the firm employees has a significant and positive effect on 

their marketing planning capability. [β=.65; p=.000]. Accordingly, export experience of the firm employees 

explains 42% of marketing planning capability. In this context, the sixth hypothesis of the research has been 

accepted. 

Table 9. Regression Analysis Findings Showing Effect of Export Experience of The Firm on Marketing 

Planning Capability 

 B S.H. β t p 

Export Experience of The Firm .76 .06 .69 11.90 .000 

R =.69; R2= %.48; Adjusted R2 = %.47; F(1,155)=141.51; p=.000 

When Table 9 is examined, it is determined that "the model developed on export experience of the firm and 

marketing planning capability" is significant [F(1,155)=141.51; p=.000]. When the β coefficient is analyzed, it is 

determined that export experience of the firm has a significant and positive effect on its marketing planning 

capability [β=.69; p=.000]. Accordingly, export experience of the firm explains 48% of its marketing planning 

capability. In this context, the seventh hypothesis of the research has been accepted. 

Table 10. Regression Analysis Findings Showing Effect of Export Market Information on Marketing 

Planning Capability 

 B S.H. β t p 

Export Market Information .88 .06 .75 14.03 .000 

R =.75; R2= %.56; Adjusted R2 = %.56; F(1,155)=196.78; p=.000 

When Table 10 is examined, it is determined that " the model developed on export market information and 

marketing planning capability" is significant. [F(1,155)=196.78; p=.000]. When the β coefficient is analyzed, it is 

determined that export market information has a significant and positive effect on marketing planning 

capability. [β=.75; p=.000]. Accordingly, export market information explains 56% of the marketing planning 

capability. In this context, the eighth hypothesis of the research has been accepted. 

Table 11. Regression Analysis Findings Showing Effect of Export Commitment on Marketing Planning 

Capability 

 B S.H. β t p 

Export Commitment 1.10 .05 .88 23.02 .000 

R =.88; R2= %.77; Adjusted R2 = %.77; F(1,155)=239.83; p=.000 

When Table 11 is examined, it is determined that "the model developed on export commitment and marketing 

planning capability" is significant. [F(1,155)=239.83; p=.000]. When the β coefficient is analyzed, it is determined 

that export commitment has a significant and positive effect on marketing planning capability. [β=.88; p=.000]. 

Accordingly, export commitment explains 77% of marketing planning capability. In this context, the ninth 

hypothesis of the research has been accepted. 
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5. Conclusion and Discussion 

Export performance is an indicator of firms' success in exports. High export performance is important for firms 

in terms of ensuring sustainability in the long term. There is no guarantee that a firm that is successful in the 

local market will be successful in the export market. Some specific strategies are needed to be successful in 

exports (Zehir et al., 2015). 

In this study, the relationship between factors affecting export performance and marketing planning capability 

with export performance has been investigated. The study was carried out on 157 export companies operating 

in Konya in the period of November-December 2019. As a result of the research, it has been determined that 

there is a close relationship between factors affecting export performance (Export experience of the firm 

employees, export experience of the firm, export market information, export commitment) and both marketing 

planning capability and export performance. In addition, it has been observed that the employees of the 

participating firms are in good standing in terms of information, experience and capability. On the other hand, 

it has been determined that the participating companies are relatively inadequate in some areas that have the 

potential to affect export performance. These issues are: Making and implementing comprehensive plans, 

recognizing competitors, focusing heavily on foreign markets, clearly revealing export targets, determining 

export strategies clearly and employing a sufficient number of foreign trade employees, etc. As a result, it can 

be said that the participant firms have sufficient awareness of exports, but their performance in the field is 

insufficient. In this context, it is important for these firms to establish more effective and functional units in 

the field of foreign trade. Participating firms should also pay more attention to issues such as planning, export 

orientation, competitor and market knowledge. 

The results of the studies in the literature on a similar subject largely overlap with the results of this study. 

Studies in similar fields have shown that marketing capabilities generally improve firms' performance in 

international markets (Tan and Sousa 2015; Çinar and Koç, 2017). In a study, it was concluded that marketing 

capabilities will play a more prominent role in export performance in the near future (Kaleka and Morgan, 

2019). In the study conducted by Pham et al. (2017), it was concluded that the relational capacity of a firm 

within the scope of marketing capability not only strengthens its export pricing capability, but also is the 

strongest predictor of export performance among these capabilities. The results of a survey conducted by 

O'Cass et al. (2012) with senior executives of firms in Australia showed that marketing planning capability 

and market orientation improved marketing implementation capacity, which in turn increased customer-

focused performance. In the study conducted on 346 Turkish exporters, it was concluded that both export 

market orientation and marketing capabilities have direct and positive effects on export performance 

(Acikdilli et al., 2020). As a result of the study carried out by Kayabasi and Mtetwa (2016), it has been shown 

that the export market orientation has a significant effect on marketing capabilities and marketing efficiency. 

The study conducted by Acikdilli (2015) showed that product development and channel management 

marketing capabilities significantly affect export market orientation. In addition, it is concluded that there is a 

strong relationship between export market orientation and the three dimensions of export performance 

(financial performance, strategic performance and satisfaction with export venture). In a study conducted 

specifically in Thailand, it was concluded that accurate pricing and promotion skills, which are among the 

sub-dimensions of marketing capability, are important in determining export performance (Tooksoon and 

Mohamad, 2016). Zou et al (2003) developed a model from a resource-based perspective. In this model, some 

of the capabilities of an exporter (product development capability, distribution capability, communication 

capability and pricing capability) are combined with positional advantages (low cost advantage and branding 

advantage) and performance in the export market. The authors concluded that the export marketing 

capabilities of the companies have an impact on their export performance in their study on this model 

specifically for China. The study conducted by Koo et al. (2016) revealed that B2B export companies need to 

improve their marketing infrastructure in order to improve their export performance. As a result of the study 

conducted by Kaplan and Eren (2014: 1), it has been determined that there is a positive relationship between 

the export competencies of the firm and its export performance. In the study conducted by Al-Aali et al. (2013), 

it has been revealed that export orientation mediates the relations between marketing capabilities, export 

performance and export intensity. 

It should not be forgotten that in order for companies to demonstrate a successful performance, it is important 

to plan for export first and to develop planning skills secondly. In this context, the marketing planning 
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capability, which is among the planning capabilities, plays an important role in the development of exports. 

As a matter of fact, the data obtained as a result of the study also confirmed this judgment. 

Exporting companies constitute the universe of the research. However, the data of the research were obtained 

from exporter companies operating in Konya due to reasons such as cost, time and difficulties in accessing 

data. Therefore, the study was carried out with purposeful sampling method and the generalizability and 

external validity of the research results are limited. In addition, research results are limited to the dates when 

the research data were collected, November 2019 - December 2019. 

The following suggestions can be made for the researchers who are considering doing a study on the subject: 

The current study was carried out in different production sectors operating in Konya (Manufacturing and 

Industry, Construction and Building Materials, Machinery Equipment Forest Products, Automotive, Textile, 

Agriculture, Food, Chemistry Iron and Steel). The next studies can be carried out in different sectors and in 

terms of service export. In addition, studies to be carried out can be carried out in different provinces, regions 

and countries. On the other hand, since marketing planning capability is a rather abstract concept, qualitative 

studies can be made to concretize the sub-dimensions of this capability. 
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1. GİRİŞ 

Günümüz örgütlerinin çevrelerine sundukları ürünlerde, hizmetlerde veya bunların hazırlanması 

aşamasındaki iş süreçlerinde sürekli olarak yenilik yapabilme yeteneği son derece önemlidir. Çağdaş örgütler 

yeni fikirlerin üretilmesi ile çok çeşitli konularda başarılı olunabileceği düşüncesini giderek daha çok 

benimsemektedirler. Bu anlamda başarılı örgütlerin alışıla gelen çalışma modelleri yerine bireye kendisini 

gösterme fırsatı veren, yeniliklere açık, yenilikçi yaklaşımları destekleyen özellikte oldukları ileri sürülebilir. 

Bu bağlamda örgüt çalışanları tarafından yeni ve faydalı fikirlerin oluşturulmasına vurgu yapan yenilikçi iş 

davranışı, bireylerin mevcut işlerinde hem kendisini hem de işini daha iyi boyuta taşımasına imkân sunan bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Scott ve Bruce, 1998). Yenilikçi davranışların ve yaklaşımların 

benimsenerek yaygınlaşmasında yönetim kademesinin önemli bir role sahip olduğu ileri sürülebilir. Bireysel 

çabaların bir sonucu gibi algılanabilen yenilikçi iş davranışlarının örgütler tarafından desteklenmesi, 

çalışanların bu konuda cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Bu gerçeğin farkında olan ve rekabette avantaj elde 

etmek isteyen örgütlerin, çalışanlara yeteneklerini göstermeleri ve bu yeteneklerini geliştirmeleri konusunda 

psikolojik destek sağladıkları görülmektedir (Spreitzer, 1995:  1443).  

Çalışanların, örgütün istediği doğrultuda davranış sergilemesi bir bakıma yönetimin tercih ve kararlarının bir 

sonucu olarak açıklanabilir. Psikolojik yönden desteklenen bireylerin çalışma ortamında olumlu davranışlar 

sergiledikleri, bu bakımdan yönetim tarafından psikolojik düzeyde destek gören bireylerin spesifik bir ifade 

ile işlerini daha çok benimsemeleri konusunda motivasyonlarının artacağı ve işlerini geliştirme konusunda 

çaba içerisinde olacakları değerlendirilebilir (Kanbur, 2018: 148-149). 

Çalışanların kendilerini işlerine adamaları, yaptıkları işlerle güçlü bir bağ oluşturmaları örgütler tarafından 

arzu edilen bir durum olmakla birlikte bunun kendiliğinden veya sadece bireysel özelliklere bağlı olarak 

gerçekleşebileceğini düşünmek hatalı bir yaklaşım olarak görülebilir. Bu davranış tarzının oluşması için örgüt 

içerisinde yöneticilerin bu duruma uygun çalışma ortamlarının yaratılması, bu bütünleşme sürecinin başarıyla 

gerçekleşebilmesi açısından bir gerekliliktir. Aksi halde olumsuz koşullara sürekli maruz kalan bir çalışanın 

işle bütünleşmesinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Yenilikçi İş Davranışı 

Artan rekabet koşulları, pazar ve teknolojideki sürekli değişimler örgütlerin yenilikçi iş davranışı üzerine 

odaklanmalarına neden olmuştur. Yenilikçi iş davranışı; genel anlamda örgütün yararına olacak yeni 

fikirlerin, üretilmesi, tanıtılması ve uygulanması olarak açıklanabilmektedir (Prieto ve Perez Santana, 2014: 

189). Örgütsel hedeflere ulaşmada yeni yolların belirlenmesi, yeni çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, yeni 

fikirlerin uygulanması için kaynakların tahsis edilmesi ve çalışanın yenilikçi davranış sergilemesi konusunda 

desteklenmesi örnek olarak gösterilebilir (Yuan ve Woodman. 2010: 324). Yenilikçi iş davranışlarının sıkça 

gözlendiği örgütlerde, bireylerin herhangi bir sorunla karşılaştıklarında sorunun aşılması için yeni fikirler 

üretmeleri konusunda örgüt tarafından cesaretlendirilmesi ve üretilen fikirlerin uygulamaya geçilmesi 

yönünde destek sağlanması söz konusudur (Tekin, 2019: 37). 

Örgütler, yenilikçi iş davranışı sergileyerek ürünleri, hizmetleri veya iş süreçleri ile ilgili yeniliklerin meydana 

getirebilmesi için örgüt çalışanları tarafından yeni fikirlerin ortaya atılmasına ihtiyaç duymaktadırlar  (Mura 

vd. 2012: 2). Yenilikçi iş davranışı, çok aşamalı bir problem tanıma, fikir veya çözüm üretme, fikirlere destek 

sağlama ve benimsenen fikirlerin uygulanması sürecidir. Dolayısıyla yenilikçi iş davranışı, inovasyonun 

önemli bir parçasıdır. Yenilikçi iş davranışının, çalışanların bilgi, beceri ve yetenekleri kadar yenilik yapmak 

konusundaki motivasyonlarından da etkilendiği ifade edilmektedir (Pieterse vd. 2010: 610-611). 

Örgütler içerisinde yenilikçi iş davranışı geliştiren bireyler, alışılagelmiş standart iş faaliyetlerinin dışında, 

riskli ve zor bir süreç içerisine girerler. Dolayısıyla yeni ürün, fikir veya çözüm yolları geliştirmek için çaba 

sarf eden çalışan, ancak örgütü tarafından desteklenmesi sonucunda yenilikçi iş davranışı 

sergileyebilmektedir (Sürücü vd. 2020: 98). Yenilikçi iş davranışı örgütler açısından, yaşanılan problemleri 

tanımlama ve tanımlanan problemlerin aşılması için fikir oluşturma süreçlerinde önemli yararlar 

sağlamaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde çalışanların yenilikçi davranışlar göstermeleri için 

cesaretlendirilmesi ve üretilen yeni fikirlerin örgüt tarafından değerlendirilmesi son derece önemlidir (Işık ve 

Aydın, 2006: 83). 



M. Canbek – M. A. İpek 13/4 (2021) 3417-3427 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3419 

De Jong ve Den Hartog (2008), yenilikçi iş davranışının dört alt boyuta sahip olduğunu ifade etmektedirler. 

Araştırmacıların önerdikleri alt boyutlar; araştırma, fikir üretme, destekleme ve uygulama şeklinde 

sıralanmaktadır. Araştırma boyutu, örgütlerde çalışan bireylerin karşılaştıkları problemlere çözüm yöntemleri 

aramaları olarak ifade edilmektedir. Bu boyut kapsamında, örgütlerin şeffaf davranarak çalışanlarına bilgiye 

ulaşmaları hususunda yardımcı olmaları vurgulanmaktadır. Bu durumun sonucunda çalışana, yenilik 

gerçekleştirme konusunda araştırma yapması ve çalışanın yeteneklerini sergilemesi için bir fırsat 

sunulmaktadır. Bunun sonucunda çalışanın, örgüte duyduğu aidiyet duygusunun pekişeceği ve çalışanın 

daha verimli sonuçlar üreteceği savunulmaktadır  (Karademir, 2019: 17-18). Örgütlerin mevcut iş 

faaliyetlerinde veya yeni iş kollarına girişlerde, yeni ürün veya hizmet geliştirme, iş süreçlerinin yenilenmesi, 

tespit edilen sorunlara karşı çözüm geliştirilmesi gibi konularda fikir üretme boyutu ön plana çıkmaktadır. 

Faydalı fikirlerin üretilmesinden sonra bu fikrin örgüt tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Fikirlerin, 

örgütlerin mevcut çalışma sistemleriyle uyumsuzluklar göstermesi muhtemel olduğu için her örgütte olduğu 

gibi destekleme sürecinde yönetim ve diğer kademeler tarafından dirençle karşılaşılması olağandır. Son boyut 

olan uygulama ise, gerçekleştirilmesi kararlaştırılan fikirlerin örgüt içerisinde titiz bir şekilde icra edilerek 

yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durum karşısında uygulamadan vazgeçilmemesini ve sonuç odaklı 

çalışmayı gerektirmektedir (De Jong ve Den Hartog, 2010: 24-25). 

2.2. Psikolojik Güçlendirme 

Günümüzde örgütler, işgücünün önemi ve niteliğinin geliştirilmesi konularında daha bilinçli hareket 

etmektedirler. Farklı sorunlar karşısında faydalı çözümler üretebilen çalışanlar, örgütlere önemli avantajlar 

sağlayabilmekte ve bu sayede örgütler, rakiplerine karşı kayda değer üstünlükler elde edebilmektedir. 

Hâlihazırda örgütlerin, bir yandan nitelikli iş gücünü örgüte kazandırma çabası içerisinde oldukları, bir 

yandan da mevcut çalışanların daha etkili sonuçlar üretebilecek düzeye ulaşmalarını sağlayacak seçenekler 

üzerine yoğunlaştıkları gözlenmektedir. Bu bağlamda psikolojik Güçlendirmenin, örgütlerin çalışanlar 

üzerinde etkili sonuçlar üretmesini sağlayabilecek çeşitli araçlardan biri olduğu söylenebilir (Akçakaya, 2010: 

170-171). 

Psikolojik Güçlendirme kavramı; örgüt içerisinde çalışanların tercih ve karar verebilme serbestisine sahip 

olmaları ve bu durumun desteklendiği bir örgüt ortamının oluşturulmasını vurgulamakta ve bireyin özgüven 

duygusunun geliştirilerek işini daha çok benimsemesi, anlamlandırması, karar verebilme yetkisi sayesinde 

faydalı çalışmalar gerçekleştirdiğini daha çok hissetmesi mümkün olabilmektedir (Arı ve Ergeneli, 2003:134-

135). Psikolojik Güçlendirme, işletme içerisinde karar verme ayrıcalığının dengeli biçimde paylaştırılması ve 

çalışanlar tarafından verilecek kararların örgüt tarafından kabul görüp destekleneceğinin çalışanlara 

hissettirilmesi olarak düşünülebilir. Psikolojik güçlendirme ile birlikte; klasik yönetimde kabul gören 

merkeziyetçi yaklaşımın yerine yönetimde adem-i merkeziyetçi bir anlayışın benimsenmesi ve çalışanların 

yetki alanları içerisinde yer alan konularla ilgili karar verme serbestisine kavuşturulmaları söz konusu 

olmaktadır (Karaca, 2018: 10-11). 

Psikolojik olarak güçlendirilmiş bireyler, çalışma hayatında bireysel öz yeteneklerini, faaliyette bulunduğu işi 

ile harmanlayarak ortaya çıkarmaktadırlar. Personelin psikolojik olarak güçlü kılınması örgüt açısından 

önemli yararlar sağlamaktadır. Çalışan, sorumlu olduğu işleri yaparken her safhada üstlerine danışmak 

zorunda kalmayacak, müşterilerle iletişim kurarken özgüven eksikliği hissetmeyecek bu sayede örgütüne 

olan güven duygusu artacak, daha motive bir şekilde işine odaklanarak yeni fikirler üretebilecektir (Tekin, 

2019: 15). Conger ve Kanungo (1988)’nun personel güçlendirme modeli, güçlendirmenin iki farklı boyuta 

sahip olduğunu göstermektedir. Bunlar, güçlendirmenin ilişkisel boyutu ve güdüleyici boyutudur. Modelin 

ilişkisel boyutu, örgüt içerisinde karar verme sorumluluğunun tüm çalışanlara eşit şekilde paylaştırılmasını 

ifade ederken, personel üzerinde ruhsal olarak güçsüzlüğe yol açacak durumları ortadan kaldırmaya ve 

çalışanı işini yapma konusunda daha çok isteklendirmeye yönelik tutum ise modelin güdüleyici boyutu 

olduğu ifade edilmektedir (Dönmez, 2012: 19). 

Thomas ve Velthouse (1990), Conger ve Kanungo’nun (1988) yaklaşımını inceleyerek araştırmayı daha ileri 

boyuta taşımış, güçlendirmenin bilişsel bir yönü olduğundan ve bu bakımdan üç aşamalı olarak incelenmesi 

gerektiğinden söz etmektedirler. Bunlar; içsel görev motivasyonu, görev değerlendirmesi ve yorumlayıcı 

süreç olarak açıklanmaktadır (Gümüştekin ve Emet 2007: 4-5); Spreitzer (1995), psikolojik güçlendirme 

modelinde anlam, yeterlik, hür irade ve etki olarak dört farklı unsur ortaya koymuş ve bu dört unsurun bir 
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arada uygulanmasının çalışanın psikolojik olarak güçlenmesi yönünde etkili olduğunu öne sürmüştür. Bu 

unsurlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, çalışanın iş performansında düşüş yaşanacağı ifade 

edilmektedir (Dönmez, 2012: 27). 

2.3. İşle Bütünleşme 

Genel anlamda çalışanların, işlerini büyük bir özen içerisinde yapmaları beklenmektedir. Bu bakımdan 

çalışanların işlerine yönelik tutumları ve işlerini gerçekleştirirken sergiledikleri davranışlar kayda değer bir 

önem kazanmaktadır. Çalışanın işi ile yüksek derece uyumunu ifade eden işle bütünleşme kavramı da bu 

kapsamda üzerinde durulması gereken bir kavramdır. 

Çoğunlukla örgütsel davranış alanı kapsamında olumlu davranışlar arasında gösterilen işle bütünleşme, 

bireyin kendini işine adaması, işini yapma konusunda istekli ve gayretli olması durumudur (Gürler, 2018: 63). 

İşiyle bütünleşen çalışanlar etkili bir çalışma performansı sergilemekte ve örgüt içerisinde iletişim yönünden 

etkili ve dinamik bağlara sahip bulunmaktadırlar. Birey işi ile bütünleştiğinde kendini daha yetkin 

hissetmekte ve örgüt tarafından kendisine iletilen talepleri özveri ile karşılamaya çalışmaktadır. İşle 

bütünleşme işe yönelik olarak anlık veya kısa süreli odaklanmalar biçiminde düşünülmemekte, sürekliliğin 

ve yaygınlığın bulunması gerektiği öne sürülmektedir. Ayrıca herhangi bir öğeye odaklanmayan bütüncül bir 

duyuşsal-bilişsel durumu ifade etmektedir (Öncel, 2007: 7-8). 

İşle bütünleşme, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde ve bireysel performans hedeflerine ulaşılmasında 

etkili olabilmektedir. Bunların yanında çalışanların birbirleriyle kurdukları iletişim, huzurlu ve sağlıklı bir 

çalışma ortamının oluşması, çalışanın diğer çalışanlara daha fazla yardımcı olmak istemesi gibi konularda da 

olumlu örgütsel sonuçlardan söz edilebilir (Özkeskin, 2019: 32-33). 

Kahn (1990), bireylerin hem işlerini hem de deneyimlerini etkilemekte olan işle bütünleşmenin, çalışanların 

performanslarında fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak kendini ifade etmekte olduğunu vurgulamıştır. Fiziksel 

yönü, çalışanın faaliyette bulunduğu işinde harcadığı enerjiyi, iş için sarf edilen gayreti ifade etmektedir. 

Bilişsel yönü, bireyin örgütüne karşı düşünce ve zihinsel faaliyetlerini açıklamaktadır. Son olarak, duygusal 

yönü ise bireyin işine karşı pozitif yönde tutum ve davranışları şeklinde açıklamaktadır. Duygusal durum işe 

alışmayı kolaylaştırmaktadır. 

Schaufeli ve diğerleri (2002), işle bütünleşme bağlamında tükenmişlik ve işe katılımı, incelenmesi gereken 

karşıt kavramlar olarak değerlendirerek farklı bir bakış açısı kazandırmış ve yeniden işle bütünleşmeyi 

ölçeklendirmişlerdir. Buna göre işle bütünleşme, dinçlik (vigor), adanmışlık (dedication) ve yoğunlaşma 

(absorption) olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Dinçlik Boyutu; çalışırken kişinin yüksek seviyede enerji 

ve zihinsel esneklik ile işinde dikkate değer çaba gösterme isteği ve yaşanılacak zorluklar karşısında dayanma 

gücüne sahip olması olarak açıklanmaktadır. Adanmışlık boyutu; önem, coşku, ilham, gurur ve zorluklarla 

başa çıkma hissi olarak açıklanmaktadır. Son olarak, Yoğunlaşma boyutu ise kişinin işine tamamen konsantre 

olması, çalışırken etrafında gelişen olayları görmemesi olarak ifade edilebilir. Böylelikle zaman hızla geçer ve 

kişi kendini işten almakta güçlükler yaşar (Mauno vd. 2007). 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırma kapsamında MEB kadrosunda görevli öğretmenlerin psikolojik güçlendirme konusundaki 

algılarının yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde işle bütünleşmenin aracı rolünün incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde çağın gereklerine uygun öğrencilerin yetiştirilmesi sorumluluğunu 

taşıyan öğretmenlerin yenilikçi iş davranışı sergilemelerini sağlayacak öncüller hakkında bilgi edinilmesi 

mümkün olabilecektir. 

3.2. Araştırma Modeli / Hipotezleri 

Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen modelde bağımlı değişken olarak yer alan yenilikçi iş 

davranışı, bağımsız değişken olan psikolojik güçlendirme ve aracı değişken olan işle bütünleşme arasında 

kurulan hipotezler aşağıdaki gibidir. 

H1: Öğretmenlerin psikolojik güçlendirme konusundaki algılarının yenilikçi iş davranışları üzerinde anlamlı 

ve pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır. 
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H2: Öğretmenlerin psikolojik güçlendirme konusundaki algılarının yenilikçi iş davranışları üzerindeki 

etkisinde işle bütünleşmenin aracı etkisi bulunmaktadır. 

Araştırma kapsamında incelenen değişkenler ve hipotezler şekil 1’de yer alan araştırma modelinde 

gösterilmektedir.  

 

Şekil 1 - Araştırma Modeli 

3.3. Evreni ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görev alan 

sözleşmeli veya kadrolu öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin, araştırma değişkenlerinin teorik alt 

yapılarına uygun bir çalışan grubu olduğu değerlendirilmekte ve araştırma için elverişli verilerin elde 

edilebileceği var sayılmaktadır. Araştırma evreninin MEB’in resmi istatistiklerine göre 1.117.686 kişiden 

oluştuğu anlaşılmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020). Bu çerçevede mümkün olduğu kadar çok fazla 

öğretmenin araştırmaya katılımını sağlamak amacıyla çevrimiçi anket formu hazırlanmış ve kolayda 

örnekleme tekniğine dayalı olarak öğretmenlerin birbirleri ile etkileşimde kalmak amacıyla kullandıkları 

çeşitli sosyal medya grupları üzerinden öğretmenlere ulaştırılmıştır.  

Çalışmaya katılan öğretmenlerin doldurdukları 412 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Örneklem 

büyüklüğünün α=.05 güven düzeyinde araştırma evreni için kabul edilebilir olması için en az 384 kişiden 

oluşması gerekmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2015: 128). Dolayısıyla araştırmaya katılan öğretmenlerin 

oluşturduğu örneklem büyüklüğünün, araştırma evreni için kabul edilebilir düzeyin üzerinde olduğu 

görülmektedir (n=412).  

3.4. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada öğretmenlerden bilgi toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. 

Anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini öğrenme amaçlı 7 ifade bulunmaktadır. 

İkinci bölümünde ise araştırma değişkenlerine ait ölçekler yer almaktadır. Öğretmenlerin psikolojik 

güçlendirme konusundaki algılarını ölçmek amacıyla Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen “Psikolojik 

Güçlendirme Algısı” ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert tipindeki ölçek 12 ifadeden oluşmaktadır. Öğretmenlerin 

yenilikçi iş davranışı konusundaki görüşlerini öğrenmek amacıyla ise De Jong ve Den Hartog (2010) 

tarafından geliştirilen 10 ifadeli “Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5’li Likert biçiminde 

öğretmenlerin ilgili ifadelere katılım düzeyini ölçmektedir. Öğretmenlerin işle bütünleşme durumlarına 

ilişkin görüşlerini öğrenmek amacıyla Schaufeli ve arkadaşları (2002) tarafından geliştirilen ve Kavgacı (2014) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan “İşle Bütünleşme Ölçeği” kullanılmıştır. 7’li likert tipindeki bu ölçek 17 madde 

ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma kapsamındaki değişkenler tek boyutlu olarak incelenmiştir. 

Ölçeklere ilişkin güvenilirlik değerleri tablo 1’de gösterilmektedir. 

Psikolojik Güçlendirme 
Algısı 

İşle Bütünleşme 

Yenilikçi İş Davranışı 

b yolu  

c yolu 

a yolu 

H2 

H1 
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Tablo 1- Ölçeklere Ait Güvenilirlik Analizi Değerleri 

Ölçekler İfade Sayısı Cronbach Alpha (α)  

Psikolojik Güçlendirme Algısı Ölçeği 12 90,6 

İşle Bütünleşme Ölçeği 17 95,1 

Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği 10 93,5 

3.5. Verilerin Analizi 

Anket çalışması neticesinde elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla incelenirken araştırma 

değişkenlerinin arasındaki ilişkilerin incelenmesi PROCESS MACRO eklentisi aracılığıyla incelenmiştir. SPSS 

paket programına eklenen ve Hayes (2013) tarafından geliştirilmiş olan PROCESS MAKRO eklentisinin, aracı 

değişken analizlerinde güvenilir sonuçlar vermesinin yanında kullandığı yöntem ve sağladığı kolaylık 

açısından (Gürbüz, 2019: s. 58) mevcut araştırma kapsamında uygun bir analiz tekniği olduğu kabul 

edilmektedir. 

4. BULGULAR 

4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ait bulgular tablo 2’de gösterilmektedir. Buna 

göre katılımcıların yüzde 62,1’i (n = 256) kadındır. Aynı zamanda katılımcıların yüzde 76,1’i (n = 316) evli 

oldukları görülmektedir. Katılımcıların yaş ortalaması 37,5 olarak görülmekte ve katılımcılara ait yaşların 

gruplandırılması neticesinde katılımcıların en çok 36-40 yaş aralığında (n = 104 - % 25,2) oldukları 

görülmektedir. Katılımcıların MEB kurumlarında görevlendirilme biçimlerine göre kadrolu çalışanların 

yüzde 78,9 (n = 325) gibi bir orana sahip oldukları görülmektedir. Katılımcıların yüzde 82,8’i (n = 341) lisans 

mezunudur. Mevcut kurumlarındaki çalışma süreleri bakımından katılımcıların en çok 1-5 yıl arasında (n = 

256 - % 62,1) görevli oldukları ve toplam deneyim süresi bakımından ise katılımcıların en çok 6-10 yıl arası 

deneyime sahip oldukları (n = 97 - % 23,5) görülmektedir. 

Tablo 2-Katılımcılara Ait Demografik Özellikler Tablosu 

Cinsiyet N Yüzde M. Hal N Yüzde 

Kadın 256 62,1 Evli 316 76,7 

Erkek 156 37, Bekar 96 23,3 

Toplam 412 100 Toplam 412 100 

Kadro N Yüzde Yaş N Yüzde 

Kadrolu 325 78,9 18-25 19 4,6 

Sözleşmeli 87 21,1 26-30 80 19,4 

Eğitim N Yüzde 31-35 85 20,6 

Önlisans 7 1,7 36-40 104 25,2 

Lisans 341 82,8 41-45 54 13,1 

Y. Lisans 62 15,0 46-50 34 8,3 

Doktora 2 ,5 50 + 36 8,7 

Toplam 412 100 Toplam 412 100 

Mevcut 

Kurumda 

Çalışma S. 

N Yüzde Toplam Kıdem N Yüzde 

1-5 yıl 256 62,1 1-5 yıl 83 20,1 

6-10 yıl 92 22,3 6-10 yıl 97 23,5 

11-15 yıl 35 8,5 11-15 yıl 86 20,9 

16-20 yıl 13 3,2 16-20 yıl 58 14,1 

20 + 16 3,9 20 + 88 21,4 

Toplam 412 100,0 Toplam 412 100,0 
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4.2. Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular 

4.2.1. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında incelenmesi amaçlanan psikolojik güçlendirme algısı, işle bütünleşme ve yenilikçi iş 

davranışı değişkenlerinin birbirileri ile olan korelasyonunu gözlemlemek amacıyla korelasyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizine ilişkin bulgular tablo 3’te görülmektedir 

Tablo 3 - Değişkenler Arası Korelasyon Analizi 

Değişkenler Ort. SS 
Psikolojik 

Güçlendirme 

İşle 

Bütünleşme 

Yenilikçi İş 

Davranışı 

Psikolojik 

Güçlendirme 
4,1017 ,65667 1   

İşle 

Bütünleşme 
5,6080 ,77345 ,733** 1  

Yenilikçi İş 

Davranışı 
4,0692 ,73126 ,762** ,710** 1 

Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed).  

Değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan korelasyon analizi 

sonuçlarına göre; Psikolojik güçlendirme algısı ile işle bütünleşme arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin 

bulunduğu görülmektedir (r =  ,733; p < ,01). Bununla birlikte psikolojik güçlendirme algısı ile yenilikçi iş 

davranışı arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığı görülmektedir (r = ,762; p < ,01). Son olarak işle 

bütünleşme ve yenilikçi iş davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon olduğu görülmektedir (r = ,710; 

p < ,01). Korelasyon kat sayısı olarak ifade edilen r değerinin ,70’ten yüksek olması araştırma değişkenlerinin 

birbirleri ile güçlü düzeyde korelasyon gösterdiğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda r değerinin her biri 

için pozitif olarak bulunması tüm değişkenler arasında pozitif yönlü bir korelasyon olduğunu göstermektedir.  

4.2.2. Regresyon ve Aracı Etki Analizlerine İlişkin Bulgular 

Psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisini ve söz konusu bu etkide işle 

bütünleşmenin aracılık etkisini test edebilmek amacıyla Hayes (2013) tarafından geliştirilen Process Makro 

isimli eklentiden yararlanılmıştır (Model 4). Process Makro ile yapılan analizlerde genellikle bootstrap tekniği 

ile 5000 yeniden örneklem kullanılmaktadır. Bu teknik ile yapılan aracı etki analizlerinde hipotezlerin 

desteklenebilmesi için % 95 güven aralığındaki (confidence interval, CI) iki uç değer arasında sıfır (0) değerinin 

yer almaması germektedir (Hayes, 2013: s. 405; Gürbüz, 2019: 73).  

İlk olarak H1 hipotezinin desteklenip desteklenmediğini yani psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi iş 

davranışı üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla “c' yolu” olarak ifade edilen doğrudan etki değerlerini 

incelemek gerekmektedir. Bootstrap tekniğine göre tespit edilen güven aralığı değerlerinin sıfırı (0) 

kapsamaması nedeniyle psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi iş davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi 

olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu etkinin gücünü ve yönünü gözlemlemek amacıyla b değerine 

bakmak gerekmektedir. Elde edilen bulgulara göre psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi iş davranışı 

üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır ( b = ,581, % 95 BCA CI [,4848, ,6782]). 

Dolayısıyla elde edilen sonuçlar H1 hipotezini doğrulamaktadır.  

H2 hipotezinin geçerliliğini test etmek yani psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi iş davranışı üzerindeki 

etkisinde işle bütünleşmenin aracı etkisini gözlemlemek amacıyla “a yolu” ve “b yolu” olarak ifade edilen 

etkilerin incelenmesi gerekmektedir. Psikolojik güçlendirmenin araştırma kapsamında aracı değişken olarak 

ele alınan işle bütünleşme üzerindeki etkisini ifade eden a yoluna ilişkin bootstrap tekniği ile tespit edilen 

güven aralığı değerlerinin sıfır (0) değerini kapsamaması, ayrıca b değeri psikolojik güçlendirmenin işle 

bütünleşme üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi olduğunu göstermektedir ( b = ,863, % 95 BCA CI 

[,7849, ,9406]). Aracı değişken olan işle bütünleşmenin bağımlı değişken olan yenilikçi iş davranışı üzerindeki 

etkisini ifade eden b yoluna ilişkin bootstrap tekniği ile tespit edilen güven aralığı değerlerinin sıfır (0) değerini 

kapsamaması, ve b değeri işle bütünleşmenin yenilikçi iş davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi 

olduğunu ortaya koymaktadır ( b = ,309, % 95 BCA CI [,2272, ,3914]).  
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Söz konusu etkilerin ayrı ayrı incelenmesinin yanında aracılık etkisinin gözlenmesi amacıyla analiz 

sonucunda elde edilen bulgular arasında yer alan dolaylı etki (aXb) analizi değerlerini incelemek 

gerekmektedir. Dolaylı etki değerleri incelendiğinde bootstrap tekniği ile tespit edilen % 95 güven aralığındaki 

güven aralığı (CI) değerlerinin sıfırı (0) kapsamadığı ve b’nın aldığı değer itibariyle aracı etkinin bulunduğu 

görülmektedir ( b = ,267, % 95 BCA CI [,1829, ,3594]). Buna göre elde edilen bulgular H2 hipotezini 

doğrulamaktadır. Analizden elde edilen bulgular şekil 2 üzerinde gösterilmektedir.   

 
Şekil 2 - Hipotez Testlerine İlişkin Bulguların Araştırma Modeli Üzerinde Gösterimi 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışanların sorumlu bulundukları işlerle ilgili yenilikçi yaklaşım içerisinde olmaları, çeşitli olumlu sonuçları 

itibariyle çağdaş örgütler tarafından arzulanan bir durum olarak görülmektedir. Bu nedenle çalışanların 

yenilikçi iş davranışı sergilemelerine etki edebilecek faktörlerin belirlenmesi önem arz etmektedir.  

Yeni neslin yetişmesi noktasında merkezi bir rol üstlenmiş olan öğretmenlerin yenilikçi yaklaşımlar içerisinde 

olmaları son derece önemli görülmektedir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak yeni etkinliklerin 

tasarlanması ve farklı kesimlerle iletişimlerini güçlendirecek yeni yöntemlerin hayata geçirilmesi ile birlikte 

eğitim öğretim sürecinden daha yüksek düzeyde fayda sağlanabileceği değerlendirilebilir. Öğretmenler 

özelinde yenilikçi iş davranışının öncülleri hakkında bilgi edinmek amacıyla oluşturulan mevcut araştırma 

modelinde, öğretmenlerin psikolojik güçlendirme algılarının ve işle bütünleşme düzeylerinin, yenilikçi iş 

davranışı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda psikolojik 

güçlendirme algısının, yenilikçi iş davranışı üzerinde güçlü denilebilecek düzeyde bir etkiye sahip olması, 

çalışanlara yenilikçi iş davranışları sergilemeleri konusunda yönetim tarafından sağlanacak psikolojik 

desteğin önemini ortaya koymaktadır. Literatürde çeşitli araştırmalar psikolojik güçlendirmenin, yenilikçi iş 

davranışını anlamlı şekilde etkilediği bildirmektedir Cindiloğlu Demirer, 2020; Nasir vd., 2019; Aydın, 2016). 

Buna göre öğretmenlerin söz konusu yenilikçi davranışları gerçekleştirmek üzere hem okul idarelerince hem 

de MEB kurumlarınca desteklenmeleri ve cesaretlendirilmeleri gerektiği ileri sürülebilir. Söz konusu durum 

öğretmenler dışında diğer çalışanlar için de geçerli olmaktadır. Bu bakımdan bazı örgütlerin zaman zaman 

hissettikleri bazılarının ise farklı bir perspektifle ele alarak sürekli halde hissettiği yenilik ihtiyacını karşılamak 

amacıyla örgüt dışından yenilikçi yaklaşıma sahip insan kaynağı bulmaya çalışmadan önce mevcut insan 

kaynağının yenilikçi tutum ve davranış sergilemelerini özendirici olanaklara kavuşmasına odaklanmaları 

önemli bir fark oluşturabilir.     

Psikolojik güçlendirmenin haricinde işle bütünleşme ve yenilikçi iş davranışı arasındaki ilişkiyi gözlemleyen 

çeşitli araştırmaları meta analizi tekniği ile inceleyen Sari vd. (2020) işle bütünleşme ve yenilikçi iş davranışı 

arasında orta düzeyli (r = 0.46) bir ilişki bulunduğunu raporlamakta ve işle bütünleşmenin, yenilikçi iş 

Psikolojik Güçlendirme 

Algısı 

İşle Bütünleşme 

Yenilikçi İş Davranışı 

b yolu  

b = ,309, p <,01 

c yolu  

b = ,732, p <,01 

R²  = ,537 

Doğrudan etki (c') = ,581, p <,01 

Dolaylı etki (aXb) = ,267, % 95 CI [,1829, ,3594] 

a yolu  
b = ,863, p <,01 
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davranışını tek başına açıklayabilecek güçlü bir öncül olamayacağını ifade etmektedirler. Buna göre işle 

bütünleşmenin örgütsel düzeyde liderlik, kültür, katılımcı yönetim gibi farklı yaklaşımlara bağlı olarak 

gerçekleşebileceği göz önünde bulundurulduğunda işle bütünleşmeyi sağlayan dinamiklerin yenilikçi iş 

davranışı sergileme konusunda özendirici olmada zayıf kaldıkları değerlendirilebilir. Bu çalışmada ise işle 

bütünleşmenin aracı rolü incelenerek psikolojik güçlendirme ve yenilikçi iş davranışı arasında aracı bir etkiye 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İşle bütünleşmenin; psikolojik güçlendirme ve yenilikçi iş davranışı 

arasındaki etkide aracı değişken olarak ele alınması ile literatüre kayda değer bir katkı yapıldığı 

değerlendirilebilir. Elde edilen sonuçlar ışığında çalışanların kendiliğinden yenilikçi davranışlar 

geliştirmelerini beklemek yerine yönetim kademelerinin öncü nitelikteki uygulamalarının önemi daha iyi 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla önemi giderek daha geniş kesim tarafından idrak edilen yenilikçi davranışların 

öncülleri ve sonuçları ile birlikte daha iyi anlaşılabilmesi için farklı değişkenler kullanılarak oluşturulacak 

farklı araştırma modellerini test eden akademik araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca farklı meslek 

gruplarında ve örgütlerde benzer çalışmaların yapılması literatüre önemli katkılar sağlayabilecektir. 

KAYNAKLAR 

Akçakaya, M. (2010). Örgütlerde uygulanan personel güçlendirme yöntemleri: Türk kamu yönetiminde 

personel güçlendirme. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 10(25), 145-174  

Arı, G. S., ve Ergeneli, A., (2003). Psikolojik Güçlendirme Algısı ve Bazı Demografik Değişkenlerin Örgütsel 

Bağlılığa Etkisi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 129-149. 

Aydın, B. (2016). Yaratıcı İklim İle Yenilikçi İş Davranışı Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracı Rolu: 

Türkiye’de Çeşitli Sektörlerde Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma . İş'te Davranış Dergisi , 1 (1) , 74-84 . 

DOI: 10.25203/idd.280375 

Cindiloğlu Demirer, M. (2020). Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Kariyer Tatmini ve Yenilikçi İş Davranışı 

Üzerine Etkisi . Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 15 (1) , 165-184 . DOI: 

10.17153/oguiibf.573761 

Conger, J. A. ve Kanungo, R. N. (1988). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy 

of Management Review, 13(3), 471-482. 

De Jong, J., ve Den Hartog, D. (2008). Innovative work behaviour: Measurement and validation. EIM Business 

and Policy Research, 3-23. 

De Jong, J. ve Den Hartog, D. (2010). Measuring Innovative Work Behavior. Creativity and Innovation 

Management, 19(1), 23-36. 

Dönmez, G. (2012). Personeli Güçlendirme ve Tükenmişlik İlişkisi: İş Yükü-Kontrolü Modeli Açısından Bir 

Değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Balıkesir. 

Gümüştekin, G. E. ve Emet, C. (2007).Güçlendirme Algılarındaki Değişimin Örgütsel Kültür ve Bağlılık 

Üzerinde Etkileşimi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 1-26  

Gürbüz, S. (2019). Sosyal Bilimlerde Aracı, Düzenleyici ve Durumsal Etki Analizleri. Ankara: Seçkin.  

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin. 

Gürler, M. (2018). Öğretmenlerin Lider-Üye Etkileşimi ile İşle Bütünleşme İlişkisinde Çalışan Sesliliğinin 

Aracılık Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Eskişehir. 

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based 

approach. New  York & London: Guilford publications. 

Işık, C., ve Aydın, E. (2016). Bilgi paylaşımının yenilikçi iş davranışına etkisi: Ayder yaylası konaklama 

işletmeleri üzerine bir uygulama. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), 75-103. 



M. Canbek – M. A. İpek 13/4 (2021) 3417-3427 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3426 

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of 

Management Journal, 33(4), 692-724. 

Kanbur E., (2018). Havacılık Sektöründe Psikolojik Güçlendirme, İş Performansı ve İştenAyrılma Niyeti 

Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Uluslar arası Yönetim İktisat İşletme Dergisi, 14 (1), 147-162. 

Karaca, H. (2018). Örgütlerde Personel Güçlendirme ve Milli Eğitim Örgütünde Personel Güçlendirme 

Yaklaşımının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Karademir, G. (2019). Destekleyici Örgüt İkliminin, Yenilikçi İş Davranışı ve Çalışan Performansına Etkileri: 

Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

Kavgacı, H.(2014). İlköğretim Kurumu Öğretmenlerinin İşle Bütünleşme Düzeylerinin Bireysel ve Örgütsel 

Değişkenlere İlişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Mauno, S., Kinnunen, U., ve Ruokolainen, M. (2007). Job demands and resources as antecedents of work 

engagement: a longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 70(1), 149-171. 

Milli Eğitim Bakanlığı, (2020). Milli Eğitim İstatistikleri, 2019-2020. Erişim Adresi: 

http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=396. 

Mura, M., Lettieri, E., Spiller, N., ve Radaelli, G. (2012). Intellectual Capital and Innovative Work Behaviour: 

Openning The Black Box, Intech Open Access, Article International Journal Of Engineering Business 

Management, 4(39), 1-10. 

Nasir, Halimatussakdiah, & Suryani, I. (2019). Psychological Empowerment, Innovative Work Behavior and 

Job Satisfaction in 3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 

2018), 636–643. https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.68 

Öncel, L. (2007). Öğretmenlerin İşleriyle Bütünleşme Düzeylerinin Performansları ve İş Yerlerinden Ayrılma 

Niyetleriyle İlişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul.  

Özkeskin, M. (2019). Öğretmenlerin İşle Bütünleşme Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi,  Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Kastamonu. 

Pieterse, A. N., Van Knippenberg, D., Schippers, M., ve Stam, D. (2010). Transformational and transactional 

leadership and innovative behavior: The moderating role of psychological empowerment. Journal of 

organizational behavior, 31(4), 609-623. 

Prieto, I.M., Perez, Santana, M.P. (2014). Managing Innovative Work Behavior: The Role of Human Resource 

Practices. Personnel Review. 43(2), 184-208.  

Sari, D. K., Yudiarso, A., & Sinambela, F. C. (2021). Work Engagement and Innovative Work Behavior: Meta-

Analysis Study. In International Conference on Psychological Studies (ICPSYCHE 2020) (pp. 359-366). 

Atlantis Press. 

Scott, S.G. ve Bruce, R.A. (1998) Following the Leader in R&D: The Joint Effect of Subordinate Problem-Solving 

Style and Leader-Member Relations on Innovative Behavior. IEEE Transactions on Engineering 

Management, 45(1),  3–10. 

Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement 

and burnout: a two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92. 

Spreitzer G. M., (1995). Phychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, And 

Validation, Academy of Management Journal, 38, 1442-1465. 

Sürücü, L., Maşlakçı, A., ve Harun, S., (2020). Konaklama Sektöründe Liderliğin Yenilikçi İş Davranışı 

Üzerindeki Etkisi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi. 28-29 Şubat 2020, İstanbul: İstanbul 

Kent Üniversitesi, 96-105.  

https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.68


M. Canbek – M. A. İpek 13/4 (2021) 3417-3427 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3427 

Tekin, İ. Ç. (2019). Psikolojik Güçlendirmenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık 

Rolü: Türkiye Otomotiv Üreticileri Araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Thomas K. W.  ve Velthouse B. A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An "Interpretive" Model of 

Intrinsic Task Motivation. The Academy of Management Review, 15(4), 666–681. 

Yuan, F., ve Woodman R. W. (2010). Innovative Behavıor İn Theworkplace: The Role Of Performanceand 

Image Outcome Expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323-342. 

 



Suggested Citation 

Yıldırım, İ. (2021). Determining the Factors Affecting Liquidity Risk in Insurance Companies: Borsa İstanbul Example, Journal of Business 

Research-Turk, 13 (4), 3428-3434. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 

2021, 13(4), 3428-3434 

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1332  

 
Determining the Factors Affecting Liquidity Risk in Insurance Companies: Borsa 

İstanbul Example 
 

İsmail YILDIRIM  a  
a Hitit University, Çorum, Turkey. ismailyildirim@hitit.edu.tr 

 

ARTICLE INFO  ABSTRACT  

Keywords:  

Risk 

Liquidity Risk 

Insurance 

Insurance Business   

 

Received 3 September 2021 

Revised 29 November 2021 

Accepted 15 December 2021 

 

Article Classification:  

Research Article  

 

 

 

Purpose - Insurance companies face two types of risks when fulfilling their obligations. The first type 

of risks involves structure-specific risks available in insurance business. Among the insurance risks 

are death risk, longevity risk, natural disaster risk, premium risk, editing risk, etc. Such risks affect 

the performance and profitability of insurance companies. The second type of risks involves financial 

risks. Insurance companies seek to invest the premiums they collected in several investment 

instruments available for money and capital markets such as securities. Among these instruments are 

common stocks, debt instrument, exchange, etc. Insurance companies are subject to financial risks 

due to such instruments they hold. Stock risk, interest risk, exchange rate risk, liquidity risk, etc. are 

among the risks insurance companies are commonly exposed to. The purpose of this study is to 

identify the factors affecting the liquidity risk available in insurance companies. 

Design/methodology/approach –  Factors affecting the liquidity risk were intended to be identified 

using the main variables of liquidity for 5 insurance companies which are listed in Borsa Istanbul 

Stock Exchange (BIST) with a panel data regression analysis for a period between 2014 and 2020. 

Results - The results of the analysis showed that the variables of loss ratio and return on equity are 

negatively correlated with the liquidity risk while variables such as company size and return on assets 

are positively correlated with the liquidity risk.    

Discussion - The results of the study show the main indicators that insurance companies should pay 

attention to in order not to experience a liquidity-based risk. An insurance company that can manage 

its liquidity risk by taking these key factors into account will have an optimal size of liquidity and at 

the same time maximize its operating performance. 

 

1. INTRODUCTION 

Insurance companies are exposed to two types of risks in fulfilling their obligations. The first of these is the 

insurance risks specific to the insurance companies' own structures. Insurance risks include risks such as 

longevity risk, death risk, natural disaster risk, premium risk, and writing risk. Such risks affect the 

performance and profitability of insurance companies. A second type of risk that insurance companies may 

be exposed to is financial risks. Insurance companies want to invest the premiums they collect in various 

securities and instruments in the money and capital markets. These; stocks, debt securities, foreign currency, 

etc. may form. Insurance companies are exposed to financial risks due to these assets they own. Equity risk, 

interest rate risk, exchange rate risk, liquidity risk etc. Risks can be listed among the financial risks that 

insurance companies may be exposed to. 

Risk is an element that needs attention in the insurance industry. Risk and insurance are often referred to 

together. Businesses and individuals resort to insurance to eliminate risk. Insurance companies transfer their 

insurance risks to institutions called reinsurance. Risk measurement and management is an extremely 

important element for insurance companies to fulfill their obligations (Drehmann and Nikolaou, 2013). 

Businesses need cash due to their obligations. Therefore, they have to hold cash and cash equivalents. 

Liquidity indicates the ability of a business to meet its monetary obligations on time (Greenee, 2003). The 

liquidity level should be well adjusted. Having more cash than necessary and not using this cash in 

investments adversely affect the profitability of the business. On the contrary, it will negatively affect the 

reputation of businesses as it has insufficient cash and cannot fulfill its monetary obligations in the expected 
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time. Therefore, businesses have to adjust the liquidity correctly. Businesses have to establish the right balance 

between liquidity, profitability and risk. Failure to achieve this balance leads to liquidity risk in businesses. 

Liquidity risk is the risk of loss as a result of the inability of the insurance company to convert its assets into 

cash when it needs cash (Berger, 2006). In other words, the risk in question is defined as the risk that the 

insurance company will not be able to fulfill its obligation when requested. As it can be understood from the 

definition, although the insurance company has enough assets to pay its liabilities, these liabilities cannot be 

paid by the said bank because it cannot convert these assets into cash when needed. It is possible to talk about 

many reasons that cause insurance companies to be exposed to liquidity risk. The main reason behind the said 

problem is that the premiums collected by insurance companies are insufficient for claims payments. 

Liquidity risk is one of the types of financial risks that insurance companies face, and it refers to whether 

insurance companies have the cash to meet their monetary obligations (Bonfim and Kim, 2012). What is 

essential in insurance companies is the coverage ratio of the premiums they collect from the insured to the 

damages that may occur. They must have sufficient cash to cover the damages that may occur during the 

insurance period. 

Liquidity risk arises from the inability to find sufficient cash and cash equivalents or the inability to convert 

the assets that can be converted into cash, especially during periods of cash need (Gaspar and Sousa, 2010). 

Liquidity risk If the maturities of the assets owned by the enterprise are longer than the maturities of the 

operating liabilities, the liquidity risk increases even more. (CEIOPS, 2010). In particular, insurance companies 

are required to have enough cash to meet their obligations in claims payments. If an insurance company fails 

to calculate the increase in its liabilities well, the company that has liquidity problems may not be able to 

provide the liquidity it needs by converting its assets into cash in a short time. 

This study was carried out to determine the liquidity risk, which causes insurance companies to fail to fulfill 

their obligations on time due to insurance activities. For this purpose, the factors affecting the liquidity risk of 

five insurance companies whose shares are traded in Borsa Istanbul were tried to be determined with the help 

of panel regression analysis. 

2. LITERATURE REVIEW 

There are no studies on liquidity risk management in the insurance sector, which are handled in different 

contexts. Studies in the literature on the measurement and management of liquidity risk are mostly in the 

banking sector. While some of the studies in the literature have analyzed the liquidity level of banks with 

different liquidity criteria, some have established a relationship between the liquidity status of banks and their 

performance. 

Shen et al. (2010) used two alternative ratios as a measure of liquidity risk; the ratio of net loans to short-term 

loans and the financing gap ratio. It was determined that the results for both ratios were almost the same. 

Yıldırım (2011) created the market liquidity index that provides information on liquidity movement for Turkey 

and compared this indicator with the VIX index. Drehmann and Nikolau (2012) estimated the liquidity 

funding risk based on central bank auctions using the data of 877 European financial institutions in the 2005 - 

2007 period. According to Brunnermeier (2012), the most important factor in the formation of liquidity risk is 

the bank liquidity mismatch. 

Zengin and Yüksel (2016) investigated the factors affecting the liquidity risk of banks in Turkey with the logit 

model in the period of 2005-2014. The 10 banks with the highest asset size were included in the analysis and 

it was determined that the "capital adequacy ratio" and "net interest margin" variables affected the liquidity 

risk. 

Çelik and Akrim (2012) tested the factors affecting the liquidity risk management of 9 banks traded in Borsa 

Istanbul between 1998 - 2008 using panel regression analysis. 

3. DATA AND METHOD 

Factors affecting the liquidity risk of insurance companies were determined by the Panel Data Regression 

analysis method. Panel data are defined as time series of sections (Greene, 2003). Before performing panel data 

regression analysis, the first thing to do is to determine the existence of the relationship between the variables 
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(Çelik and Akrim, 2012). Three different panel unit root tests were used to test the existence of spurious 

relationships between the variables. In time series analysis, unit root tests are a frequently preferred method 

by researchers (Baltagi, 2001: 1). Unit root tests are used extensively in panel data regression analysis. 

The existence of the relationship between the variables was tried to be determined by Levin, Chu and lin tests. 

With the help of Im, Pesaran and Shin tests, unit root calculations were made for each cross-section. The test 

of the stationarity of the series was tried to be determined by the Generalized Dickey Fuller test. When the 

results of each applied test were examined, the result was "there is a unit root process in the series". 

The insurance companies included in the analysis are given in Table 1. 

Table 1. Insurance Companies Covered by the Analysis 

Code Company Name 

AKGRT Ak Insurance 

ANSGR Anadolu Insurance 

ANHYT Anadolu Hayat Pension 

GUSGR Güneş Insurance 

RAYSG Ray Insurance 

The data used in the study were obtained from the period-end financial statements of insurance companies 

whose shares are traded in Borsa Istanbul (BIST). Five insurance companies whose year-end financial 

statements were published between the years 2014-2020 of the insurance companies traded in Borsa Istanbul 

were included in the analysis. Within the scope of the analysis, quarterly financial statements of insurance 

companies were used and financial statements of insurance companies were obtained from the Public 

Disclosure Platform (KAP). 

The financial variables used in the analysis are given in Table 2. 

Table 2. Variables Included in the Analysis 

Variable explanation 

Liquidity Risk (LR) 

It is the ratio of financing deficit to total assets and also represents the 

liquidity risk. Financing gap is the difference between the premiums 

collected and the total loss amount. 

Size (B) 
The company size was calculated by taking the natural logarithms of 

the total assets of the insurance companies. 

Risky Liquid Assets (RLV) 
Risky liquid assets consist of premium totals and securities. It 

represents the ratio of total assets. 

Low Risk Liquid Assets (ARLV) 

It is the ratio of liquid assets considered less risky to total assets. Low-

risk liquid assets consist of government debt securities and cash and 

cash equivalents. 

Damage Premium Ratio (HPO) 

[Paid Claims + Outstanding Claims Provisions - Transferred 

Outstanding Claims Provision] / [Paid Current Risk Provision + 

Current Year Premiums - Current Risk Provision] 

Return on Equity (RO) 
It is calculated by dividing the net profit after tax at the end of the 

period to the equity. 

Among the variables included in the analysis, Liquidity Risk (LR) constitutes the dependent variable. 

Liquidity risk, which is the dependent variable, represents the ratio of the difference between total premiums 

and total loss amount to total assets. One of the most important risks in insurance companies is that the 

collected premiums are insufficient to cover the damages. 
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Size (B), Risky Liquid Assets (RLV), Damage Premium Ratio (HPO), Return on Equity (RO), Low Risk Liquid 

Assets (ARLV) are included in the analysis as independent variables. Total assets of insurance companies were 

taken as the size variable. They were included in the analysis by taking the natural logarithms of their total 

assets. Risky liquid assets variable consists of total premium and securities and represents its ratio to total 

assets. Low-risk liquid assets represent the ratio of government debt securities and cash and cash equivalents 

to total assets. The loss premium ratio represents the ratio of the sum of paid claims and outstanding claims 

(provision for claims that have occurred but not yet paid) to the sum of premiums collected and current risk 

provisions. The return on equity variable is calculated by dividing the net profit to the equity. 

4. FINDINGS AND DISCUSSION 

After the unit root tests, summary statistics of the variables and their averages by years are presented in Table 

3 and Table 4. 

Table 3. Summary Statistics 

 LR B RLV ARLV HP0 ÖK 

Average 20.248 2.1568 0,6987 0,2146 0,36587 0,14587 

Maximum 68.154 1.2541 0,12547 0,12547 0,15487 6,24587 

Minimum -1.254 5.8475 0,57845 0,13654 -1,21548 -11,00215 

S. Deviation 0,1845 6.9874 1,36597 0,08887 0,26415 1,15484 

Distortion -0,2145 1.4587 2,8745 0,51541 -1,15478 -5,3254 

Kurtosis 3,1025 8.1254 12,47851 2,45874 8,1254 48,2458 

JB statistic 2,0214 9,1254*** 325,25487*** 4,8736 169,1478** 14447,26*** 

The fact that the liquidity risk average is positive indicates that the premiums collected in the insurance sector 

are sufficient for claims payments. The positive value of the Damage Premium Ratio supports this result. It is 

desirable for insurance companies to have enough cash to meet their obligations. The skewness coefficient is 

0 in the normal distribution. Negative skewness coefficient indicates right skewed distribution; positive 

skewness coefficient indicates left skewed distribution. The positive kurtosis coefficient indicates a pointed 

distribution, and the negative kurtosis coefficient indicates a flattened distribution. The kurtosis coefficient is 

also 0 in the normal distribution. The positive kurtosis coefficient indicates a pointed distribution, and the 

negative kurtosis coefficient indicates a flattened distribution. These values are expected to remain in the range 

of (-1, +1) so that the distribution does not differ significantly from the normal distribution. 

Table 4 shows the averages of the variables over the years. 

Table 4. Averages of Variables by Years 

 LR B RLV ARLV HPO ÖK 

2014 2,8553 2,2270 2,8852 2,9070 0,5223 5,0205 

2015 2,2529 2,5299 2,2222 2,2773 0,5778 5,5287 

2016 -2,9022 0,5202 2,2805 2,3595 -0,2227 2,5225 

2017 -3,7885 0,8029 2,2772 2,2830 -0,2838 -25,2220 

2018 2,7328 0,8088 2,0333 2,2722 0,7223 2,2399 

2019 2,7770 0,8507 2,2282 2,5853 0,8228 2,2525 

2020 0,3709 0,0902 2,2250 2,8889 0,5220 2,2092 

The variables used in this study were taken at 3 months. Only the averages of the variables by years are 

included in the table. When the values of the variables in Table 4 are analyzed by years, it is seen that the 

liquidity risk values are mostly positive. Only the averages for 2016 and 2017 are negative. Premium 

production increased in 2016, but more claim payments also increased. 

In panel data analysis, as in all-time series analyses, variables must be stationary in order to avoid spurious 

relationships between variables by performing both time and cross section analyzes at the same time. In this 

study, common unit root processes were investigated with the Levin, Lin and Chu panel unit root tests. At the 
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same time, unit root processes were tested for each unit with the help of Im, Pesaran and Shin tests. With the 

help of the Generalized Dickey Fuller (ADF) test, the stationarity of the unit-free series was investigated. 

In the Levin, Lin and Chu panel unit root tests, the existence of a common unit root is tested with hypotheses. 

The existence of an individual unit root is tested in the Im, Pesaran and Shin test. With the help of the 

generalized Dickey Fuller test, the presence of panel unit root was determined in the series. Table 5 shows the 

panel unit root test findings of the dependent and independent variables as a result of these analyses. 

The ratio of the financing gap to total assets, which is one of the dependent variables we used in the analysis 

and represents the liquidity risk, was not stable at the level and at the 1st difference. It is stationary by taking 

the second difference of the variable. When the variables of external financing and risky liquid assets are taken 

as the 1st difference, these variables become stationary. These variables were included in the analysis with 

their 1st difference. 

Table 5. Unit Root Test Results of Dependent and Independent Variables 

  Z statistic Decision 

The dependent variable Liquidity Risk (LR) 
-8.7125*** 

Level Stable 

Independent variable Size (B) 
-7.25812*** 

Level Stable 

Risky liquid assets (RLV) 
-6,1461*** 

Level Stable 

Low risk liquid assets (ARLV) 
-1,5870** 

Level Stable 

Damage Premium Ratio (HPO) 
-5,6575*** 

Level Stable 

Return on Equity (RO) 
-1,7947** 

Level Stable 

*, ** and *** indicate statistical significance at the 0.10, 0.05, 0.01 level, respectively. 

Before proceeding to panel data analysis, it is necessary to examine whether the process that creates the 

variables is stable over time, that is, whether the variables are stationary. Otherwise, if the estimates are 

estimated by the Least Squares method in the econometric model established between the non-stationary 

variables, unreal relationships can be obtained between the variables used after the shock to occur. This result 

is called spurious regression. In order to avoid this problem, a panel unit root test is performed to determine 

whether each variable is stationary or not. Non-stationary variables are excluded from the analysis, and the 

analysis is performed only with variables that are found to be stationary. 

Return on equity and loss-premium ratio were found to be stable at the level and included in the analysis. 

Table 6 shows the findings obtained by panel data regression analysis. 

Table 6. Panel Data Regression Results 

The dependent variable The Independent Variable (LR) 

C -0,0695 

(0,2882) 

[-0,2413] 

B 0,1908 

(0,2338) 

[0,8161] 

RLV -0,5649** 

(0,2783) 

[-2,0293] 

ARLV 1,0982*** 

(0,3429) 

[3,2021] 
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HPO 0,8530** 

(0,4183) 

[2,0391] 

ÖK -0,0124*** 

(0,0031) 

[-3,9371] 

R2 0,3849 

F 7,0902*** 

In this study, which was carried out to determine the variables affecting the liquidity risk of insurance 

companies, it is seen that 4 of the 6 independent variables included in the model have a statistically significant 

relationship with the liquidity risk. These variables are risky liquid assets, loss ratio, return on equity, external 

financing. 

The effect of the loss premium ratio on the liquidity risk of insurance companies was positive. As insurance 

companies' claim payments increase, the liquidity risk also increases. Since insurance companies have to 

provide a certain amount of coverage in return for the insurance policies they have issued and at the same 

time allocate a provision, it is important in terms of liquidity risk that they leave the premiums they have 

collected within their own structure. 

The effect of external financing on the liquidity risk of insurance companies is positive and statistically 

significant. This situation shows that especially insurance companies' obtaining funds through external 

financing may further increase the effect on the liquidity risk of the company. If insurance companies use their 

own funds instead of external financing, this will reduce the liquidity risk downwards. 

In the analysis applied to determine the factors affecting the liquidity risk of insurance companies, the return 

on equity variable has a negative effect on the liquidity risk. The increase in the return on equity of insurance 

companies will also reduce the need for foreign resources, thus reducing the liquidity risk. 

The effect of risky liquid assets on the liquidity risk of insurance companies is negative. This result is 

inconsistent with the expectation that the increase in risky liquid assets will increase the liquidity risk of the 

enterprise to the same extent. 

5. CONCLUSION 

Businesses need cash while fulfilling their obligations as a result of their activities. Therefore, businesses keep 

cash and cash-like assets within the business in accordance with these obligations. Liquidity refers to the 

timely fulfillment of monetary obligations of a business. Companies need to be well-adjusted to keep cash 

within their organization. Having more cash than necessary is not preferred in inflationary environments. 

Having insufficient cash causes the problem of not fulfilling the obligations on time. Therefore, companies 

should determine their liquidity holding ratios accurately. 

Liquidity risk relates to insurance companies not having enough assets to finance their obligations as they 

come due. It is important to determine whether an insurance company's cash flow is sufficient to meet its 

obligations on the policy and other receivables. Insurance companies operating under banks are affected by 

the liquidity risk in the banking sector based on their relations with banks. The contagion effect is seen for 

insurance companies that are part of banks. 

In this study, which was conducted to determine the variables affecting the liquidity risk of insurance 

companies, it is seen that the loss premium rate and external financing variables have a positive effect on the 

liquidity risk, while the return on equity and risky liquid assets variables have a negative effect on the liquidity 

risk. The results of the study show the main indicators that insurance companies should pay attention to in 

order not to experience a liquidity-based risk. An insurance company that can manage its liquidity risk by 

taking these key factors into account will have an optimal size of liquidity and at the same time maximize its 

operating performance.  

• There is a positive and significant relationship between the risky liquid assets variable and the liquidity risk 

of the insurance company at the 5% significance level. 
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• There is a positive and significant relationship at the 5% significance level on the liquidity risk of the loss 

premium ratio variable. As insurance companies' claim payments increase, the liquidity risk also increases. 

• There is a positive and significant relationship between return on equity and liquidity risk at the 5% 

significance level. 

• There is a positive and significant relationship between the external financing variable and the liquidity risk. 

This situation shows that especially insurance companies' obtaining funds through external financing can 

further increase the effect on the liquidity risk of the company. 

• The effect on insurance company size and liquidity risk is positive, but this positive effect is not statistically 

significant at any significance level. 

The factors that are effective in the liquidity risk management of insurance companies operating in the Borsa 

Istanbul Insurance sector in the period covering the years 2014-2020 were investigated by taking into account 

bank-specific variables. In future studies, the effect of ownership in terms of liquidity can be examined by 

taking into account the ownership structure of banks. In addition, the effects of the global financial crisis on 

liquidity risk can be analyzed by separating the data set into pre-crisis and post-crisis periods. Finally, since 

there is no consensus in the literature on how to measure liquidity risk, the analysis can be repeated using 

different liquidity risk measures in future studies and the results can be compared. 
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Purpose –  The aim of this research is examining whether the personality traits of the actors within a given 

social network have an impact on their partaking as central actors in the network and maintaining their 

brokerage role between the actors who do not have a connection.  

Design/methodology/approach –  The network sample of the research consists of 73 individuals that 

worked in the same unit of a public institution located in Ankara. In order to make social network 

analysis, the answers obtained from the questions asked to the actors were transferred to the UCINET 

program by creating a 73*73 matrix, and betweenness, centrality and network diagram analyzes were 

made. Then, the values obtained from the questionnaires made in order to determine the personality traits 

of the actors were entered into the SPSS 20 package program. Finally, within the scope of the analysis of 

the study, correlation and regression analyzes were carried out to determine whether there is a 

relationship between the data obtained from social network and personality traits. 

Findings – As a result of the analyses, the actors who has a high level of Machiavellian and neurotic 

personality traits fill the gaps within the social network and assume the role of a bridge / a broker. It is 

also founded that there is a negative relationship between the actor's neurotic personality traits and their 

centrality positions within the network. On the other hand, the actor's with high agreeableness personality 

trait are observed to be positioned at the center within the network.  

Discassion – The absence of a study in the literature that deals with social network connections and 

personality traits together reveals the originality of the study. 

 

1. Introduction 

It can be argued that the personality traits of the individuals that are members of an organization are influential 

in many areas when speaking organizationally. Accordingly, the organizational research literature argues that 

the personality traits of the individuals impact themselves within contexts such as risk taking behavior 

(Nicholson et al.,2005; Kogan and Wallach, 1964;  Zuckerman and Kuhlman, 2000; Levenson, 1990), personal 

performance (Blickle, 1996; Paunonen and Ashton, 2013; Ashton, 1998), job stress (Parkes, 1994), subjective 

well-being (DeNeve and Cooper, 1998; Diener et al., 1999; 2002; Furnham and Cheng, 1997;  Lu and Hu, 2005; 

McCrae and Costa, 1991). It can be argued that the said area of influence extends to the social relationships, 

which has been an unavoidable fact everywhere / in every area that individuals existed in since they started 

living in communities, and even to the social networks that emerge as a natural consequence of such 

relationships. And also, the position of an individual in a network where the individual is an actor is another 

state that is again affected by the personality traits of the individual. In other words, in order to keep the 

organizational outputs at the highest level, the organization has to know the employee behaviors closely. 

Within this framework, it can be said that the central location of the personality traits of an individual within 

a network that the actor is present can fill the structural gaps within the network and impact the role of 

brokerage, which refers to being a bridge between such gaps. It is considered that the actor, who is in the 

center in the social network can hold some power elements because he has more network connections than 

the others. Likewise, actors in brokerage position who establish a connection between the actors who are not 

related to each other within the social network are also extremely critical personnel for the organization. In 

the management and organizational research literature, it is stated that the studies that empirically determine 
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the elements that have an impact on especially the network structures formed by the individuals and the 

individuals' positions within the networks are relatively fewer (Klein et al., 2004). 

The purpose of this study is to determine whether there is a relationship between the personality traits of an 

individual and their position within a social network that they are a member of. In other words, the purpose 

of this study is to establish whether the personality traits of an individual have a relationship with the 

centrality or brokerage role of the actor in a network structure that the actor is a member of. In this context, 

the Machiavellian personality attitudes and the Big Five Personality Model (BFPM) is to be utilized in order 

to determine the personality traits of individuals. The positions of the individuals within the social network 

and the benefits they acquire through this are explained within the framework of social network theory, and 

the analyses are carried out through the social network measurements. Although the sample of the work 

seemingly low in number, it is derived from the specification characteristic of the network researches. 

Accordingly, in the network analysis studies, the samples have to contain all the actors of the chosen one and 

be restricted with the numbers of actors within that network. So, the sample of the research consists of 73 

individuals that worked in the same unit of a public institution located in Ankara. 

2. Theoretical Framework 

2.1.  Social Network Approach 

The concept of social capital, which can be defined as the utilization of the social relationships emerging 

between the individuals for the goals of the actors, is in fact comprised of many definitions and dimensions 

such as social concepts. Within this framework, the concept essentially refers to all the advantages acquired 

by the individual due to the individual's position in a relationship network (Burt, 2005). In the management 

and organizational research literature, it is stated that there are four important network approaches formed as 

a consequence of social capital, and these are weak ties, strong ties, closed networks and structural gaps.  

Weak Ties refer to the achievements acquired through the interactions that occur in relatively smaller 

frequency between the actors (Granovetter, 1973). The theory argues that the weak ties, which does not have 

to have a social nature between the actors within a network and which are seen as weak bonds developed at 

arm's length, can provide the actors various benefits (Granovetter, 1983). According to this, it is stated that the 

relationships developed between the actors in time and in sporadic intervals can be accepted as weak ties. It 

is also stated that the information acquired by the actor from professional and managerial employees 

regarding a new work can only be acquired through weak ties (Granovetter, 1983).  

On the other hand, the Strong Ties approach argues that the strong ties can essentially provide more benefits 

to the actor(s) within a network instead of weak ties (Bourdieu, 1986). In other words, the strong ties argue 

that the relationship between the actors within a network structure is based on trust and constant interaction 

(Podolny, 2001; Coleman, 1988). It is stated that the actors within a network structure have a tendency to form 

their relationships always on strong ties and direct their efforts towards this goal (Gulati and Gargulio, 1999). 

It is argued that the access for intra-organization information between the actors that are connected to each 

other through strong ties in a network structure based on data, and as a consequence of this, access for the 

resources become relatively easier for the actors (Coleman, 1988).  Accordingly, the higher number of 

relationships that have strong ties within a network refers to the easier circulation of communication and 

information within the said network and thus reduction of uncertainties (Kraatz, 1998). It is also said that the 

entry to network is kept under control in networks that possess strong ties since the same network has solid 

trust and firm bonds.  

On the other hand, Closed Networks provides implications for the strong relationships of the actors that are 

limited within their own networks during the social interactions (Coleman, 1988: 105). It is stated in the 

literature that alongside their intense internal control elements, the closed networks have a restrictive effect 

on the actors that are members of the network. However, the intense and close interactions developed between 

the actors within a closed network structure and the high level of trust, communication and performance as a 

natural consequence of these interactions are regarded as the advantages provided by the network (Kraatz, 

1998). In addition to these advantages, Coleman (1988) states that the high level of trust that emerge as a result 

of intense relationships developed within a closed network structure plays an active role in the rapid and easy 

solution of the problems that may occur between the members of the network. 
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Another approach that is put forth regarding the network structure is suggested by Burt (2005) and refers to 

the 'structural gaps and brokerage roles' regarding the brokerage activities of the actors that fill the structural 

gaps between the network structures. The theory argues that there are structural gaps between the actors that 

do not have connection to each other within a network structure, and that there are 'brokers' who assume the 

role of a bridge between such gaps (Burt, 2010). The said brokers or actors that assume the role of brokerage 

are said to comprise the information and resource transmission between the other actors that do not have any 

connection between them (Burt, 2004). In this context, it is stated that the actor(s) that assume the role of a 

bridge by filling the structural gaps within a network structure based on data possess the critical information 

that circulate within the organization/network and keep a hold of the advantage to utilize such information 

(Burt, 2004; 2005). In this context, it is stated that the broker actor is relatively ahead of others in terms of 

accessing the information and acquiring some advantages for the benefit of themselves or the organization 

when compared to the other actors within the network (Gargiuli and Benassi, 2000). On the issue of other 

actors remaining silent regarding the aforesaid state, Burt (2010) has stated that both parties that create the 

structural gaps are in fact not that independent from each other and they are unaware of the other party as 

they are very much occupied by their own works. It is stated that the fact that the broker actor maintains and 

controls the information is true for both parties that create the structural gap, and the role of broker provides 

the actor the advantage of information and control (Burt et. al, 1998). According to this, the advantage of 

information can be referred to as the actor having more information that they would normally be able to 

acquire, learning the news before everybody else, and the opportunity for the actor to utilize the information 

they acquired at a time and in a manner they desire so; and the advantage of control can be referred to as the 

ability to keep the information that is to be transmitted to other actors under control, and ability to utilize the 

opportunities. Burt (2004) has stated that there are four different levels regarding the brokerage levels of the 

actors. The first of these levels is the simple brokerage that refer to the information transmission between the 

two parties that create the structural gap within a network structure; the second is the high level of brokerage 

through which only the useful / important information is transmitted between both parties; the third is the 

brokerage that transmits the similarities between the groups that from the structural gap in order to create a 

difference; and the fourth and final one is the brokerage that creates new information by combining the newer 

information that it acquired between the groups that create the structural gap. 

In addition to the abovementioned approaches regarding the network structures, it is also emphasized that 

the relationship that an actor has within a network structure based on data and the type of that relationship is 

also very important, and 'Centrality' is one such relationship (Sözen and Gürbüz, 2012). According to this, the 

said concept refers to the position of an actor within a network structure, and it is determined according to the 

number of relationships an actor has within a network (Kim et al., 2011). In other words, we can say that the 

actors that have the highest number of network relationships are accepted as the central actors by examining 

the relationships of actor(s) with others within a network structure. In the literature, it is also stated that the 

actors at a central location within a network structure would have certain advantages over the others. 

According to this, it is emphasized that since the central actor has a higher number of connections when 

compared to the other actors within the network, the central actor may have some opportunities such as 

accessing critical information or accessing organizational / personal resources more rapidly and easily when 

compared to the others (Hagedoorn, et al, 2006). In a similar manner, it is cited that the centrally located actor 

within a network structure is perceived to be more trustworthy and stronger when compared to the other 

member as the actor is located at the center, and therefore, the other actors that are especially located at the 

periphery of the network may feel a certain level of dependency to the central actor (Sargut, 2006). 

2.2. Personality Traits 

2.2.1. Machiavellian personality attitudes 

The behavior of the individuals, who are members of an organization, within an organization and the 

interpretation of such behavior appears before us as a very important phenomenon within the period since 

the acceptance of organizations as social entities. When the management and organizational research from 

past to present is examined in order to reveal and interpret the abovementioned situation, it can be said that 

personality traits are one of the most important characteristics that affect the behaviors and attitudes of 

individuals concerning, for instance, the intra-organization power  (Roberts et al., 2007; Karkoulian et al., 2009; 

Grams and Rogers, 1990; Erkuş, 2010), justice (Henle, 2005; Shi et al., 2009; Elovainio et al., 2003),  team / group 
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work (Forrester and Tashchian, 2010; Hoffman, 1959; O'Neill and Kline, 2008; Colbert et al., 2014), performance 

(Peterson et al., 2003; Sikalieh and Mkoji, 2012; Shih et al., 2009; Yelboğa, 2006), work satisfaction (Newbury-

Birch and Kamali, 2001; Judge et al., 2000; Morrison, 1997; Furnham et al., 2009; Mount et al., 2006) or 

organizational loyalty (Erdheim et al., 2006; Srivastava, 2013; Farrukh et al., 2017; Kell and Motowidlo, 2012) . 

 It can be said that there are many studies and models in the literature that can help identify the personality 

traits of the individuals, and the following examples can be given for such studies and models: the big five 

personality traits that is comprised of sub-dimensions of agreeableness, extraversion, neuroticism, 

conscientiousness and openness to improvement that systematically handles the relationship between the 

personality traits of an individual and their behaviors (Montag and Levin, 1994; Goldberg, 1990; Costa and 

McCrae, 1995; Coolidge et al., 1994); type A personality traits that refer to those who are competitive, focused 

on work and success, mainly aggressive, stressed and directed towards time and the type B personality traits 

that are the opposite of type A (individuals with extremely low level of competitiveness, who cannot focus on 

work very much, who are accommodating and relaxed) (Lelord and Andre, 1996; Robbins, 1999); and the 

Machiavellian personality attitudes, or in other words, Machiavellianism that describes the individuals that 

are prone to use whichever means necessary to attain their goals (Christie and Geis, 1970, 2013; Jones and 

Paulhus, 2009; Geis and Moon, 1981).  

Christie and Geis (1970), who has contributed the concept of Machiavellianism to the relevant literature, state 

that the Machiavellian personality attitude/tendency is a personal difference (Diener et. al., 1999). It can be 

seen that there are different definitions regarding the Machiavellian personality attitudes in the management 

and organizational research. According to O’Connor and Athota (2013), Machiavellianism is defined as a 

personality trait that is shaped through exploitative and manipulative behaviors, that holds the personal gains 

the highest, and that can manipulate and use other individuals to achieve their own goals. In a similar manner, 

McHoskey and his colleagues (1998) define the Machiavellian attitudes as the individual being pragmatic and 

using whichever means necessary to attain their own goals. Another definition suggested for 

Machiavellianism is that the individuals may not refrain from trying certain methods (power, politics, etc.) in 

order to attain the goals / interests that they essentially desire, and while trying those methods, they may not 

refrain from directing / manipulating others (Jones and Paulhus, 2009; Quick vd., 1997). Solar and Bruehl 

(1971) argue that the effort made by those individuals with Machiavellian personality traits in order to appear 

as perfect and flawless is not because they hold the power but instead because they are powerless. According 

to another definition in the literature, Machiavellianism is comprised of unethical behaviors (Guterman, 1970).  

When the definitions in the literature are examined, it can be said that the individuals with Machiavellian 

personality traits are described as individuals that commonly resort to cheating in order to achieve their 

personal goals; that direct individuals and/or hide the truth from individuals in order to direct them towards 

their personal goals; that can easily manipulate other individuals before them; and that are non-empathetic. 

In addition to these, the individuals with high Machiavellian personality traits are said to be individuals that 

are only focused on goals, power and success, that approach incidents calmly rather than emotionally, that are 

deceivers, opportunists, selfish, and that give importance to efficiency (Christie and Geis, 1970; Roberts et al., 

1998; Fehr et al., 1992; Jones and Paulhus 2009; Kessler et al.., 2010). It can be said that the common point of 

the abovementioned traits is the tendency of the individuals that exhibit Machiavellian personality traits to 

display a social behavior pattern that is manipulative of others for the benefit of themselves, and it is 

emphasized that there are individuals with Machiavellian personality traits in every social structure that the 

individual is included / lives in (Wakefield, 2008).  

The study, in which Christie and Geis (1970) contributed the concept of Machiavellian personality to the 

literature, states that there are four different dimensions regarding the manipulation of the other side and 

keeping them under control. The first of the abovementioned dimensions, 'lack of relative impact in the 

interpersonal relationships' refers to the individual's tendency to manipulate other individuals and events for 

their own goals, and the second dimension, 'lack of concern regarding the general code of ethics', refers to 

individual holding their own interests the highest while not refraining from lying and cheating in order to 

attain those interests. The third dimension is called the 'lack of psychopathology', which refers to the 

individual's tendency to be in contempt against and humiliate other individual(s). The fourth and the final 

dimension is the 'low ideological commitment' and refers to the lack of commitment and loyalty to friendships 

and private life and inability to maintain interpersonal relationships in the long term. However, the 
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abovementioned model also drew some criticism since it only emphasized the negative characteristics of 

Machiavellianism (Deluga, 2001). In this context, Kessler and his colleagues (2010) defined the Machiavellian 

personality traits as the tendency to perform some manipulations in necessary conditions by an individual, 

who is a member of an organization, in order to attain their goals/targets. The differentiating point between 

the model suggested by Kessler and his colleagues (2010) and the model of Christie and Geis (1970) is the 

perspective that perceives the individuals with Machiavellian personality traits are not individuals that are 

absolutely bad, emotionless or cheating, but instead, they manipulate and cheat for organizational purposes 

and when faced with situations that present an advantage.  

In the management and organizational research literature, it is argued that the individuals that exhibit 

Machiavellian personality traits can exhibit the personality attitudes at a high and a low level (McHoskey, 

2001). In this context, the individuals that are stated to have the highest level of Machiavellian personality 

traits are in more of a tendency to establish authority over their environments, desire to control those within 

their social environments more and exhibit a higher tendency to take risk when compared to those with low 

level of Machiavellian personality traits (McHoskey, 2001; Allsopp et al., 1991; Dingler and Brown, 1987). In a 

similar manner, the individuals that are stated to have a higher level of Machiavellian personality traits were 

determined to be more successful in surviving and becoming successful in an environment where the 

competition is strong (Corzine, 1997; Austin et al., 2007). In this context, it can be argued that the individuals 

with such personality traits can be seen more commonly in organizations in today's competitive world. 

The studies in the literature regarding Machiavellianism generally handle the concept in conjunction with 

other subjects of organizational behavior such as the big five personality model and other personality traits 

(Lee and Ashton, 2014; Allsopp et al.,1991), emotional intelligence (Austin et al., 2007), work performance, 

control focus, work satisfaction, narcissism, perception of leadership, and equality (Mudrack, 1990; 

McHoskey, 1995; Drory and Gluskinos, 1980; Gable and Topol, 1987; Heisler and Gemmill, 1977; Solar and 

Bruehl, 1971; Gable and Dangello, 1994; Russel, 1974; Özsoy and Ardıç, 2017; Demirtaş and Biçkes, 2014; Lopes 

and Fletcher, 2004), and it is accepted as an important tool for examining the reflection of the employee's 

personality on the organization.  

2.2.2. Big Five Personality Traits 

It can easily be said that the personality traits reveal themselves in every context that the individual socializes 

in and are one of the most important factors that affect their behavior. In relation to the concept of personality 

that is subject to various studies and typologies in the literature, it can be mentioned that one of the approaches 

that has been subject to many studies because of reasons such as its comprehensiveness and explanatory power 

is the 'Big Five Personality Model' (BFPM), and that this approach is commonly used in other behavioral 

sciences as well as organizational research literature.  

Goldberg (1990) emphasizes that all dimensions developed in his study regarding the personality traits can be 

gathered under BFPM and the model is an umbrella concept regarding this framework. In this context, the big 

five personality traits approach (Goldberg, 1990; McCrea and Costa, 2006) essentially handles the relationship 

between the individual's personality traits and the human behavior in a systematic manner, and is comprised 

of agreeableness, extraversion, neuroticism, conscientiousness and openness to development sub-dimensions 

(Costa and McCrae, 1995).  

Accordingly, the individuals with agreeableness personality traits exhibit positive traits such as openness to 

cooperation, flexibility and kindness, compassion and self-sacrifice (Moody, 2007), and the individuals with 

such personality traits rise to prominence within the social networks that they are a part of with their 

philanthropic traits (Clifton et. al., 2009). The individuals with extraversion personality trait are said to be 

generally positive, highly motivated, cheerful and energetic (Goldberg, 1992), and these individuals are able 

to quickly and effectively communicate with other individuals within the social network that they are included 

in (Clifton, 2009). Neuroticism, the third factor of the model, refers to the negative sides of the individuals 

such as emotional instability, bad temper, lack of self-confidence, pessimism and shyness (Costa and McCrae, 

1992; 1995). The individuals that exhibit the fourth factor, conscientiousness, are seen as individuals that are 

responsible, trustworthy, honest, careful but also ambitious, success driven and determined (Costa and 

McCrae, 1992). In addition, it has been also argued that the individuals within a social network based on data 

who have a higher level of conscientiousness personality trait compared to others can form better friendships 



P. Fayganoğlu 13/4 (2021) 3435-3452 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3440 

when compared to others (Jensen-Campbell and Malcolm, 2007). The final sub-dimension of BFPM is the 

openness to development, and individuals exhibiting this trait is described as individuals that are open to 

adventure, emotionality and new experiences (Costa and McCrae, 1995).  

2.3. Social Networks and Personality Traits 

It can be said that the social network studies in the literature of organizational studies are generally focused 

on the impact of the individual's behaviors on their position within the network structure and the quality of 

their relationships within the network (Wehrli, 2008). In other words, it can be said that the personality traits 

that they possess are in a relationship with the social network that they are a part of and their positions in the 

network, and the relatively dominant personality traits of the individual may have a certain impact on the 

location, position within the social network and the relationship qualities of the individual. 

When the studies that are focused on the relationship between the individual's personality traits and their 

position within the social network structure in the literature of both the behavioral sciences and the 

management and operational research are examined, it can be seen that meaningful relationship patterns were 

identified especially within the last few years. In this context, the study of Aseendorpf and Wilpers (1998) on 

the social network comprised of peers can be given as an example for the studies in the behavioral sciences 

studies, and this study has determined that there is a relationship between the extraversion, sociability and 

shyness personality traits of the peers and the size of the social network and strong ties within the network. 

In their study, Casciaro (1998) states that there is a meaningful relationship between the individual's 

extraversion personality trait and the centrality score in a social network that is comprised of friendships. In a 

similar manner, the study by Kalish and Robins (2006) mentions that the neuroticism personality trait can be 

seen commonly in the open social networks that have many structural gaps and strong network relationships. 

Klein and his colleagues (2004) argue that the neuroticism personality traits of the individuals that are within 

a network structure based on friendship and their centrality scores within the network structure have a 

negative and meaningful relationship, however, the neuroticism personality traits of the individuals that are 

within a network structure based on solidarity and their centrality scores within the network structure have a 

positive and meaningful relationship.  

The studies within the management sciences field regarding the subject generally discussed the employees' 

personality traits and their positions within the network structure. For instance, Baer's study (2010) examines 

whether there is a relation between the creativity levels of the actors in the works carried out within the 

organization and the size of the network structure that the actor is a part of, the strength and variety of the 

network relationships and the openness to experience personality trait of the said actors. The study concluded 

that the creativity levels of the actors within network structures that have high variability and weak ties and 

whose openness to experience personality trait is dominant are higher than those with lower variability. The 

study of Pollet and his colleagues (2011) states that the extraversion personality trait is in a meaningful and 

positive relationship with the size of the network. In a similar manner, Neubert and Tagger (2004) also mention 

that the extraversion and openness to experience personality traits are in a positive and meaningful 

relationship with the centrality scores of the social network that the individuals are included in. In this context, 

the higher the level of openness to experience and extraversion personality traits of the individual that is 

included in the social network that is subject to the abovementioned study is, the higher the level of 

individual's centrality. Another study in relation to the personality and social networks has been carried out 

by Roberts and his colleagues (2008), and it identified that the individuals with high level of extraversion 

personality trait in a social network were relatively better in the team support. In their meta-analysis study 

concerning the impact of the personality traits and the positions of the individuals in a social network on the 

business performance and career success, Fang and his colleagues (2015) identified that the personality traits 

and the positions of the individuals in a social network are more impactful on the business performance and 

career success when compared to the brokerage position of the in degree centrality within the social network. 

There are also studies in the literature arguing that the social networks would not always provide individuals 

with positive returns (Bizzi, 2013). Bizzi (2013) argues in their study that if the actor that fills the structural 

gaps in a network structure and assumes the role of the bridge exhibits ambitious and jealous personality 

traits, then the actor may damage the group climate.  
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Starting out from the abovementioned findings, it can be argued that the personality traits of an actor that 

assumes the role of a bridge / broker between the actors that do not have connection to each other in a network 

structure may have impact on the actor gaining their position within the network. In a broader sense, it can be 

said that an actor who assumes the role of brokerage within a certain social network may utilize the 

information and control advantages that they acquired due to their position, and this can be explained through 

the personality traits of the actor. When the abovementioned situation is examined in terms of actors with high 

level of Machiavellian personality traits, it is argued that the said actors have a tendency to establish their 

authority over their environments and have a desire to keep the other actors within their environments under 

control (Rim, 1966). In this context, it can be said that the individuals with high level of Machiavellian 

personality traits have a tendency to utilize the social relationships that they have in favor of themselves, 

similar to those who assume the role of broker. In other words, it can be argued that the personality traits that 

the individuals already possess are distinctive element regarding the role of the actors within the social 

network. In that vein, actors with dominant Machiavellian personality traits can be said to occupy the 

brokerage roles in the network structures due to such personality traits that they possess, and it is argued that 

there may be a meaningful relationship between the Machiavellian personality traits and the brokerage roles. 

In other words, it can be said that the attitudes stipulated by the brokerage role within the network structure 

and the Machiavellian personality traits may complement each other. However, the argument that the actors 

that have personality traits that refer to the relatively positive personality attitudes such as the agreeableness, 

extraversion or responsibility, the sub-dimensions of the big five personality traits may have a higher number 

of connections when compared to the other actors due to their positive attitudes, and therefore, they are 

positioned in a central location within the network could very well be a correct deduction. 

Considering the aforesaid, it can be said that there is a relationship between the personality traits of the 

individuals within an organization and the social network structures that they are a part of. In a broader sense, 

this study examines the fact the personality traits of the individuals that are members of a network may have 

an impact on whether they are located at a central location in the social network or on some roles such as 

assuming the brokerage role by function as a bridge while filling the gaps between the actors that do not have 

a connection with each other. In this context:  

Resarch Question 1: Is there a relationship between the personality traits of the actors that are located within 

a social network (the big five personality traits and Machiavellian personality attitudes) and their centrality 

degrees within the social network? 

Resarch Question 2: Is there a relationship between the personality traits of the actors that are located within 

a social network (the big five personality traits and Machiavellian personality attitudes) and their brokerage 

roles within the social network? 
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3. Methodology 

3.1. Research Model and Research Question 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resarch Question 1: Is there a relationship between the personality traits of the actors that are located within 

a social network (the big five personality traits and Machiavellian personality attitudes) and their centrality 

degrees within the social network? 

Resarch Question 2: Is there a relationship between the personality traits of the actors that are located within 

a social network (the big five personality traits and Machiavellian personality attitudes) and their brokerage 

roles within the social network? 

 

3.2. Sample 

The sample identified for the studies in the management and organizational research literature that utilize the 

social network analysis methods must also comprise the research universe since the social network map is 

specific to the sample itself. In other words, due to fact that the samples in the network analysis research are 

specific to the selected network, the research has to include all the members of this network. Therefore, the 

network structure of the research has to be limited with the members of the given network. In this context, the 

sample of the study is comprised of 73 individuals that work in the same unit of a public institution located in 

Ankara. 

3.3. Data Collection Tools  

A list that includes the names and surnames of the network actors was formed in order to collect the social 

network data. The question of "Can you tell us if you have a social relationship with the names provided in 

the list?" was asked to the participants through the method of face to face interviews and by referring to the 

name and surname of the individuals that were members of the organization and were within the network, 

and "Yes, I have."  and "No, I do not have" answers were received as feedback. A 73*73 matrix was created in 

the UCINET 6.0 software for the said relationships, and the actors that were in a social relationship were 

assigned '1', and that were not in a social relationship were assigned '0'. The real identities of the actors were 

kept confidential during the research, and they were assigned codes such as ‘A1,…..,A73’. The centrality 

analysis, which refers to the number of connections between the actors within the network (in degree centrality 

– number of connections from others to the subject actor), and the betweenness analysis, which describes the 

brokerage role between two actors within close proximity, has been carried out via the matrix.  

This network, in which the interaction between the personality traits of an actor that is included in a social 

network structure based on data and their position in the same network is examined, Machiavellian 

personality attitudes scales was first applied in order to identify the personality traits of the actors. 

Accordingly, the scale that was comprised of 71 expressions during its first inception was defined as Mach I, 

Social Network 

*Big Five Personality 

Traits  

(agreeableness, 

extraversion, 

neuroticism, 

conscientiousness and 

openness to 

development) 

*Machiavellianism 
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and the same scale that has been divided into Machiavellian and non-Machiavellian expressions was called as 

Mach II. The version that lowered the amount abovementioned 71 expressions to 20 expressions, which were 

believed to best represent the Machiavellian personality traits, was defined as Mach IV. In this context, this 

study utilized the Mach-IV scale, developed by Christie and Geis (1970) and adapted into Turkish by Demirtaş 

and Biçkes (2014), in order to identify the Machiavellian personality trait levels of the actors. In the Likert scale 

that is comprised of 20 expressions and range between the scores of "1 (absolutely agree)" and "5 (absolutely 

disagree)", 10 expressions were used to measure the Machiavellian personality behaviors and the other 10 

expressions were comprised of expressions that do not reflect the Machiavellian personality behaviors.  

Measurement for the Machiavellian expressions were directly carried out by taking the scores, but a reverse 

scoring was carried out for the non-Machiavellian questions. Christie and Geis (1970) found the Cronbach 

Alpha value of the Mach IV scale to be 0.79, and Demirtaş and Biçkes (2014) has established the reliability 

value of the scale that is adapted into Turkish as 0.75. 

The Big Five Inventory that was developed by Benet-Martinez (1988) was used to identify another variable of 

the study, the big five personality traits. The scale is comprised of 44 clauses, and it was adapted into Turkish 

by Sümer and Sümer (2005). Upon the adaptation study, the reliability values of the scale for openness to 

experience, conscientiousness, agreeableness, extraversion and neuroticism were identified respectively as 

0.72, 0.67, 0.60, 0.73, and 0.68. The dependent variable of the study, the values gathered from the social network 

analysis, were entered into the SPSS 21 package software together with the values obtained from the 

personality scales, which comprised the independent variables, and their correlation and regression analyses 

were carried out. 

3.4. Findings 

The social network analysis was the first analysis in this study, which examines the impact of the personality 

traits of an individual on the centrality and brokerage positions of the individual within the social network. In 

this context, the top five actors that have the highest centrality and betweenness values are presented in Table 

2, and the centrality diagram is presented in Table 1. 

Table 1. Centrality and Betweenness Scores 

Centrality (In Degree) Betweenness 

Actor14 123.4 Actor29 179.4 

Actor10 115.6 Actor53 155.0 

Actor43 100.0 Actor64 147.0 

Actor36 95.7 Actor2 130.8 

Actor51 81.4 Actor46 100.0 
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Figure 1. Betweenness Social Network Diagram 
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When Figure 1, which shows the betweenness connections between the members of the social network, is 

examined, it can be seen that the Actor 29 is the central broker actor in the network. It can be said that the A46, 

A53, A2 and A64 actors are located close to the center, right next to A29. On the other hand, it can be said that 

the actors coded A62, A34, A54 and A55 have the least amount of connections regarding the brokerage 

activities within the network and are located in the periphery of the network. 

The scores obtained from the social network analysis and the personality scales were entered in the SPSS 21 

software, their correlation and regression analysis were carried out regarding the identification of the inter-

variable relationship, and the results are presented in Table 3 and Table 4. 

Table 2. Inter-Variable Correlation Analysis 

 Centrality Betweenness 

Machiavellianism .024 .255* 

Extraversion -.173 .053 

Agreeableness .303** -.120 

Responsibility -.024 .058 

Openness to Experience .098 .045 

Neuroticism -.243* .318** 

**p<0.01 *p<0.05 (N=73) 

The centrality degrees of the actor's personality traits and then the betweenness values were examined in the 

correlation table that describe the relationship between the dependent variable of the research, the social 

networks, and the independent variable of the research, personality traits (Machiavellian and the Big Five). 

In this context, when the Table 3 is examined for the identification of the relationship between the personality 

traits and the centrality scores, no meaningful relationship between the centrality position, which describes 

the number of connections that an actor has within the network that they are part of, and the Machiavellian 

personality traits could be established. On the other hand, a positive and meaningful relationship (0.303 

p<0.01) was established between the agreeableness dimension of the big five personality traits and the actor's 

centrality values. In this framework, it was identified that the individuals with high level of agreeableness 

personality trait, which refers to their positive characteristics such as openness to cooperation, kindness, 

compassion, self-sacrifice and philanthropism, are positioned at the center of the network having the highest 

number of connections in a social network structure based on data. A negative and meaningful relationship (-

0.243 p<0.05) between the centrality degrees of the actors within the networks that they are located in and the 

neurotic personality trait, which is another dimension of the big five personality traits and refers to the 

personality traits such as emotional instability, bad temper, insecurity, pessimism.  

When relationship between the betweenness scores, which refer to the actor that is the bridge / acts as a broker 

between the actors that in close proximity of each other within the network, and the personality traits are 

examined within the scope of the goals of the research, a positive and meaningful relationship (0.255 p<0.05) 

was identified between the Machiavellian personality traits of the individual and their brokerage positions, 

and this result is quite remarkable. In a similar manner, another remarkable point is the fact that the 

betweenness scores of the actors also have a positive and meaningful relationship (0.318 p<0.01) with the 

neuroticism, which is one of the sub-dimensions of the big five personality traits. 

Table 3. Inter-Variable Regression Analysis 

 Centrality Betweenness 

R2 R2 

Machiavellianism .008 .240 

Extraversion .030 .205 

Agreeableness .270 .186 

Responsibility .092 .085 

Openness to Experience .098 .001 

Neuroticism .043 .300 
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According to Table 4, it can be said that the Machiavellian personality traits explain the 25% of the brokerage 

variable for the actor within the social network, and the remaining 75% can be explained by other variables. 

The second independent variable of the research, the sub-dimension of the big five personality traits, 

agreeableness personality trait is found out to be explaining the 27% of the actor's centrality within the 

network, and the neuroticism is found out to be explaining 30% of the centrality. 

4. Conclusion and Discussion 

The personality traits of individuals are the most fundamental factors that influence their social lives, and the 

social networks that the actor is a part of can be defined as one such factor. This study is based on the 

examination of whether the Machiavellian and the big five (extraversion, agreeableness, responsibility, 

openness to experience and neuroticism) personality traits of the individuals affect the positions of the actors 

within the social network that they are a part of. The study first evaluated whether there was a relationship 

between the aforesaid personality traits of the actors and the in degree centrality scores, which refer to the 

number of incoming connections to the actor from other actors within the structure that they are a part of. As 

a result of the quantitative and social network analyses, no meaningful relationship was identified between 

the Machiavellian personality traits of an actors and their central positioning within a network based on data.  

A negative and meaningful relationship (-0.243 p<0.05) between the centrality degrees of the actors and the 

neurotic personality trait, which is another dimension of the big five personality traits; and a positive and 

meaningful relationship (0.303 p<0.01) between the agreeableness dimension and the actor's centrality values 

was established. In this framework, the actors with high level of agreeableness personality trait, which refers 

to the flexible, kind, affectionate and philanthropic personality traits, were identified as the actors that are 

located in the center and that have the highest number of positive network connections from other actors 

within the network. On the other hand, actors with the neurotic personality trait, which refers to the 

pessimism, negativism, bad temper and emotional instability states, can be qualified as actors that have the 

least amount of connections from other actors. 

The study secondly examined whether there was a relationship between the personality traits of the actors 

and their brokerage roles, which refers to the actors being a bridge between the actors within the same network 

that do not have any connection and that are in close proximity. In this framework, a positive and meaningful 

relationship was identified between the Machiavellian personality traits and the brokerage positions of the 

actors. This result bears a quite remarkable characteristic. It was previously mentioned through the structural 

gaps theory, which refers to the actors that fill the gap / connection between the actors within a social network 

structure that do not have any connection / interaction with each other and that assume the role of a bridge, 

that the broker actor had the advantage of possessing the information circulating within the network, and 

furthermore, controlling the same information (Burt et. al., 1998). In addition, the actor who assumes the role 

of the broker within the network also took advantage of the structural gaps within the network structure and 

assumed the role of bridge between these gaps, and they had the chance to control the information from both 

sides (Burt, 2010). In this context, it was stated that the broker actor is relatively ahead of others in terms of 

accessing the information and acquiring some advantages for the benefit of themselves or the organization 

when compared to the other actors within the network (Gargiuli and Benassi, 2000). When the personality 

traits of Machiavellian individuals, which are inclined towards cheating in order to attain their personal goals, 

directing others for their own benefits, and focused towards power and success, are coupled with the power 

acquired from the brokerage role of the actor, this can bring about unwanted consequences in the eyes of the 

organization.  

The negative and meaningful relationship between the brokerage roles of the actors and the agreeableness 

trait, which is one of the sub-dimensions of the big five personality traits, identified through the study is also 

considered to be a remarkable result. Thus, within the scope of the study, it was identified that while the actors 

within a network structure commonly preferred to establish relationships with actors that have agreeableness 

personality trait, the individuals with Machiavellian personality traits were prominent for the function of 

brokerage/bridge between the actors that do not have a connection with each other instead of those with 

agreeableness personality trait. 

Limitations of The Study 
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There are a few limitations in this study that must be mentioned. Firstly, the sample in the studies on social 

network analysis is specific to the selected network, the results of the research should be evaluated within this 

context and constraints.  Since the social network data obtained within the scope of the study is completely 

specific to the individuals in the network, this constraint should be taken into account when evaluating the 

results of the study. The second limitation of the study is that only big five and machiavellianism are taken as 

the personality traits of the individuals in the study.  

Directions for Future Research 

This study, which examines the relationship between the personality traits of the individuals that are social 

entities and their positions within the social network structures that they are a part of, is considered to provide 

unique contributions to the literature in terms of the variables it utilized and results of its analyses, and it is 

anticipated that this study can illuminate the future studies regarding the subject. In this context, it is 

considered that in future studies, considering the relationships between different personality traits or other 

organizational behavior variables and social network connections in the literature will contribute to the 

literature. In addition, it is considered that future studies that will be carried out by considering a larger 

network with different organizational behavior variables can provide original contributions to the literature. 

Practical İmplications 

It has been mentioned above that one of the most important factors that shape the organizational behavior 

elements in the organization and ultimately affect the organizational outputs is the personality traits of 

individuals. The personality traits of an actors can also be considered as one of the issues that will affect their 

social network ties and its structure. Some of the positions (centrality, brokerage etc.) of the actors in the social 

network constitute a source of power for them in some issues within the organization. From this point of view, 

revealing the social network structure in the organization will benefit the managers in many ways. It is 

considered that the identification of informal groups within the organization and especially the identification 

of the actors in important positions in the network are important for the manager to retain the power elements. 
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Amaç – Sağlık emekçileri içinde en büyük grubu oluşturan ve hasta ile birlikte uzun süreli çalışan 

hemşireler, çalışma ortamındaki olumsuzluklardan en fazla etkilenen sağlık çalışanları olarak kabul 

edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin tükenmişlik algılarının işten 

ayrılma niyetlerine etkisini incelemektir. 

Yöntem – Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri zincir örnekleme 

yöntemiyle, Mersin ve Adana illerinde erişilebilen ve çevrimiçi ankete katılım gösteren 464 hemşireden 

elde edilmiştir. Veri toplama formu Tükenmişlik Ölçeği, İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği ve demografik 

sorulardan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere SPSS ve AMOS programında 

regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. 

Bulgular – Tükenmişliğin alt boyutlarını oluşturan, duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın, bağımlı 

değişken işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu;  üçüncü boyut olan 

kişisel başarının, bağımlı değişken işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Ayrıca işten ayrılma niyetinde olan hemşirelerin %38’inin işini bırakmayı son 1 yıl içinde 

düşünmeye başlamış olmasının, Covid-19 salgını sürecinin yoğun ve yıpratıcı etkisiyle ilgili olması 

yüksek ihtimaldir. 

Tartışma – Önceki çalışmalarda önerilen duygusal emek davranışı geliştirme çabalarının çok ötesinde 

sistemli ve sürdürülebilir programlarla, ülke genelinde ve tüm sağlık sektörü çalışanlarını içerecek şekilde 

stratejiler formüle edilmeli ve uygulanmalıdır. Özellikle kişilik özellikleri başta olmak üzere çok farklı 

değişkenleri dikkate alarak yapılacak kapsamlı ve boylamsal çalışmalar, sağlık çalışanlarının işe alınması, 

çağın ihtiyacına göre eğitim ve gelişim sağlanması ve elde tutulması konusunda kilit rol oynayacaktır. 
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Purpose – Nurses, who form the largest group among health workers and work with the patient for a 

long time, are considered as the health workers who are most affected by the negativities in the working 

environment. The aim of this study is to examine the effect of burnout perceptions of nurses working in 

health institutions on their intention to leave. 

Design/methodology/approach – Quantitative research method was used in the study. The data of the 

study were obtained from 464 nurses who participated in the online survey in Mersin and Adana 

provinces by chain sampling method. The data collection form consists of the Burnout Scale, the Intention 

to Leave the Job Scale and demographic questions. Regression and correlation analyzes were performed 

on the data obtained as a result of the research in SPSS and AMOS programs. 

Findings – Emotional exhaustion and depersonalization, which are the sub-dimensions of burnout, have 

a significant and positive effect on the dependent variable of turnover intention; The third dimension, 

personal achievement, was found to have a significant and negative effect on the dependent variable of 

turnover intention. In addition, the fact that 38% of the nurses who intend to quit their job have started to 

think about quitting their job within the last 1 year, it is highly likely that this is related to the intense and 

wearisome effect of the Covid-19 epidemic process. 
Discussion – Strategies should be formulated and implemented across the country and in a way that 

includes all health sector workers, with systematic and sustainable programs far beyond the emotional 

labor behavior development efforts suggested in previous studies. Comprehensive and longitudinal 

studies, which will be carried out taking into account many different variables, especially personality 

traits, will play a key role in hiring health workers, providing and retaining training and development 

according to the needs of the age. 
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1. Giriş 

İş dünyasında meydana gelen makineleşme ve teknolojik gelişim, çalışma hayatının öznesi konumunda olan 

insanın  yoğunluğunu ve yaşam temposunu da artırmış, giderek fizyolojik ve psikolojik olarak yıpranmasına 

sebebiyet vermiştir. Özellikle çalışma ortamında hizmet verdikleri kitle ile yüz yüze ve yoğun iletişim 

gerektiren meslek dallarında daha sık görülen stres, yorgunluk ve yıpranma, sadece bireye değil, hizmet 

verilen hedef kitleye ve çalışılan örgüte de negatif etkiler yaratmaktadır.  

Sosyal iletişimin yoğun yaşandığı iş ortamlarında görülme olasılığı yüksek olan, birden bire ortaya çıkan ani 

bir sorun olmaktan ziyade, “enerjinin giderek azalması” şeklinde kendisini yavaş yavaş hissettiren;  bu öncül 

belirtilerin dikkate alınmaması, önleme yoluna gidilmemesi halinde meydana gelen durum ise “tükenmişlik 

sendromu” şeklinde ifade edilmektedir (Baron ve West, 2007:2161; Savran, 2013:4).  

Bireylerin yaşamlarının her aşamasında karşılaşılabilecek bir durum olan tükenmişlik sendromu, son yıllarda, 

çalışma hayatının üzerinde en çok çalışılan konularından biridir. Hizmet sektörü, tükenmişlik sendromuna 

yoğun şekilde maruz kalınan meslek gruplarını barındıran birincil risk grubunu oluşturmaktadır. Hizmet 

sektörü içinde de özellikle sağlık kurumlarında çalışanların tükenmişliği yoğun şekilde yaşadıkları yapılan 

çalışmalarla ortaya konmaktadır (Barutçu ve Serinkan 2008; Metin ve Özer, 2007; Kebapçı ve Akyolcu, 2011; 

Akpınar ve Taş, 2011; Karadağ vd., 2002; Demir vd., 2003; Kocabıyık ve Çakıcı, 2008; Özbaş vd., 2006; Şahin 

vd., 2008).  Sağlık mesleği  grupları içerisinde ise hemşireler, tükenmişlik oranının en yüksek gözlemlendiği 

grubu oluşturmaktadır (Taycan vd., 2006:106; Simat, 2007:28). Hemşirelerin iş yaşantılarında birçok negatif 

faktörle karşılaşmaları nedeniyle; bu durumlar onların psikolojilerini, sosyal yaşantılarını ve iş verimliliklerini 

de negatif etkilemektedir (Duquette vd., 1994:340; Lee vd., 2003:539). Çünkü hemşireler sağlık kurumlarında 

hasta ve yakınlarının her türlü sorunlarını ilettikleri birinci kademedir ve bu konuda  kilit role sahiplerdir. 

Uzun çalışma saatleri ve yoğun  tempo, acı çeken insan grubuyla –hatta ölümcül hastalarla- bir arada olmanın 

verdiği stres, hasta ve hasta yakınları ile zaman zaman yaşanan çatışmalar hemşireleri tükenmeye, 

duyarsızlaşmaya ve zamanla meslekten ayrılmaya yöneltmektedir  (Tayfun ve Çatır, 2014:348). 

Alanyazında, hemşireleri tükenmişliğe iten nedenler incelendiğinde; bireysel, örgütsel ve işle ilgili nedenler 

şeklinde gruplandırıldığı görülmektedir. Bu gruplandırmaya göre bireysel etmenler; cinsiyet, yaş, sağlık 

durumu, eğitim, kişilik, stresle mücadele yeteneği örneklendirilebilir.  Örgütsel etmenler; iş güvensizliği, 

bürokrasi, rol belirsizliği, işyerindeki sosyal desteğin azlığı, kararlara katılamama, yöneticilerden destek 

alamama, takım arkadaşlarıyla yaşanan çatışmalar, uzun çalışma saatleri, katı yönetim politikaları, hastalarla 

yoğun etkileşim, kariyer beklentilerinin gerçekleşmemesi  gibi etmenler sayılabilir. İş ile ilgili etmenler ise; 

uzun ve vardiyalı çalışma süreleri, zaman baskısı, iş yükü, maaş yetersizliği, mesleğin prestij ve statü  algısı 

yaratmaması, işin çok yönlü olması ve aynı zamanda zihinsel ve fiziksel güçlüğü vb. nedenler hemşirelerde 

tükenmişliğe neden olabilmektedir (Yavuzyılmaz vd., 2007:44;   Poncet vd., 2007:701;  Ebrinç vd., 2002:163; 

Dolunay ve Piyal, 2003:42; Kaçmaz, 2005:70; Embriaco vd., 2007:482; Shımızutanı vd., 2008:328; Dede ve Çınar, 

2008:8; Şahin vd., 2008:120). Bütün bu olumsuzlukların yanında, son bir buçuk yıldır yaşanan Covid-19 salgın 

süreci, tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerin de özel, iş ve sosyal yaşamını derinden etkilediği, tükenmişlik 

düzeylerini  artırdığı gözlemlenmektedir (Arpacıoğlu vd., 2021:96; Yakut vd. 2020:254; Tekin, 2021:43-44). Öte 

yandan, işyerlerinde yaşanan bu tür sıkıntılı durumlar, çalışma yaşantısının niteliğini zedelemekte, direkt ya 

da endirekt şekilde iş üretme maliyetlerini artırmakta, mesleki motivasyonu azaltarak çalışanların işlerinden  

ayrılmalarına sebebiyet vermektedir. Oysa örgütlerin var olması, çalışanlarının örgütte kalmalarına ve örgüte 

güçlü bağlarla aidiyet hissetmelerine bağlıdır (Silah, 2005:170; Salmela-Aro vd., 2009:163; Çetin, 2004:90). Bu 

nedenle, özellikle tükenmişlik riski yüksek meslek alanlarında konuya ilişkin analizlerin yapılması ve gereken 

önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin tespiti ve 

işlerini bırakma eğilimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi bu makalenin amacını oluşturmaktadır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

Bu bölümde tükenmişlik  ve alt boyutları ile ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra, işten ayrılma niyeti kavramı 

incelenecek; sonra da tükenmişlik sendromunun sağlık çalışanlarının işten ayrılma niyetleri üzerindeki 

etkileri konusunda yapılan araştırma örneklerine yer verilecektir. 
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2.1. Tükenmişlik Kavramı ve Boyutları 

“Tükenmişlik, içinde bulunduğumuz çağın toplumsal yaşantısının neticesidir ve  hayatımızı anlamlandırma 

çabamız sonucunda meydana gelen  bir olgudur” (Şıklar ve Tunalı, 2012: 76). “Meslek otizmi”, “ruhen çöküş”, 

“psikolojik ve fizyolojik açıdan enerjinin düşüşü”, “iş yaşantısı ve özel yaşantı arasında stresle baş etmede 

yetersizlik” gibi ifadelerle nitelendirilen tükenmişlik sendromu “başarısız olma, yıpranma, enerji ve güç 

azalması neticesinde kişinin taleplerini karşılamada güçlük yaşaması ve içsel motivasyonunda ciddi düşüş 

meydana gelmesi” (Dolgun, 2012: 288;  Barutçu ve Serinkan, 2008:54) şeklinde de ifade edilmektedir. 

Tükenmişlik kavramı 1970’li yıllarda Freudenberger (1974) ve Maslach (1976) tarafından psikososyal 

alanyazında ilk kez tanımlanmış; bireylerin çalışma hayatındaki performansını negatif etkilemesi nedeniyle 

örgütlerde sosyal bir sorun olarak incelenmeye başlanmış ve daha sonraları çeşitli ülkelerde, değişik 

sektörlerde  -multidisipliner bir çalışma alanı olarak sağlık, eğitim, işletmecilik ilk sıralarda olmak üzere- 

birçok araştırmacı tarafından konunun araştırılması yaygınlaştırılarak günümüze kadar devam etmiştir 

(Kristensen vd., 2005:192-193). Kavramla ilgili olarak en kapsamlı çalışma Christina Maslach tarafından 

yapılmış ve -bu çalışmada da kullanılan- Maslach Tükenmişlik Ölçeği’ni (1981) alanyazına kazandırmıştır. 

Tükenmişlik kavramı, “özellikle yaptığı işin gerektirdiği yoğun duygusal beklenti ve isteklere maruz kalan ve 

daimi olarak başkalarıyla yüz yüze şekilde çalışmak durumunda olan kişilerde rastlanan uzun süreli 

yorgunluk, fiziksel bitkinlik, umutsuzluk ve çaresizlik temelli duygularının, hayata, yaptıkları işe ve 

başkalarına karşı negatif şekilde yansıması sonucu oluşan bir sendrom” olarak tanımlanmış ve  “duygusal 

tükenme”, “duyarsızlaşma” ve “kişisel başarı hissinde azalma” şeklinde üç boyutta değerlendirilen psikolojik 

duygu durumu olarak ele alınmıştır (Maslach ve Jackson, 1981:99; Maslach, vd. 2001:398). Bu boyutlar aşağıda 

kısaca tanımlanmıştır. 

Duygusal Tükenme: Tükenmişlik sendromunun kişisel ve stresle ilişkili yönünü belirtmekte ve kişinin  fiziksel 

ve duygusal enerjisinde düşüş meydana gelmesini anlatmaktadır (Budak ve Sürgevil, 2005:96). Maslach’a göre 

tükenmişliğin kilit faktörü duygusal tükenmişliktir. Duygusal tükenmişlik, zaman içinde  enerji azalmasına, 

kronik yorgunluğa ve fiziksel açıdan tükenmeye sebebiyet vermektedir (Skaalvik ve Skaalvik, 2009:518). Öte 

yandan duygusal tükenme yaşamaya başlayan bireyler tükenmişliğin yoğun stres etkisiyle birlikte  duygusal 

ve fiziksel anlamda kendilerini yıpranmış ve bitkin hissetmekte ve zamanla hizmet sundukları insanlara karşı 

düşük sorumluluk yaklaşımı göstermeye başlamaktadırlar (Ardıç ve Polatçı, 2009:23). Sendromun bu boyutla 

başlayıp, devamında duyarsızlaşma ve sonrasında da kişisel başarı hissinde azalma şeklinde ilerlediği ifade 

edilmektedir. 

Duyarsızlaşma: En yalın anlatımla duyarsızlaşma, bireyin işi gereği iletişim halinde olduğu insanlara karşı 

bilinçli mesafeli davranması, onları umursamaması olarak ifade edilebilir (Maslach vd., 2001:403). 

Tükenmişlik yaşayan bireyler yalnız kalmayı ve diğer insanlardan uzaklaşmayı içtenlikle isterler. Bu anlamda 

duyarsızlaşma, tükenmişliğin bireyler arası boyutunu oluşturmakta ve “bireylere karşı tepkisizleşme hali” ve 

bir nevi “bireyin dış dünyaya karşı duvar örmesi” şeklinde de ifade edilmektedir. Duyarsızlaşma sendromu 

yaşayan bireyler, hizmet sundukları insanlara karşı alaycı, sert, aşağılayıcı ve kaba davranışlar gösterebilirler; 

onların rica ve taleplerini dikkate almayabilirler; aldırmaz ve umursamaz davranışlar sergileyip, sorun çözme 

yerine, katı ve kuralcı hareketlerde bulunabilirler (Sürgevil, 2014:66).   

Kişisel Başarı Hissinde Azalma: Çevresindeki insanlara karşı negatif duygu içerisinde olan tükenmiş birey,  

onların kendisini sevmediği ve güvenmediği kanaatine varır; onlara ilgi gösterme ve hizmet sunma 

konusunda  yetersizlik hisseder ve bu duygunun neticesinde de kendisi hakkında “başarısız” hükmünü verir. 

Sonuç olarak yaptığı işte ilerleme kaydedemediğini düşünerek özgüvenini ve özsaygısını yitirmesine neden 

olur; uğraş vermesinin boşuna olduğunu düşünerek çabalamayı bırakır (Skeja, 2012:12-13).  

Hemşirelik yoğun stres yaşanan bir meslektir. Gerek hasta yakınlarıyla iletişim sorunlarının yaşanması, 

gerekse hastalara bakım ve duygusal destek vermek durumunda kalınması, onlar üzerinde  önemli düzeyde 

stres yaratmaktadır. Bu sorunları çözümlemede enerji düşüklüğü yaşanmakta, yetersizlik duygusu ile birlikte 

duygusal açıdan tükenmeye dönüşerek hastalara karşı  soğuk ve ilgisiz davranmalarına sebebiyet 

vermektedir. Ayrıca kendini işine verememesi  mesleğinde hata ve kazalar yapmasına neden olabilmektedir   

(Baduroğlu, 2010:15;  Meydan vd., 2011:178). Bütün bunlara ek olarak, bağımsız çalışamamaları, 

beklentilerinin karşılanmaması, eksik malzeme ile çalışmak durumunda kalmaları, uzun ve vardiyalı çalışma 

saatleri, belirsiz görev tanımları, ödüllendirmede yetersizlikler, yüksek iş temposu, düşük ücret vb. faktörler 
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hemşirelerin stres düzeylerini arttırarak tükenmişlik sendromu yaşamalarına yol açmaktadır (Kemeröz, 

2017:19). 

2.2. İşten Ayrılma Niyeti 

İşten ayrılma niyeti, işgörenlerin çalıştıkları örgütteki koşullardan kaynaklı memnuniyetsizlik nedeniyle 

“işten vazgeçme” niyeti taşımaları anlamına gelmektedir. Rusbelt vd.’ne  (1988) göre “işten ayrılma niyeti, 

istihdam koşullarından memnun olmamaları nedeniyle çalışanların göstermiş oldukları yıkıcı ve aktif bir 

tavırdır” (Rusbelt vd., 1988: 599). Tett ve Meyer (1993: 259) ise kavramı, “bireyin işine veya işyerindeki 

şartlarına bağlı gelişen, bilinçli ve kasıtlı azalmış çalışma arzusu” şeklinde tanımlamışlardır.  

İşten ayrılma kavramı, -gönüllü ayrılma isteği olsa da- negatif algı yaratmakta ve iş tatminsizliğini 

çağrıştırmaktadır. Nitekim, Takase vd. tarafından 2005 yılında yapılmış olan çalışmada, iş tatmini ile işten 

ayrılma niyeti arasında negatif bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur (Onay ve Kılcı, 2011:363).  

İşgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olan faktörler üç başlık altında toplanmaktadır; bireysel 

özellikler (kişilik özellikleri, işe karşı tutum, yaş, cinsiyet, medeni durum, evlilik, ölüm, emeklilik, psikolojik ve 

fiziksel nedenler vb.), örgütsel nedenler (örgüt kültürü, örgüt iklimi,  çalışma koşullarının ağırlığı, iş 

güvencesinin olmaması, örgütsel adaletsizlikler, çalışma arkadaşları ve üstleriyle iletişimsizlik veya olumsuz 

ilişkiler, kariyer geliştirme olanaklarının zayıflığı, sosyal hakların azlığı, düşük ücret vb.) ve ekonomik ve 

sosyal nedenlerle meydana gelen bir takım çevresel faktörler sayılabilir (Polat ve Meydan, 2010:145; Çarıkçı ve 

Çelikkol, 2009:153). 

Sağlık çalışanları içinde en büyük grubu oluşturan ve hasta ile birlikte uzun süreli çalışan hemşireler, çalışma 

ortamındaki ciddi boyutlardaki olumsuz koşullardan en çok etkilenen sağlık çalışanları olarak kabul 

edilmektedir (Karwowski vd., 2005:19). Bu negatif durumlar hemşirelerde hizmet kalitesini etkileyerek 

verimin azalmasına neden olmakta, onları tükenmeye, duyarsızlaşmaya, mesleği bırakmaya  ya da işyerinden 

ayrılmaya yöneltmektedir (Kebapçı ve Akyolcu, 2011:63). 

İşten ayrılma niyetinin iş görenler, örgütler ve toplum açısından negatif sonuçları bulunmaktadır. İşgören 

açısından,  psikolojik sorunlar, yeni bir iş bulma ve işe adaptasyon, gelirinde düzensizlik, ailevi sorunlar ve 

işe yönelik kazanımların hebâ olması; örgüt açısından, işten ayrılma gerçekleştiğinde yeni işgören bulma-

eğitme, işin aksaması; toplum açısından ise üretim kaybı ve iş kaybı gibi sorunlara sebebiyet vermektedir 

(Avcı ve Küçükusta, 2009:37). Bu çalışmanın konusu olan tükenmişlik, işten ayrılma niyetine yol açan ve işten 

ayrılmaya sebebiyet veren önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve sağlık kurumları başta olmak üzere 

birçok hizmet sektörü çalışma alanlarında yoğunlukla gözlenmektedir. 

2.3. Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti  

Çalışma psikolojisi disiplininde sıklıkla konu edilen tükenmişlik sendromu, ilişkili birçok değişkenle beraber 

araştırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de ve dünyada gerek sağlık sektöründe gerekse diğer sektörlerde 

çalışanların tükenmişlik düzeylerini, işten ayrılma niyetlerini ve aynı zamanda her iki kavramın birbirleriyle 

ilişkilerini ortaya koymaya yönelik çok sayıda ampirik araştırma bulunmaktadır.  

Hemşirelerin çalıştıkları kurumdan ayrılma niyetini tespite yönelik  Heinen vd.’nin  (2013) 10 Avrupa ülkesini 

kapsayan araştırmalarında hemşirelerin işyerlerinden ayrılma niyetlerinin %19 ile %49 arasında değiştiği; 

Gardulf vd. (2005) tarafından İsveç’te yapılan aynı konulu araştırmada %54; Mc Carthy vd.’nin (2007) 

İrlanda’da  yaptığı incelemede hemşirelerin işten ayrılma niyetinin %60 gibi yüksek bir oranda olduğu 

bulgulanmıştır. Falgueras (2015:26) tarafından yapılan ve Barselona’da birinci basamak sağlık ekiplerini 

kapsayan çalışmada tükenmişliği oluşturan boyutlardan (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı 

hissinde azalma) en az bir tanesinin görülme oranı %46 olarak belirlenmiştir.  

Cortese’nin (2012) İtalya’da sağlık kurumlarında çalışan yoğun bakım ünitesi hemşireleri üzerinde yaptığı 

araştırmada;  görev aldığı birimden ayrılma niyetinin %41,8, görev yaptığı hastaneden ayrılma niyetinin 

%21,9, meslekten (hemşirelikten) ayrılma niyetinin ise %14,6 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ribeiro (2014:6) 

ise Brezilya’da bir hastanede yaptığı çalışmada hemşirelerde tükenmişlik sendromunun görülme oranı %10.1 

düzeyinde çıkmıştır. 



Ö. Köroğlu – E. Bahar 13/4 (2021) 3453-3466 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3457 

Sayıl vd., (1997), hemşire ve doktor grubuna Maslach Tükenmişlik ölçeği uygulayarak yapmış oldukları 

çalışma sonuçlarına göre, hemşireler ve doktorlar arasında duygusal tükenme düzeylerinde anlamlı 

farklılıklar saptanmış, hemşirelerin daha çok duygusal tükenmeye maruz kaldıkları tespit edilmiş,  
duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi alt ölçeklerinde ise farklılık bulunamamıştır.  

Demir’in (1999) yaptığı araştırmada ise; çalışılan ortamda hemşire ve araç gereç sayısının yeterli olması 

halinde tükenmişlik düzeyinin azaldığı, diğer taraftan  mesleki deneyim kazandıkça duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma ile mücadelenin kolaylaştığı bulgularına ulaşılmıştır.  Karadağ vd. (2001), ekonomik sorunlara 

maruz kalan hemşirelerin daha yüksek düzeyde duygusal tükenme yaşadıklarını tespit etmişlerdir.  

Ayrıca araştırmalar, genç ve nispeten hizmet süresi daha kısa olan hemşirelerin işlerinden ayrılma niyetlerinin 

daha güçlü (Gieter vd., 2011:1567) olduğunu göstermektedir. Ülkemizde yapılan çalışmada ise, Y Kuşağı 

hemşirelerinin  meslekten ayrılma niyetinin %45,8  gibi  yüksek düzeyde olduğu (Şen Bezirci ve Kocaman, 

2013) saptanmıştır. 

Çalışkan ve Pekkan’ın (2019), 526 sağlık çalışanından topladıkları verilerle yapmış oldukları  çalışmada, sağlık 

çalışanlarında tükenmişlik duygusunun var olduğunu, tükenmişlik sendromunun üç alt boyutu olan 

duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve  kişisel başarı hissinde azalmanın işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif 

ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulgulamışlardır.   

Çetin Aydın vd. (2021), tarafından devlet hastanesinde görev yapan 263 hemşireden toplanan verilerin 

değerlendirilmesiyle; işten ayrılma niyetini, stres, tükenmişlik ve işe ilişkin duyguların anlamlı bir şekilde 

etkilediğini tespit etmişlerdir. 

3. Yöntem  

3.1. Araştırmanın  Modeli  

Bu çalışmada, sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin tükenmişlik sendromlarının işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Tükenmişlik seviyesi yüksek olan işgörenlerin 

performanslarında azalma, işe devamsızlıkta artış, örgütsel bağlılıkta azalma, ilişkilerde bozulma ve işten 

ayrılma kararlarında artış görülebilmektedir. Hangi sebepten kaynaklı olursa olsun, bireyin kendi iradesiyle   

işi bırakmasına sebebiyet verebilecek olan  bu niyetin, işten ayrılma davranışına dönüşmeden örgüt 

yöneticilerince tespit edilerek  engellenmesi gerekir; bu nedenle, tükenmişlik ve işten ayrılma niyetinin 

incelenmesiyle alanyazına katkı sağlamak çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

Kuramdan ve ampirik araştırmalardan yola çıkılarak oluşturulan hipotezler aşağıda sunulmuştur. Bu 

bağlamda yapılandırılan araştırma modeli Şekil 1’ de görülmektedir.  

             

Şekil 1: Araştırma Modeli 
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Araştırmanın test etmek amacıyla oluşturulan 4 hipotezi aşağıdaki şekildedir: 

H1: Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri işten ayrılma niyetlerini pozitif ve anlamlı 

şekilde etkiler. 

H2: Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin duygusal tükenmişlik düzeyleri işten ayrılma niyetlerini pozitif 

ve anlamlı şekilde etkiler. 

H3: Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin duyarsızlaşma düzeyleri işten ayrılma niyetlerini pozitif ve 

anlamlı şekilde etkiler. 

H4: Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin kişisel başarı düzeyleri işten ayrılma niyetlerini negatif ve 

anlamlı şekilde etkiler. 

3.2.  Evren ve  Örneklem 

Araştırmada, Adana ve Mersin’deki sağlık kurumlarında çalışmakta olan hemşireler çalışmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Alanyazında belirtildiği üzere örneklem sayısının yeterliliği, istatistiksel olarak 

hesaplanmaktadır. 0,95 güven aralığı ve 0,05 örneklem hatasıyla temsil edilebilecek olan evren büyüklüğüne 

bağlı örneklem sayıları aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmanın Evrenine Göre Örneklem Sayısı 

Evren Büyüklüğü 100 150 250 500 1000 5000 10000 50000 100000 1000000 

Örneklem Sayısı 80 108 152 217 278 357 370 381 383 384 

Kaynak: Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014: 89 

Adana ve Mersin’de çalışan hemşirelerin tam sayısı bilinmediği için en üst değer olan 1000000 dahi olsa bu 

çalışmanın örneklem sayısının 464 olması yeterli kabul edilmektedir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anket, 

çevrimiçi yapılacak şekilde tasarlanmış olup, ücretsiz web sitesi hizmeti olan Google Forms üzerinden -mobil 

telefonlar aracılığıyla da cevaplanabilecek özellikte- düzenlenmiştir. Anket bağlantısı 10 Eylül- 10 Ekim 2021 

tarihleri arasında –zincir (kartopu) örnekleme yöntemi kullanılarak-  e-posta ve mobil telefon mesaj 

uygulamaları aracılığıyla katılımcılara gönderilmiş, çevrelerindeki diğer hemşirelere iletmeleri istenmiştir. 

464 katılımcının cevapladığı anket çalışmasında en önemli kısıt, diğer illeri kapsamamış olması, içinde 

bulunduğumuz Covid-19 salgın sürecinde sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin aşırı yoğun olmaları –

benzer anket çalışmalarının da artması- nedeniyle anket cevaplamaya zaman ayıramamaları söylenebilir.  

Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin Tükenmişliklerinin (TÜK) ve tükenmişliğin alt boyutları olan, 

Duygusal Tükenmişlik (DT), Duyarsızlık (DYR) ve Kişisel Başarının (KBA), bireylerin İşten Ayrılma Niyetleri 

(İAN) üzerine etkisini tespit amaçlı bu çalışmada yararlanılan ölçeklere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.  

Tükenmişlik Ölçeği (TUK): Soru formunda sağlık kurumunda çalışan hemşirelerin tükenmişlik seviyelerinin 

ölçülmesi amacı ile Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilmiş olan ve Türkçeye uyarlaması ile 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Ergin (1992) tarafından gerçekleştirilen Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

kullanılmıştır. Çalışmada  beşli Likert ölçeği kullanılarak; (1) Hiç, (2) Nadiren (3) Bazen, (4) Çoğu Zaman ve 

(5) Her Zaman şeklinde değerlendirme yapılması istenmiştir. Ölçek toplamda 22 madde ve üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu alt boyutlardan “duygusal tükenme”  9 madde, “duyarsızlaşma” 5 madde ve “düşük kişisel 

başarı hissi”  8 maddeden oluşmaktadır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda tükenmişlik ölçeğinin toplam 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .84 olarak, tükenmişliğin alt boyutlarını içeren duygusal tükenmişlik, 

duyarsızlık ve kişisel başarı ölçeklerin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla, .92, .74, .83 olarak 

bulunmuştur. 

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği (İAN): Sağlık kurumunda çalışan hemşirelerin algılanan işten ayrılma niyetlerinin 

ölçülmesi amacı ile Rosin ve Korabik’e (1991) ait 4 maddelik  ölçekten (TIS-Turnover Intension Scale) 
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yararlanılmıştır. Ancak Covid-19 salgın sürecinin işten ayrılma niyeti üzerinde ne derece etki ettiğinin 

ayıklanabilmesi için  “İşimi bırakmayı son 1 yıl içinde düşünmeye başladım” ifadesi eklenerek 5 madde 

şeklinde uygulanmıştır. İşten Ayrılma Niyeti ölçeği de “(1) Kesinlikle Katılmıyorum - (5) Kesinlikle 

katılıyorum” ifade aralığında beşli Likert şeklinde tasarlanmıştır Bu ölçeğin de güvenirlik analizi yapılmış ve  

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır.  

3.4. Verilerin Analizi 

Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin tükenmişliklerinin (TÜK) alt boyutları olan, Duygusal Tükenmişlik 

(DT), Duyarsızlık (DYR) ve Kişisel Başarının (KBA), bireylerin İşten Ayrılma Niyetleri (İAN) üzerine etkisini 

tespit etmeye yönelik olarak yapılan bu araştırmada, ilk başta örneklem ve kullanılan ölçeklere ilişkin 

bilgilendirmeler yapılmıştır. Araştırma ile ortaya koyulan bilgilerle oluşturulan modele ilişkin, SPSS ve AMOS 

programında analizler yapılmıştır.  Bu amaçla, değişkenler arası korelasyonlar hesaplanmış, sonrasında ise   

regresyon analizleri ile  hipotezler test edilmiştir. Tüm bu analizler neticesinde ulaşılan bulgular mevcut 

alanyazın ile karşılaştırılarak araştırmacılara ve yöneticilere önerilerde bulunulmuştur. 

4. Bulgular 

Araştırma evrenini oluşturan -Adana ve Mersin’de  faaliyet gösteren sağlık kurumu çalışanı- hemşirelerin 

demografik özellikleri aşağıda verilmiştir. Araştırmaya katılanların:  41’ i erkek (% 0.09) ve 423’ ü bayan (% 

91.1), 287’ si evli (% 61.9), 177’ si bekar (% 38.1),  %43.6’sı 35 yaş ve altında,  %45.5’i  5 yıl ve altında çalışma 

süresine sahip,  39’ u (% 0.08) önlisans, 277’ si (% 59.7) lisans, ve 148’ i (% 31.9) lisansüstü eğitim mezunu,  335’i 

(% 72.2) kamuda, 129’u (% 27.8) özel sektörde yer almaktadır.  

Araştırma neticesinde elde edilen verilere SPSS ve AMOS programında analizler yapılmıştır. Bu kapsamda, 

ilk önce anket katılımcılarının algıladıkları tükenmişlik düzeyleri ve tükenmişliğin alt boyutları olan 

“duygusal tükenmişlik”, “duyarsızlaşma” ve “düşük kişisel başarı hissi” ile bu değişkenlerin etkisinin olduğu 

düşünülen işten ayrılma niyeti ile ilgili değişkenlere yönelik elde edilen verilerin ortalamaları, standart 

sapmaları ve aralarındaki korelasyonlar incelenmiştir. Analizin bir sonraki   aşamasında ise bu değişkenler 

arasındaki etkileşimin olup olmadığını anlamak için regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz 

neticesinde hesaplanan ortalamalar, standart sapmalar ve korelasyon değerleri Tablo 2’ de verilmektedir.  

Tablo 2. Verilere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

 Ort. S.S. 1 2 3 4 5 

1. TÜK 3.16 .55 (.84)     

2. DT 3.19 .99 .86** (.92)    

3. DYR 2.42 .84 .84** .68** (.74)   

4. KBA 3.87 .64 .15** -.22** -.21** (.83)  

5. İAN 2.57 1.23 .53** .64** .50** -.27** (.88) 

*p .05  ** p< .01   

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere  tüm bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişkiler anlamlı 

bulunmaktadır. Bu sebeple değişkenler arasında önemli etkiler öngörülebilmektedir. 

Bağımlı değişkenler üzerinde bağımsız değişkenlerin açıklama güçlerini ortaya koymak maksadıyla 

regresyon analizleri yapılmıştır. Regresyon analizlerinde, İşten Ayrılma Niyeti (İAN) bağımlı değişken olarak 

ele alınmış, Tükenmişlik (TÜK) ve tükenmişliğin alt boyutları olan, Duygusal Tükenmişlik (DT), Duyarsızlık 

(DYR) ve Kişisel Başarı (KBA), bağımsız değişken olarak ele alınmış ve  bağımlı değişken üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. 
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Regresyon analizlerinin ilk aşamasında hemşirelerin tükenmişlik algısı bir bütün olarak ele alınarak, bağımlı 

değişken işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, Tablo 3’de de 

görüldüğü gibi tükenmişliğin, bağımlı değişken işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye 

sahip olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Hipotez 1 onaylanmıştır.  

Tablo 3. Basit Regresyon Analizleri 

                                                                                 İşten Ayrılma Niyeti 

Değişkenler R2 Düz. R2 F β 

Tükenmişlik .283 .281 182.1** .532** 

**p≤.01 

Regresyon analizlerinin ikinci aşamasında tükenmişliğin alt boyutları olan, duygusal tükenmişlik, duyarsızlık 

ve düşük kişisel başarının, bağımlı değişken işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde, Tablo 4’te de görüldüğü gibi duygusal tükenmişlik ve duyarsızlığın bağımlı değişken 

işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu ve üçüncü boyut olan kişisel başarının, 

bağımlı değişken işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu 

kapsamda Hipotez 2, 3 ve 4 onaylanmış olmaktadır. Tablo 5’te ise araştırmanın hipotez sonuçları yer 

almaktadır. 

Tablo 4. Basit Regresyon Analizleri 

                                                                                 İşten Ayrılma Niyeti 

Değişkenler R2 Düz. R2 F β 

Duygusal Tükenmişlik .413 .411 324.4** .642** 

Duyarsızlık .245 .243 149.7** .495** 

Kişisel Başarı .072 .070 35.80** -.268** 

*p .05, **p≤.01 

Tablo 5. Hipotez Testi Sonuçları 

HİPOTEZLER SONUÇ 

H1: Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri işten ayrılma 

niyetlerini pozitif ve anlamlı şekilde etkiler. 
Onaylandı 

H2: Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin duygusal tükenmişlik düzeyleri işten 

ayrılma niyetlerini pozitif ve anlamlı şekilde etkiler. 
Onaylandı 

H3: Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin duyarsızlaşma düzeyleri işten ayrılma 

niyetlerini  pozitif ve anlamlı şekilde etkiler 
Onaylandı 

H4: Sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin kişisel başarı düzeyleri işten ayrılma 

niyetlerini  negatif ve anlamlı şekilde etkiler 
Onaylandı 

Yapılan çalışmalarda, her ne sebeple olursa olsun hizmet verdiği sağlık kurumlardan ayrılma niyetinde olan 

ve muvafakat almaya çalışan hemşirelerin sayısı her geçen gün artmaktadır.  Sağlık kurumlarında çalışan 

hemşirelerin önemli oranda işten ayrılma niyetinde olması, hasta bakımı hizmet niteliğini ve sürekliliğini 

etkilemekte, dolayısıyla kurumun verimliliğini aşağı çekmektedir (Abaan ve Duygulu, 2004:66). Araştırmaya 

katılan hemşirelerin işten ayrılma niyetini belirleme amacıyla sorulan ifadelere vermiş oldukları yanıtların 
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oransal dağılımı Tablo 6’da görülmektedir. “Kariyerimin şu anında, mümkün olsaydı işimi bırakırdım” 

ifadesine katılanların oranı %45.8 (213) gibi oldukça yüksek bir düzeyde çıkmıştır. İfadeye katılan 

hemşirelerin %55.7’si 35 yaş ve altında, %63.4’ü ise 5 yıl ve daha az hizmet süresine sahip grubu 

oluşturmaktadır. 

Tablo 6. Ankete Katılan Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetlerinin Oransal Dağılımı  (n=464) 

İfadeler Kesinlikle 

katılmıyorum 

 

Katılmıyorum   

 

Kararsızım   

 

Katılıyorum   

Kesinlikle 

katılıyorum    

Kariyerimin şu anında, mümkün 

olsaydı işimi bırakırdım 
%25,5 %14,6 %14,2 %12,6 %33,2 

Önümüzdeki altı ay içerisinde 

işimi bırakmayı düşünüyorum 
%45,4 %16,4 %17,9 %8 %12,4 

Şu anda yeni bir iş arıyorum %54,1 %17,9 %11,5 %5,1 %11,5 

İşimi bırakmayı düşünüyorum %38,4 %17,1 %16,9 %10,2 %17,3 

İşimi bırakmayı son 1 yıl içinde 

düşünmeye başladım 
%32,8 %15,3 %13,8 %14 %24 

Tüm dünyada ve Türkiye’de, 2020 yılından beri büyük mücadeleler verilen Covid-19 salgın sürecinde, her 

kademeden sağlık çalışanlarının iş yükü, stresi ve tükenmişlik düzeyi ciddi şekilde artmış,  yüksek derecede 

özveri ile çalışmak durumunda kalmışlardır. Bu sebeple araştırmada kullanılan ve  Rosin ve Korabik’e (1991) 

ait 4 maddelik  ölçeğe, “İşimi bırakmayı son 1 yıl içinde düşünmeye başladım” ifadesi eklenerek 5 madde 

şeklinde uygulanmıştır.  Bu ifadeye katılım gösteren hemşirelerin oranı %38 (176) düzeyindedir. Bu sonuç da, 

salgın sürecinde sağlık kurumu çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinde, dolayısıyla işten ayrılma 

niyetlerinde önemli sayılabilecek artış gözlemlendiğini ortaya koymaktadır.  

5. Sonuç  ve Tartışma 

Bu araştırmada, Adana ve Mersin’de sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin tükenmişlik algılarının işten 

ayrılma niyeti üzerinde etkilerinin olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında 

tasarlanan hipotezleri analiz edilebilmek için ihtiyaç duyulan bilgiler, Adana ve Mersin’deki  kamu ve özel 

sektör sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerden, çevrimiçi metotla,  kartopu örneklemesi yöntemiyle ve bu 

çalışma için dizayn edilmiş olan anket formu aracılığıyla toplanan verilerden  oluşmaktadır. 464 anketle 

sağlanan verilere uygulanan analizlerin sonuçları, araştırma için oluşturulan hipotezlerin tamamının 

desteklendiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Alanyazında, tükenmişlik algılarının işten ayrılma niyetine etkisini inceleyen çok sayıda ulusal ve uluslararası 

çalışma yapılmış, iki değişken arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışmada, 

bireylerin duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma düzeylerinin  bağımlı değişken işten ayrılma niyeti 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu ve üçüncü boyut olan kişisel başarının, bağımlı değişken 

işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen bu 

sonucun, alan yazında yapılmış olan çalışmalarla (Çalışkan, A. ve Özkan H., 2020; Sayıl vd., 1997; Cortese, 

2012;  Heinen vd.,2013; Mc Carthy vd., 2007; Gardulf vd., 2005;  Ribeiro, 2014; Karadağ vd., 2001; Çalışkan, ve 

Bekmezci, 2019;  Çalışkan, ve Pekkan, 2019)  desteklendiği görülmektedir. 

Ayrıca,“Kariyerimin şu anında, mümkün olsaydı işimi bırakırdım” ve “İşimi bırakmayı son 1 yıl içinde 

düşünmeye başladım” ifadelerine verilen cevaplara, genç ve meslekte hizmet süresi az hemşirelerde nispeten 

yüksek katılımın görülmesi de alanyazında bu konuda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarla 

(Flinkman vd., 2008; Takase, 2010; Şen Bezirci ve Kocaman 2013; Lavoie vd., 2011; Hayes vd., 2012; Gieter 

vd.,2011; Sürer ve Kocaman, 2009; Pathman vd.,2002)  benzerlik göstermektedir. Bu araştırmalardan elde 

edilen sonuçlar yaş ve kıdem değişkenlerinin işten ayrılma niyeti üzerinde önemli derecede etkisi olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

Sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumlara duydukları bağlılık, -diğer örgütsel değişkenlerde olduğu gibi- 

sağlık bakım çıktılarına direkt etki etmektedir. Tükenmişliğin negatif etkilerini giderebilmek, en azından 
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asgari düzeye indirebilmek için alınması gereken önlemler, bireysel ve örgütsel olmak üzere iki grupta ele 

alınmalıdır. Her şeyden önce hemşirelerin, verdikleri hizmetin doğasında stres faktörünün yer aldığının 

farkında olmaları gerekmektedir. Kişi, stresin farkında olduğunda, onu kabullenme, tanımlama, baş etme ve 

yönetme konusunda daha kararlı davranacaktır. Bu nedenle bireysel çaba ve programlara meslek hayatının 

her aşamasında yer vermek durumundadırlar.  

Diğer taraftan gerek örgütsel, gerekse devlet bazında karar verici ve uygulayıcıların tükenmişlik 

sendromunun etkilerini ve işten ayrılma niyetlerini azaltacak radikal çözümler üretmeleri gerekmektedir. 

Covid-19 pandemi sürecinin milat olarak kabul edilip, insanüstü çaba sarf ederek aşırı yoğun ve yıpratıcı 

çalışma temposu sonucunda işten ayrılma niyetlerinin azaltılmasının sağlanması zorunluluk arz etmektedir. 

Yapılan önceki çalışmalarla ortaya koyulan, -zaten var olan- tükenmişlik ve işten ayrılma niyetinin bu 

çalışmalarda yer alan; eğitim programları düzenlemek, psikolojik danışmanlık desteği sağlamak, iş 

zenginleştirilmesi, moral ve motivasyon artırıcı toplantılar, taltif ve takdir çalışmaları ile duygusal emek 

davranışı geliştirme çabalarının çok ötesinde sistemli ve sürdürülebilir programlarla, ülke genelinde ve tüm 

sağlık sektörü çalışanlarını içerecek şekilde stratejiler formüle edilmeli ve uygulanmalıdır. Özellikle kişilik 

özellikleri başta olmak üzere çok farklı değişkenleri dikkate alarak yapılacak kapsamlı ve boylamsal 

çalışmalar, sağlık çalışanlarının işe alınması, çağın ihtiyacına göre eğitim ve gelişim sağlanması ve elde 

tutulması konusunda kilit rol oynayacaktır. 
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç –  Bu çalışmanın amacı, bağımsız denetim sürecinin kalitesini etkileyen unsurları literatürdeki 

çalışmalara dayanarak belirlemek ve bu unsurların bağımsız denetim kalitesi üzerindeki etkilerini tespit 

etmektir. 

Yöntem –  Bu araştırma kapsamında denetlenen işletme, bağımsız denetim firması, bağımsız denetçi, 

bilişim teknolojisi kullanımı ile yasal düzenlemeler ve kurumların bağımsız denetim kalitesi üzerindeki 

etkisini inceleyen araştırma modeli ele alınmıştır. Araştırma modeli parametrik olmayan bir yöntem olan 

kısmi en küçük kareler yöntemi (PLS-SEM) ile test edilmiştir. Araştırma verileri yapılandırılmış anket 

tekniği kullanılarak, uygun örnekleme ve kartopu örnekleme tekniklerinden faydalanılarak Türkiye’de 

bağımsız denetim faaliyetinde bulunan bağımsız denetçilerin seçilmesi ile elde edilmiştir.  Veriler, 80 

kişilik örneklem büyüklüğü ile yapısal eşitlik modellemesi yöntemi ve SmartPLS 3.2.4 yazılımı 

kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular –  Araştırmanın bulguları; demografik bulgular, ölçek modeline ilişkin bulgular ve yapısal 

model bulguları olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir. Demografik bulgular ile araştırmaya katılan 

bağımsız denetçilerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, unvan, yetkiye sahip oldukları yıl sayısı, bir denetim 

firmasına ortak olma ya da bir denetim firmasında çalışma durumları ve denetim firmasındaki unvanları 

değerlendirilmiştir. Ölçek modeline ilişkin bulgularda ise güvenilirlik analizi sonucunda belirlenen 

değişkenlerin (Denetlenen İşletme, Bağımsız Denetim Firması, Bağımsız Denetçi, Bilişim Teknolojisi 

Kullanımı ve Yasal Düzenlemeler ve Kurumlar) ölçeklerinin güvenilirlikleri onaylanmıştır. Yapısal model 

bulgularına göre de oluşturulan model ile bağımsız değişkenlerin bağımsız denetim kalitesini %70 

oranında açıkladığı ve ileri sürülen hipotezlerden de Hipotez 1, 3 ve 5’in kabul edilerek Denetlenen 

İşletme, Bağımsız Denetçi ve Yasal Düzenlemeler ve Kurumlar olmak üzere bu 3 değişkenin bağımsız 

denetim kalitesini etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Tartışma –  Araştırmanın sonucuna göre; denetlenen işletme, bağımsız denetim sürecinde rol alan 

bağımsız denetçi ve bağımsız denetim faaliyeti ile ilgili yasal düzenleme ve kurumların bağımsız denetim 

kalitesi üzerinde etkileri bulunmaktadır. Ayrıca kaliteli bir bağımsız denetimin gerçekleştirilmesinde en 

fazla etkili olan unsurun bağımsız denetçi olduğu söylenebilmektedir. Bu durum da her ne kadar gelişen 

teknolojilerin denetim süreçlerini etkilemiş olmasına rağmen bu süreçleri ve teknolojileri uygulayan 

kişiler olan bağımsız denetçilerin kaliteli bir denetim gerçekleştirilmesindeki rolünün yadsınamayacak 

derecede fazla olduğunu açıklamaktadır. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Keywords:  
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Modeling 

 

 

 

Purpose –  The purpose of this study is to determine the factors affecting the quality of the independent 

audit process based on the studies in the literature and to determine their effects on the independent audit 

quality. 

Design/methodology/approach –  The research model examining the effect of the auditee, independent 

audit firm, independent auditor, information technology use, legal regulations and institutions on the 

quality of independent auditing is discussed within the scope of this research. The research model was 

tested with the nonparametric method, the partial least squares method (PLS-SEM). The research data 

was obtained by the independent auditors in Turkey using a structured questionnaire technique, in 
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accordance with convenience sampling and snowball sampling techniques. The data were analyzed using 

the structural equation modeling method and SmartPLS 3.2.4 software with a sample size of 80 

independent auditors. 

Findings –  The findings of the study were examined under three headings: demographic findings, 

findings related to the measurement model and structural model findings. In the context of demographic 

findings; gender, age, education level, title, number of years of authorization, whether or not an auditor 

is partnering to or working for an audit firm and the title of the auditor were evaluated. In the findings 

related to the measurement model, the reliability of the scales of the variables (Audited Firm, Independent 

Audit Firm, Independent Auditor, Use of Information Technology, Legal Regulations and Institutions) 

determined as a result of the reliability analysis was confirmed. According to the findings of the structural 

model, with the model created, the independent variables explain the quality of the independent audit by 

70% and the hypotheses 1, 3 and 5 are accepted. It was concluded that these three variables, namely the 

Audited Firm, Independent Auditor and Legal Regulations and Institutions affect the independent audit 

quality. 

Discussion –  According to the results of the research, the audited firm, the independent auditor involved 

in the independent audit process, and the legal regulations and institutions related to the independent 

audit activity have an impact on the quality of the independent audit. In addition, it can be said that the 

most effective factor in performing a quality independent audit is the independent auditor. This shows 

that, although developing technologies have affected the audit processes, the role of independent auditors 

who are the people who apply these processes and technologies in performing a quality audit is 

undeniable. 

1. GİRİŞ 

Denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi çok eski çağlara Eski Roma ve Mısırlılar dönemine dayanmakla birlikte 

belirli dönemlerde farklı anlayışların benimsenmesi ile yıllar itibarıyla ekonomik gelişmelerdeki değişim ile 

benzer şekilde gelişme göstermiştir (Haftacı, 2016: 1-2). Bu gelişmeler sonucunda günümüzde kapsamlı ve 

profesyonel bir denetim anlayışını ifade eden bağımsız denetim kavramı; işletmelere ait sayısal verilerin yer 

aldığı finansal tablo raporları ile faaliyet raporlarının yasa ve yönetmelikler kapsamında onaylanıp bu 

raporlara ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara belirli standartlar ve şekil şartları dahilinde aktarılması (Haftacı ve 

Badem, 2011: 10) şeklinde tanımlanmakta ve tüm dünyada ve ülkemizde büyük değişimlere yol açarak 

işletmeler açısından bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. İşletme ile ilgili bilgilerin yanlış olarak 

beyan edilmesini önleme amacıyla hem mevzuat açısından hem de güvenilir bilgi elde etme, işletmeler ile 

bilgi kullanıcıları arasındaki çatışmayı önleme ve çok sayıda bilgi kullanıcısı olması gibi nedenlerle finansal 

tabloların bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bağımsız denetimin önemi ve bağımsız denetime 

duyulan ihtiyacı kanıtlar nitelikte olmaktadır (Selimoğlu vd., 2019: 5-6).  

Tüm dünyada büyük yankılar uyandıran Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ndeki Enron, Worldcom gibi 

firmalarda tespit edilen muhasebe skandalları ile birlikte bağımsız denetim faaliyetlerinde ve dolayısıyla 

bağımsız denetim faaliyetinin kalitesi konusunda birtakım soru işaretleri başta ABD olmak üzere tüm 

dünyada bu konunun sorgulanmasına yol açmıştır. Çünkü finansal tablolar konusunda güvenilirliğin 

oluşmasının temelini bağımsız denetim faaliyetinin hiçbir soruya sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleşmesi 

oluşturmaktadır (Achek ve Gallai, 2015: 194). DeAngelo (1981) da bağımsız denetim kalitesini denetçi 

tarafından denetlenen işletmenin muhasebe sisteminde yasa ve kurallarla ilgili bir ihlal tespit edilmesi ve bunu 

bir rapor şeklinde sunma olasılığı olarak tanımlamış ve bu olumsuzluğu tespit eden denetçinin teknolojik 

yeterliliği, kullandığı denetim yöntemleri ve örneklemin büyüklüğü gibi unsurlarla yakından ilişkili 

olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca denetlenen işletmenin finansal tabloları ile ilgili bir olumsuzluğun tespit 

edilerek raporlanması olasılığı olan bağımsız denetimin kalitesi denetçi bağımsızlığının bir ölçütü olarak da 

ifade edilmektedir (DeAngelo, 1981: 186). Kaliteli bir denetimin gerçekleştirilebilmesi için bağımsız denetçiler 

ve bağımsız denetim firmalarının denetim standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak faaliyetlerini 

yürütmesi ve kalite kontrol sistemine bağlı hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır (Selimoğlu vd., 2019: 

60).  

Denetim firmalarının faaliyetlerine uzun süre devam edebilmeleri için ekonomik çevreler tarafından denetim 

kalitesinin tanınması ve doğrulanması bir zorunluluk olarak görülmektedir. Denetim mesleğinin geleceği de 

bu mesleğin denetim yöntemlerinin ve denetim çıktılarının değerinin açıklanıp yasal olarak geçerli kılma 

yeteneğine bağlı olarak görülmektedir. Denetim kalitesi aynı zamanda denetim firmaları arasındaki rekabetin 

temel unsurudur. Çoğu ekonomik faaliyetten farklı olarak denetim kalitesi için hem doğası gereği hem de 

finansal tablo kullanıcıları açısından bir belirsizlik söz konusudur ve yapılan çalışmalarda da farklı açılardan 
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tespit edilmeye çalışılmıştır (Herrbach, 2001: 787-788). Denetim kalitesi algısı ile ilgili yapılan çalışmalar 

denetim raporunun güvenilirliğini belirlemesi açısından ve finansal raporlama sisteminin doğruluğuna olan 

güvenin sarsılması potansiyeline sahip olmasından dolayı önem taşımaktadır. Dolayısıyla denetim kalitesini 

etkileyen faktörlerin anlaşılması yasal düzenleyiciler ve muhasebe mesleği açısından ampirik bulgulara dayalı 

olarak çeşitli ilkeler geliştirilmesine yardımcı olmaktadır (Al-Kaddash vd., 2013: 207). 

Bu çalışma ile bağımsız denetim faaliyetinin kaliteli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan faktörlerin 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bağımsız denetim kalitesi üzerinde etkili olan faktörlerin neler 

olduğu, belirlenen faktörler arasından bağımsız denetim kalitesi üzerinde en çok etkisi olan faktör ya da 

faktörlerin hangileri olduğu gibi araştırma problemleri ele alınmıştır. Çalışma kapsamında konu ile ilgili 

literatürün ayrıntılı olarak incelenmesi sonucunda oluşturulan bağımsız denetim kalitesi üzerinde etkili olan 

faktörler araştırma modeli yapısal eşitlik modellemesi yöntemlerinden biri olan PLS-SEM yöntemi ve 

SmartPLS (Ringle vd., 2005) yazılımı kullanılarak test edilmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Bağımsız Denetim Kalitesi 

Bağımsız denetim kalitesi kavramı; hem muhasebe alanı ile ilgili taraflar hem de ilgili yasal kurumlar 

tarafından çok fazla incelenip tartışılan bir konudur. Bağımsız denetimin kaliteli olması işletmelerin finansal 

tablolarını doğru bir şekilde sunmaları ile yakından ilgili olup bu noktada önemli olan ilgili taraflar açısından 

konunun belirsizliğinin azaltılmasıdır (Wallace, 1980, Akt. Duff, 2004: 1).  

Denetim hizmetinin sunulmasında önemli rolü olan denetçilerin sunmuş oldukları bu hizmet farklılık 

gösterebilmektedir. Bu süreçte benimsenmesi gereken birtakım standartlar, ilke ve yasalar bulunmaktadır. 

Denetim ve kalite kontrol standartlarına uygun olarak ve meslekle ilgili birtakım ahlaki ve etik kuralların 

benimsenerek yine denetimle ilgili yasalar doğrultusunda gerçekleştirilen bir denetim süreci sonunda 

denetlenen işletme ile ilgili olarak en uygun görüşün oluşturulduğu bir denetim sürecinde denetimin 

kalitesinden bahsedilebilmektedir (Akçay ve Bilen, 2018: 230). 

Yabancı literatürde bağımsız denetimin kalitesi ile ilgili çok sayıda tanım bulunmaktadır. Finansal raporlama 

sürecinde rol alan tüm farklı çıkar grupları (finansal bilgi kullanıcıları, denetim firmaları ya da denetçiler, yasa 

koyucular ve toplum gibi)  tarafından denetim kalitesi farklı şekillerde tanımlanmaktadır.  

Finansal tablo kullanıcılarına göre kaliteli bir denetim, finansal tabloların kararları etkileyecek düzeyde 

yanlışlıklar içermemesi iken denetçi tarafından bakıldığında yüksek kalitede bir denetim, denetim firmasının 

tüm süreç boyunca üzerine düşen yükümlülükleri tam anlamıyla gerçekleştirmesi olarak ifade edilmektedir. 

Yasa koyucular açısından denetimin kalitesi, birtakım standart ve kurallara uyum olarak tanımlanırken  

toplum açısından denetim kalitesi ise bir firma ya da piyasa açısından ekonomik problemlerden 

etkilenilmemesi olarak algılanıp tanımlanabilmektedir (Knechel vd., 2013: 385-386). 

Akademik açıdan konuya yaklaşıldığında ise literatürde en yaygın kullanılan tanımı, Linda Elizabeth 

DeAngelo tarafından yapılmış olup denetim kalitesi; denetçinin almış olduğu yetki ile denetlenen işletmenin 

finansal bilgilerinde olabilecek hata ve hilelerin belirlenerek bu hata ve hilelerin belirli ilkeler dahilinde yazılı 

bir şekilde hazırlanan ve bunun aktarımı ile ilgili denetim piyasasındaki olasılıkların birleşimi olarak 

tanımlanmıştır. DeAngelo’nun denetim kalitesi ile ilgili literatürü etkileyen bu çalışması denetim kalitesini iki 

temel faktöre dayanarak ele almaktadır. Bunlardan ilki, muhasebe sistemindeki hata ve hileyi tespit edebilme 

yeteneği (teknik yeterlilik), diğeri de objektiflik ve bağımsızlıktır (DeAngelo,1981: 186). 

GAO (United States General Accounting Office) (2003: 13) tarafından bağımsız denetim kalitesi, denetçi 

tarafından yürütülen denetim sürecinin, denetlenen finansal tablo ve raporların genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri ile uygunluğuna paralel olarak hazırlanıp herhangi bir gerçek dışı ifadenin yer almadığı ile 

ilgili bir garanti oluşturarak sürecin genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak 

gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştır. 

Carcello vd. (1992: 3) ise denetim kalitesi kavramına davranışsal açıdan yaklaşmışlar ve denetim kalitesini 

denetim sürecinde yer alan ve bu bilgileri kullanacak olan ilişkili taraflar ile süreçte aktif rol oynayarak sürecin 

tamamlanmasını sağlayan denetçiler tarafından ortaya konan gayret ve faaliyetler olarak tanımlamışlardır. 
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Yüksek kalitede gerçekleştirilen bir bağımsız denetim, denetlenen işletmenin finansal raporlarındaki hataların 

ortaya çıkarılması olasılığını da arttıracaktır. Kaliteli bir bağımsız denetimle işletmenin hissedarları da 

kendileri için faydalı ve gerekli bilgilere kolaylıkla erişebileceklerdir. Dolayısıyla bu durum da sermaye 

piyasasındaki asimetrik bilgiyi azaltacaktır (Wan vd., 2008: 18). 

Kaliteli bir denetimden söz edebilmek için denetim kavramına iki açıdan yaklaşmak gerekmektedir. Biri 

denetimi yapan firmanın yaptığı denetimle ilgiliyken diğeri de denetimi yapan firmanın denetlenmesi ile 

ilgilidir. Denetimi yapan firma, denetimin kalitesini yapılan denetim faaliyetinin kalite standartlarına 

uygunluğunu inceleyerek belirlemektedir. Denetimin denetimi olarak da adlandırılan denetim firmasının 

denetlenmesi de firmanın gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin bir kamu kuruluşu tarafından standartlara 

(genel kabul görmüş denetim standartları, uluslararası denetim standartları, meslek ahlak kuralları ve kalite 

kontrol standartları) uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesini içermektedir. Bu kontrolü 

gerçekleştiren kurum da Türkiye’de KGK(Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu)’dır 

(Coşkun vd., 2013: 18). 

Avrupa Birliği tarafından “Denetim Kalitesi İle İlgili Temel İlkeler (Guidelines on Audit Quality)” başlığı 

altında oluşturulan raporda da dört bölüm halinde kalite ilkelerinden bahsedilmektedir. Bu raporun birinci 

bölümünde genel bilgiler, temel tanımlar, üst denetim kuruluşu türleri ve temel ilkelerin uygulandığı 

denetimler; ikinci bölümünde “kalite kontrol”; üçüncü bölümünde denetim sonrası kalite güvencesinin 

özellikleri ve son bölümünde de denetimin daha kaliteli hale getirilmesi için gereken kurumsal ölçütlerden 

bahsedilmektedir (ECA-II, 15.02.2021, www.eca.europa.eu). Bu rapor kapsamında da denetim kalitesi 

“gerçekleştirilen bir denetim faaliyetine özgü olan birtakım özelliklerin, denetim ile ilgili gereklilikleri yerine 

getirme derecesi” olarak tanımlanmaktadır (ECA-I, 2004: 5). Bu noktada ayrıca denetim firmaları tarafından 

gerçekleştirilen denetim ile ilgili birtakım özelliklerden de bahsedilmektedir. Bu özellikler de denetimin 

konusu olan kurumun ne kadar önemli olduğunun göz önünde bulundurulmasını içeren önemlilik özelliği; 

denetim raporunda yapılan tüm açıklamaların, denetim sürecinde toplanan verilerle desteklenmesi 

gerekliliğini ifade eden güvenilirlik özelliği; denetimin tarafsız ve adil bir biçimde gerçekleştirilmesini ifade 

eden objektiflik özelliği; denetim için hazırlanan planın, başarılı bir denetim için gereken bileşenleri ele alması 

gerekliliği bakımından kapsam özelliği; denetim sonuçlarının uygun bir zamanda teslim edilmesi olarak 

tanımlanan zamanında olma özelliği; denetim sonuçları ve görüşlerinin herkes tarafından kolaylıkla 

anlaşılabilecek şekilde olması olan açıklık özelliği; bir denetim için gerekli kaynakların ayrılması olarak ifade 

edilen verimlilik özelliği ve son olarak da denetim sonuçları ve görüşlerinin, hem denetimi yapılan müşteri 

işletme tarafından hem de yetkili ve ilgili kurumlar tarafından uygun bulunmasını ifade eden etkililik 

özelliğidir (ECA-I, 2004: 5).  

Bağımsız denetimin kalitesi kapsamında KGK tarafından bağımsız denetçi ve bağımsız denetim 

kuruluşlarının denetim faaliyetlerini kaliteli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Kalite Kontrol 

Standardı (KKS)-1 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence 

Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite 

Kontrol” ü yayınlanmıştır (Keleş, 2013: 41). KKS-1 kapsamında denetim firmasının oluşturacağı kalite kontrol 

sisteminin çeşitli unsurları içermesi gerekmektedir. Bu unsurlar da sırasıyla denetim firması bünyesinde 

kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları, etik hükümler, müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve 

devam ettirilmesi, insan kaynakları, denetimin yürütülmesi ve izlemedir. Denetim firmasının tüm bu 

unsurları içeren yazılı bir açıklama hazırlayarak çalışanlarına iletmesi gerekmektedir (KGK, 09.02.2021, 

www.kgk.gov.tr). 

2.2. Bağımsız Denetim Kalitesini Etkileyen Faktörler 

Literatürde bağımsız denetim kalitesini etkileyen faktörleri araştıran çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 

çalışmalar incelendiğinde; Beattie vd. (2013: 59) yaptıkları çalışmada denetim kalitesini etkileyen denetlenen 

işletme, bağımsız denetçi, bağımsız denetim firması ve yasal düzenlemeler ve kurumlar ile ilgili çok sayıda 

faktörü incelemişlerdir. Elshafie ve Nyadroh (2014: 46) da çalışmalarında denetim kalitesini etkileyen 

faktörlerden denetlenen işletme, bağımsız denetim firması ve bağımsız denetçi ile ilgili birtakım unsurların 

denetim kalitesini etkileme düzeyleri ile ilgili hipotezler oluşturmuşlardır. Dantas ve Medeiros (2015: 52)’un 

bağımsız denetçinin uzmanlığı, denetlenen işletmenin büyüklüğü, denetim firması ve denetlenen işletmenin 

birlikte çalışma süresi ve yasal düzenlemeler gibi denetim kalitesini etkileyen faktörler üzerinde yoğunlaştığı 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.kgk.gov.tr/
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görülmektedir. Eddine (2015: 20) ise Malezya’da yapmış olduğu araştırmasında denetim kalitesini etkileyen 

bağımsız denetim firması, denetlenen işletme ve bağımsız denetçi faktörlerinin sektör bazında karşılaştırmalı 

analizini yapmıştır.  

Ada ve Yardımcıoğlu (2017: 1734) yaptıkları kapsamlı literatür incelemesi ile bağımsız denetim kalitesi 

üzerinde etkili olan faktörlerin beş ana başlık altında toplandığını tespit etmişlerdir: (1) Denetlenen işletme, 

(2) Bağımsız denetim firması, (3) Bağımsız denetçi, (4) Bilişim teknolojisi kullanımı ve (5) Yasal düzenlemeler 

ve kurumlar. Adı geçen çalışmanın bulguları ve ilgili literatür araştırması sonuçlarından hareketle bu çalışma 

kapsamında bu beş faktör ve bu faktörlerin bağımsız denetim kalitesi üzerindeki etkileri aşağıdaki gibi 

açıklanmıştır: 

2.2.1. Denetlenen İşletmenin Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerindeki Etkisi 

Denetlenen işletmenin çeşitli unsurlar açısından bağımsız denetim kalitesi üzerinde etkisi bulunabilmektedir. 

Bu unsurlar incelenen çalışmalar sonucunda denetlenen işletmenin büyüklüğü, yönetim şekli, finansal gücü, 

iç kontrol yapısının etkinliği, işletme kültürü, kurumsal yönetim yapısı olarak sayılabilmektedir. 

Büyük işletmelerin denetim faaliyetlerine daha fazla ücret ödemeleri ve yüksek ücret ödenen denetimlerin 

daha kaliteli olduğu hipotezinden yola çıkan Cahan ve Sun (2015: 91) işletme büyüklüğünün denetim 

kalitesini olumlu yönde etkilediğini savunmuşlardır. Ayrıca denetlenen işletmenin büyük olması devlet 

tarafından yapılan denetimin daha sıkı olması gerekliliğini ortaya koymakta ve bu durum da yine denetimin 

kalitesini arttırmaktadır (Eddine, 2015: 20). 

Denetlenen işletmenin yönetim şekli (aile yönetimi ya da profesyonel yönetim) de bağımsız denetim kalitesi 

üzerinde etkili olan bir diğer unsurdur. Aile şirketlerinde denetim aile tarafından direkt olarak 

gerçekleştirilmekte, bu durum da yönetimde bütünlüğün olması, faaliyet riskinin düşük olması, iş çevresiyle 

ilgili daha fazla bilgiye sahip olma gibi nedenlerle özellikle muhasebe kayıtlarında hata oranını azaltmakta 

dolayısıyla aile şirketlerinde finansal raporlarda hata oranı düşmekte ve daha kaliteli bir denetim 

gerçekleştirilebilmektedir (Ghosh ve Tang, 2015). 

Denetlenen işletmenin finansal yapısının güçlü olması durumunun, Deis ve Giroux (1992) tarafından yapılan 

çalışmaya göre işletme yöneticilerinin denetimi istedikleri gibi yönlendirmeleri için denetçiler üzerinde 

yaratacağı baskının etkisiyle denetim saatinde bir artışa yol açacağı ve bu durumun bağımsız denetim 

kalitesini arttıracağı düşünülmektedir. 

İşletmelerin iç kontrol yapılarının etkin olması bağımsız denetim faaliyetlerinin doğru bir şekilde planlanması 

ile bağımsız denetçinin doğru ve güvenilir verilere ulaşmasını sağlayarak kaliteyi arttırmaktadır (Göğer, 2006: 

28). İç kontrol sisteminin bağımsız denetçiler tarafından iyi anlaşılarak güven duyulması ve dolayısıyla da 

kanıt toplama maliyetlerinin azalması (Sağlar ve Tuan, 2009: 357), aktif ve güvenilir iç kontrol yapısı olan 

işletmelerde denetimdeki risklerin azalmasıyla birlikte verimin artması (Tunçay, 2011: 113), hata ve hile 

olasılığının azalmasından kaynaklı riskin azalıp denetim sürecinin kısalması (Kaya, 2014; Yıldırım, 2014) gibi 

faktörler sonucunda da denetim kalitesi artmaktadır. 

İşletme içerisinde benimsenen birtakım ilkeler, davranış biçimi ve tutumların belirlenmesi ve her çalışanın bu 

ilkeler doğrultusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi ile oluşan işletme kültürü ve bu kültürü 

benimsetme amaçlı işletmelerde ödüllendirme sistemi uygulanarak işletme faaliyetlerinin doğruluk ve 

güvenilirlik derecesinin artması da bağımsız denetim kalitesini arttırmaktadır (Senal, 2011: 23-24).   

Kurumsal yönetim yapısı güçlü olan işletmeler de sigorta hipotezi gereği hazırlanmış finansal tablo 

raporlarının güvenilirliğini arttırmak için daha kaliteli bir denetim talep edilmesi gerektiğini 

savunmaktadırlar (DeAngelo, 1981). İşletmelerdeki kurumsal yönetim yapısı gereği denetim komitesinin aktif 

olarak denetim firması ile işbirliği içinde olması ve denetim komitesi üyelerinin etik davranışları ile konuyla 

ilgili yasal düzenlemeler bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkilemektedir (Hu, 2015; Carcello vd., 

1992; Dalkılıç vd., 2012; Hüner, 2014; Dantas ve Medeiros, 2015). 

2.2.2. Bağımsız Denetim Firmasının Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerindeki Etkisi 

Denetlenen işletmenin bağımsız denetim kalitesini etkilemesinin yanı sıra denetimi gerçekleştiren bağımsız 

denetim firması ile ilgili de birtakım unsurlar kalite üzerinde etkili olabilmektedir. Bağımsız denetim 

firmasının büyük olması hem denetim için gerekli ve yeterli kaynaklara sahip olmak açısından hem de büyük 
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firmaların denetlenen işletmenin yöneticilerinden daha bağımsız hareket ederek bağımsızlık düzeylerini 

arttırmaları açısından denetim kalitesini arttırmaktadır (DeAngelo, 1981;  Al-Ajmi, 2009). Daha büyük 

bağımsız denetim firmalarının daha fazla ücret talep etmesi (Francis, 2004: 349) ve bundan dolayı da bir 

denetim işi için daha fazla zaman ayırıp daha çok emek harcanması gerektiğinden denetim kalitesi olumlu 

yönde etkilenmektedir (Goodwin ve Kent, 2006: 401).  

Büyük denetim firmalarının çok daha fazla kaynağa sahip olup müşteri portföylerinin geniş olması ve 

dolayısıyla müşterilerini kaybetme konusunda bir endişelerinin olmaması, piyasadaki itibarlarını daha da 

arttırma istekleri bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkilemektedir (Göğer, 2006; Oktay, 2013). 

Bağımsız denetim kalitesi insan kaynakları fonksiyonu ile de ilişkilendirilmekte ve denetim kalitesinin 

denetçinin eğitim, iş deneyimi ve iş kapsamında verilen eğitimler ile arttığını ve bu tarz eğitim imkanlarının 

büyük bağımsız denetim firmalarında daha iyi olduğunu ve dolayısıyla da daha büyük bağımsız denetim 

firmalarında daha kaliteli denetim gerçekleştirilebileceğini ileri sürmek mümkün olabilmektedir 

(Seyedhossein vd., 2013: 246). 

Denetlenen işletme ile denetim ilişkisinin başladığı ilk yıllarda denetim faaliyetleri çok fazla zaman almakta 

ancak ilerleyen yıllarda işletmenin daha iyi tanınması ve denetim firmasının da işletme hakkında daha fazla 

bilgiye sahip olmasından dolayı harcanan zamanın azalmasıyla denetimin kalitesi de artmaktadır (Tepalagul, 

2012; Bell vd., 2015). 

Bazı denetim dışı hizmetlerin yasaklanmış olmasına rağmen bazılarının denetçinin bağımsızlığı üzerinde 

pozitif etkisi bulunmaktadır. Denetim dışı diğer hizmetlerden dolayı denetim için daha düşük ücret talep 

edilmesi, denetim ve denetim dışı hizmetler arasında sinerjiyi arttırarak kaliteyi yükseltmektedir (Dopuch vd., 

2001). Bağımsız denetim firmasının denetim dışı hizmet vermesi durumunda denetim dışı hizmetlerden elde 

edilen bilginin bağımsız denetim faaliyeti sırasında bir sorunu çözmede kullanılması sayesinde bilgi transferi 

yoluyla denetim kalitesi artmaktadır (Joe ve Vandervelde, 2007: 484). Vergi hizmeti gibi bazı denetim dışı 

hizmetler müşterinin yakından tanınmasını sağlamakta ve mesleki yargı ile denetçinin yeteneğinin artmasını 

sağlama gibi özelliklerinden dolayı ve denetim komitesinin onaylaması durumunda denetimin kalitesini 

arttırmaktadır (Senal, 2011: 38). 

Bağımsız denetim kalitesi ile ilişkilendirilecek bir diğer faktör de zorunlu rotasyondur. Zorunlu rotasyon ile 

bağımsız denetim kalitesi artmaktadır; çünkü denetim firması ve denetimi gerçekleştiren denetçilerin 

değişmesi denetlenen işletmenin çok iyi tanınmamasından dolayı araştırmaların daha dikkatli yapılıp işletme 

ile ilgili daha kapsamlı bilgiler elde edilmesine sebep olmaktadır (Göğer, 2006; Ionescu, 2014). Zorunlu 

rotasyon ayrıca denetim faaliyetlerinin daha tarafsız ve bağımsız yürütülmesi açısından bağımsız denetim 

kalitesini arttırmakta (Oktay, 2013: 63) ve denetçinin sektörel uzmanlığı ve denetim ücreti konusunda 

bağımsız olunmasına bağlı olarak da zorunlu rotasyon uygulaması bağımsız denetimin kalitesini 

arttırmaktadır (Lim ve Tan, 2010: 953). Ayrıca denetlenen işletmenin daha kaliteli ve nitelikli denetim 

firmalarıyla iş yapma olasılığını arttırması, denetçi üzerindeki etkisini ve denetçinin rahatlığını azaltmasından 

dolayı da zorunlu rotasyon bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkilemektedir (Elder vd., 2015: 34). 

Bağımsız denetim firmalarının denetim faaliyetleriyle ilgili personelinin mesleki ve teknik anlamda gerekli 

eğitimleri almasını sağlayarak personelin sorumluluklarını daha bilinçli ve tarafsız olarak yerine getirmeleri 

açısından denetimin kalitesi de olumlu olarak etkilenmektedir (Oktay, 2013; Seyyedhossein vd., 2013). 

Denetlenen işletmede olduğu gibi bağımsız denetim firmasının sahip olduğu işletme kültürünün de denetim 

kalitesi üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Bağımsız denetim firmasında çalışan denetçiye denetim 

firmasının sahip olduğu kültür dahilinde denetim sırasında kamunun çıkarlarını da gözetmenin öneminin 

vurgulanması ve denetim için müşteri kabul edilmesinde objektif ve adil davranılması gibi değerlerin 

öneminin vurgulanması kaliteyi olumlu yönde etkilemektedir (Senal, 2011: 24).  

Bağımsız denetimin kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri de denetim firmasındaki denetim ekibidir. 

Buna göre, denetim ekibinin bağımsız olması ve denetim ekibi üyelerinin denetlenen işletmenin 

yöneticileriyle işbirliği içinde olması denetimin kalitesini olumlu yönde etkilemektedir (Carcello vd., 1992: 8). 
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Uluslararası bağımsız denetim firmaları, piyasadaki itibarlarının daha fazla olması, daha bağımsız olmaları, 

denetçilerin işe alınması ve atamalarının yapılmasında izlenen politikaların niteliğinden dolayı daha kaliteli 

bir bağımsız denetim hizmeti sunmaktadırlar (Göğer, 2006: 19-20). 

2.2.3. Bağımsız Denetçinin Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız denetçinin işiyle ilgili gerekli eğitimleri alması, yeterli bilgiye sahip olması, alanıyla ilgili deneyim 

kazanmış olması, denetim standartları içerisinde sayılan denetçinin gerekli özen ve titizliği göstermesi gibi 

unsurlar kaliteli bir denetimin olmazsa olmazları arasında sayılmaktadır (Göğer, 2006: 22). Ayrıca bağımsız 

denetçilerin ilgili kanunları, uluslararası alanda yapılan çalışmaları ve değişiklikleri, düzenlenen seminer ve 

kursları takip etmelerinin de denetimin kalitesi üzerinde etkisi olduğu ileri sürülmektedir. Mesleki deneyim 

de zamanla denetlenen işletme sayısı artmasına rağmen bağımsız denetçinin aynı nitelikte hizmet verip 

hataları tespit etme olasılığını arttırdığından dolayı kaliteyi arttırmaktadır (Özyurt, 2010; Oktay 2013). 

Bağımsız denetçinin denetimini yaptığı işletmenin sektörü ile ilgili uzmanlığının olması da kaliteyi olumlu 

yönde etkilemektedir. Sektörel uzmanlığı olan ve bu alanda denetim hizmeti veren denetçiler sahip oldukları 

uzmanlıkları sebebiyle daha kısa sürede ve daha öz raporlar hazırlamakta ve bundan dolayı da daha kaliteli 

denetim hizmeti sunduklarını belirtmektedirler (Tepalagul, 2012; Dantas ve Medeiros, 2015; Gul vd., 2009). 

Denetim kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsurlardan birisi de denetçilerin gerçekleştirdikleri denetim 

faaliyetlerinde gerçekten bağımsız olarak davranabilmeleridir. Bağımsız denetimde güven düzeyinin 

arttırılması için denetimin standartlara uygun olarak yapılması ve bunun için de bağımsız denetçinin denetim 

standartlarından bağımsızlık ölçütünü gerektiği gibi karşılaması gerekmektedir (Uzay, 2004: 3). Bağımsız 

denetçi, gerçekten bağımsız olduğu ölçüde doğru ve güvenilir bir denetim raporu hazırlayarak denetimin 

kalitesini arttırabilmektedir (Göğer, 2006; Oktay, 2013). Tüm bu unsurların yanı sıra denetçilerin genel 

denetim standartları gereği bağımsızlık, deneyim ve gerekli mesleki özen ve titizliği göstermelerinin, 

denetçilik mesleğindeki deneyimlerinin artması ve eğitim seviyelerindeki artışın da denetim kalitesi üzerinde 

olumlu etkisi bulunmaktadır (DeAngelo, 1981; Rasmussen ve Jensen, 1998; Carcello vd., 1992; Ye vd., 2014). 

2.2.4. Bilişim Teknolojisi Kullanımının Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerindeki Etkisi 

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler tüm sektör ve alanlarda etkili olurken muhasebe ve denetim alanında da 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (BDDT); denetim kontrolü için örneklem verilerinin belirlenmesi, 

denetlenen işletmenin bilgi sistemlerindeki hesaplamaların kontrol edilmesi gibi nedenlerle denetim hızını 

arttırmakta ve bu sayede hatalı işlemler daha kolay ayırt edilebilmekte ve bu da denetimin kalitesini 

arttırmaktadır. BDDT, teknoloji kullanımı ile denetçilerin kişisel verimliliğini arttırarak denetim kalitesi 

üzerinde pozitif yönde bir etki oluşturmaktadır (Oktay, 2013: 56). Bilişim teknolojileri ayrıca daha fazla verinin 

daha kısa sürede analiz edilmesine yardımcı olarak maliyet etkinliği sağlamakta ve denetimin kalitesini 

arttırmaktadır (Ciprian-Costel, 2014; Ertaş ve Güven, 2008). 

2.2.5. Yasal Düzenleme ve Kurumların Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerindeki Etkisi 

Denetçinin yaptığı işten dolayı bir denetime tabi tutulacağını bilmesi ve denetim kalitesinin düşük olması 

durumunda birtakım yaptırım ve cezalara tabi olacağını bilmesi durumu denetçilerin işini daha dikkatli 

yapmasına yol açmakta ve bu da bağımsız denetimin kalitesini arttırmaktadır (Deis ve Giroux, 1992). 

Ülkemizde de KGK’nın bağımsız denetimle ilgili getirdiği düzenlemelerin özellikle denetim raporlarının 

kamuya açıklanarak şeffaflığın sağlanması ve denetim faaliyetlerinde kasıtlı olarak hata ve hile yapılmasını 

önleyici bir güç olarak görülmesi ayrıca denetçilere yönelik sürekli eğitimlerin verilmesinin de denetimin 

kalitesini arttırıcı bir rolü bulunmaktadır (KGK, 09.02.2021, www.kgk.gov.tr). 

http://www.kgk.gov.tr/
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Yukarıda açıklanan bağımsız denetim kalitesi üzerinde etkili olan faktörler ve bu faktörlerin denetim kalitesi 

üzerindeki etkileri dikkate alındığında, bu araştırma kapsamında Şekil 1’de sunulan araştırma modeli ele 

alınmıştır: 

  

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 

Bağımsız denetim kalitesi üzerinde etkili olan faktörler araştırma modeli kapsamında test edilen hipotezler 

aşağıdaki gibidir; 

 

Hipotez 1: Denetlenen işletme bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 2: Bağımsız denetim firması bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 3: Bağımsız denetçi bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 4: Bilişim teknolojisi kullanımı bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 5: Yasal düzenlemeler ve kurumlar bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkiler. 

 

3.2. Veri Toplama Aracı 
 

Bu araştırma kapsamında nicel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 

yapılandırılmış anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu oluşturulurken bazı durumlarda ifadeler ilgili 

literatürden direkt olarak kullanılmış olup, bazı durumlarda da literatürdeki çalışmalara dayanarak bu 

araştırmanın gerektirdiği şekilde uyarlanmış ya da geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan ölçekler 

ve yararlanılan kaynaklar Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Araştırma Modeli Ölçeklerinin Geliştirilmesi İçin Yararlanılan Kaynaklar 

Değişkenler / Ölçekler Kısaltmalar Önerme sayısı Yararlanılan kaynaklar 

Demografik değişkenler DMG 7 
Duff, 2004; Uzay, 2004; Dönmez ve 

Ersoy, 2011 

Denetlenen İşletme İŞL 8 

Akbulut, 2010; Al-Kaddash vd., 

2013; Dantas ve Medeiros, 2015; 

Eddine, 2015 

Bağımsız Denetim Firması BDF 9 

Al-Kaddash vd., 2013; Gaver ve 

Paterson, 2014; Kilgore vd., 2014; 

Kwon vd., 2014; Bell vd., 2015; 

Comprix ve Huang, 2015; Yang vd., 

2015 

Bağımsız Denetçi DEN 5 

Göğer, 2006; Özyurt, 2010; Al-

Kaddash vd., 2013; Bafqi vd., 2013; 

Augustine vd., 2014; Hardies vd., 

2014; Dantas ve Medeiros, 2015  

Bilişim Teknolojisi Kullanımı BTK 6 
Ertaş ve Güven, 2008; Gürkan, 2008; 

Meihami vd., 2013; Munteanu, 2014 

Yasal Düzenlemeler ve 

Kurumlar 
YDK 8 

Acar ve Senal, 2011; McGowan, 

2014; Dantas ve Medeiros, 2015 

Bağımsız Denetim Kalitesi KAL 9 
Yuniarti, 2011; ECA-

I,www.eca.europa.eu, 2004 

  

Ankette demografik değişkenlerle ilgili soruların (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, unvan, bağımsız denetim 

yetkisine sahip olunan yıl sayısı, bağlı olunan denetim firmasındaki unvan ve ortaklık durumu) yanında 

araştırma modeli değişkenlerinin ölçümü için de ifadeler yer almıştır. Araştırma modeli kapsamında sırasıyla 

denetlenen işletme, denetim firması, denetimi yapan denetçi, bilişim teknolojisi kullanımı, yasal düzenlemeler 

ve kurumlar ve denetim kalitesi ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Anketin bu bölümündeki bağımsız denetim 

kalitesi ölçeği “1=Kesinlikle katılmıyorum”, “2=Katılmıyorum”, “3=Kararsızım”, “4=Katılıyorum” ve 

“5=Kesinlikle katılıyorum” olmak üzere 5’li Likert tipi ölçekle ölçülmüştür. Bağımsız denetim kalitesini 

etkileyen faktörler ile ilgili ölçeklerde yer alan önermeler, bağımsız denetim kalitesini ne düzeyde etkilediğini 

belirlemek için, “1=Hiç etkili değildir”, “2=Etkili değildir”, “3=Kararsızım”, “4=Etkilidir” ve “5=Çok etkilidir” 

olmak üzere 5’li Likert tipi ölçekle ölçülmüştür.  

Son dönemde mobil teknoloji uygulamaları (WhatsApp, Messenger vb.) ve sosyal medya uygulamalarının 

(Facebook vb.) artan popülerliğinden dolayı anket çevrim içi olarak uygulanmıştır. Çevrim içi anket 

oluşturulması için de SurveyMonkey çevrim içi anket yazılımı kullanılmıştır.   

Anket formunun ilk oluşturulan hali konunun uzmanları, yani bağımsız denetçilerle paylaşılmıştır. Alınan 

geri bildirimlere dayanarak yeniden düzenlenen anket formu pilot olarak 20 bağımsız denetçiye 

uygulanmıştır. Ön veri analizi yapılarak ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik değerleri incelenmiştir. Anketteki 

bazı sorular düzeltilmiş, bazı sorular ise anket formundan çıkarılmıştır. Anketin son halinde yer alan araştırma 

modeli değişkenleri kapsamındaki önermeler, bu önermelerin faktör yüklemeleri, ortalama ve standart sapma 

değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Faktör Yüklemeleri, Ortalama ve Standart Sapmalar 

 
 Faktör  

Yüklemeleri 
Ort. St.Sap. 

İŞL1 İşletmenin büyüklüğü (çalışan sayısı, satışları vb.) 0,53 4,30 1,16 

İŞL2 Faaliyette bulunduğu sektör 0,39 3,90 1,35 

İŞL3 Yönetim şekli (ailesel, profesyonel yönetim vb.) 0,59 4,37 1,06 

İŞL4 Güçlü bir finansal yapısının olması 0,74 4,39 1,05 

İŞL5 
İç kontrol yapısı (iç denetim grubunun güvenilirliği, 

objektifliği vb.) 
0,70 4,77 0,53 
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İŞL6 
İşletme kültürü (değerler, inançlar, alışkanlıklar, 

çalışma ilkeleri, vb.) 
0,62 4,34 0,91 

İŞL7 Kurumsal yönetim yapısı 0,79 4,70 0,58 

İŞL8 Denetim komitesi (bağımsızlığı, etkinliği, deneyimi vb.) 0,71 4,57 0,85 

BDF1 
Denetim firmasının büyüklüğü (müşteri işletme sayısı, 

denetçi sayısı, vb.) 
0,56 4,06 1,06 

BDF2 Ulusal veya uluslararası olması 0,34 3,16 1,45 

BDF3 Müşteri işletme ile çalışma süresi 0,68 4,18 0,88 

BDF4 Denetim dışı hizmet sunulup sunulmaması 0,44 3,67 1,38 

BDF5 Denetim ekibinin deneyimi 0,72 4,73 0,54 

BDF6 Zorunlu rotasyonu 0,39 3,76 1,03 

BDF7 Denetim firmaları arasındaki rekabet 0,40 3,53 1,41 

BDF8 Denetçi eğitimine verdiği önem 0,73 4,57 0,71 

BDF9 
Denetim firmasının kültürü (değerler, inançlar, 

alışkanlıklar, çalışma ilkeleri, vb.) 
0,43 4,10 1,07 

DEN1 Mesleki özen ve titizliği 0,90 4,75 0,51 

DEN2 Mesleki yeterliliği 0,88 4,82 0,44 

DEN3 
Denetim yaptığı işletmenin sektörü ile ilgili bilgi ve 

tecrübesi 
0,73 4,73 0,67 

DEN4 Denetçilik mesleğindeki çalışma süresi 0,49 4,22 0,92 

DEN5 Denetçinin bağımsızlığı 0,83 4,76 0,60 

BTK1 Bağımsız denetim yazılımları 0,71 4,29 0,78 

BTK2 Elektronik hesap tablosu yazılımları (Excel vb.) 0,74 4,57 0,71 

BTK3 Veri tabanı yazılımları (Access, Oracle vb.) 0,79 4,24 0,98 

BTK4 İstatistiki analiz yazılımları (SPSS, SAS vb.) 0,74 4,18 0,99 

BTK5 İnternet 0,70 4,25 0,91 

BTK6 Muhasebe yazılımları 0,61 4,44 0,81 

YDK1 
Kamu Gözetim Kurumu (KGK)'nun yasal 

düzenlemeleri 
0,72 4,24 0,97 

YDK2 KGK'nın denetim sıklığı 0,84 4,14 1,09 

YDK3 KGK'nın uyguladığı yaptırımlar 0,88 4,28 1,02 

YDK4 TÜRMOB'un düzenlemeleri 0,61 3,11 1,38 

YDK5 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun düzenlemeleri 0,58 4,20 0,95 

YDK6 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

(BDDK)'nun düzenlemeleri 
0,63 4,11 0,99 

YDK7 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun 

düzenlemeleri 
0,65 3,75 1,14 

YDK8 Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler 0,78 4,11 1,09 

KAL1 

Bağımsız denetimi yapılan müşteri işletmenin ne kadar 

önemli olduğu (finansal büyüklüğü, ulusal 

ekonomideki yeri, vb.) göz önünde bulundurulmalıdır. 

0,36 4,06 1,13 

KAL2 
Denetim bulguları ve kararları, denetlenen firmanın fiili 

durumunu doğru bir şekilde yansıtmalıdır. 
0,89 4,78 0,52 

KAL3 
Denetim raporunda yapılan tüm açıklamalar, denetim 

sürecinde toplanan verilerle desteklenmelidir. 
0,76 4,86 0,44 

KAL4 
Denetim tarafsız ve adil bir biçimde, ayrıcalık veya ön 

yargı olmadan gerçekleştirilmelidir. 
0,93 4,84 0,49 

KAL5 
Denetçi değerlendirmesini ve görüşünü, tamamen 

gerçeklere ve iyi bir analize dayandırmalıdır. 
0,82 4,82 0,57 



Ş. Ada – M. Yardımcıoğlu 13/4 (2021) 3467-3485 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3477 

KAL6 
Denetim için hazırlanan plandaki tüm unsurlar başarılı 

bir şekilde yerine getirilmelidir. 
0,76 4,75 0,63 

KAL7 
Denetim sonuçları ihtiyaç duyulan zamanda teslim 

edilmelidir. 
0,63 4,77 0,50 

KAL8 

Denetim sonuçları ve görüşleri, herkes tarafından 

kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde, kısa ve öz olarak 

denetim raporunda sunulmalıdır. 

0,34 4,41 0,95 

KAL9 

Denetimin önem ve karmaşıklık düzeyi göz önünde 

bulundurularak yeteri kadar kaynak tahsisi 

yapılmalıdır. 

0,73 4,72 0,61 

Notlar: (i) p<0.01; (ii) İŞL = Denetlenen İşletme, BDF = Bağımsız Denetim Firması, DEN = Bağımsız Denetçi, BTK = 

Bilişim Teknolojisi Kullanımı, YDK = Yasal Düzenlemeler ve Kurumlar, KAL = Bağımsız Denetim Kalitesi 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de bağımsız denetim faaliyetinde bulunan bağımsız denetçiler 

oluşturmaktadır. Örnekleme tekniği olarak farklı örnekleme tekniklerinden (uygun örnekleme ve kartopu 

örnekleme) faydalanılmıştır. Kolay olarak erişilebilen bağımsız denetim firmalarına, bağımsız denetimle ilgili 

dernek ve kurumlara ve bağımsız denetçilere (uygun örnekleme) anket gönderilmekle birlikte, bu kişi ve 

kurumlardan ulaşabilecekleri bağımsız denetçilere (kartopu örnekleme) anketi uygulamaları istenmiştir. 

Araştırma kapsamında kullanılan parametrik olmayan bir istatistiksel veri analiz yöntemi olan Kısmi En 

Küçük Kareler Yöntemi (Partial Least Squares – PLS) için gereken örneklem büyüklüğünün tespit edilmesi 

için Tablo 3’den faydalanılmıştır (Hair, Jr. vd., 2014: 21).  

Tablo 3. Minimum Örneklem Büyüklüğü Belirlenmesi (Hair, Jr. vd., 2014: 21) 

Bir Değişkene Yönelen En Fazla Ok Sayısı 

Önem Düzeyi = 0.05 

Minimum R2 

0.10 0.25 0.50 0.75 

2 110 52 33 26 

3 124 59 38 30 

4 137 65 42 33 

5 147 70 45 36 

6 157 75 48 39 

7 166 80 51 41 

8 174 84 54 44 

9 181 88 57 46 

10 189 91 59 48 

Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi kapsamında örneklem büyüklüğünü belirlemek için üç parametre 

gerekmektedir: (1) Önem düzeyi, (2) Bir değişkene yönelen en fazla ok sayısı, (3) Maksimum R2 değeri. 

Anlamlılık düzeyi olarak p < 0.05 değeri baz alınmıştır. Bu araştırma kapsamındaki araştırma modelindeki 

bağımlı değişken olan Bağımsız Denetim Kalitesi değişkeni beş bağımsız değişken tarafından etkilenmektedir. 

Bu sebepten dolayı, bir değişkene yönelen ok sayısı en fazla beş olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında 

bağımsız denetim kalitesini etkileyen faktörlerin bağımsız denetim kalitesini açıklama oranının yüksek 

düzeyde olması beklendiği varsayımından hareketle, R2 değeri en az %75 (R2 = 0.75) olacak şekilde 

belirlenmiştir. Tabloda görüldüğü gibi, bu parametrelere göre, örneklem büyüklüğü en az 36 olmalıdır.  

3.4. Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamındaki veriler Mayıs-Haziran 2016 döneminde toplanmıştır. Çevrim içi anket yazılımı 

kullanılarak oluşturulan anketin linki çeşitli bağımsız denetim firmaları, dernek ve kuruluşları ile bağımsız 

denetçilere e-posta, mobil uygulama ve sosyal medya uygulaması mesajı ve/veya gönderisi olarak 

paylaşılmıştır. Çevrim içi anket linki Türkiye’de faaliyet gösteren birçok derneğe (Bağımsız Denetim Derneği, 

Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği, Bağımsız Denetçiler Derneği, İstanbul Bağımsız Denetçiler Derneği 
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vb.) e-posta yoluyla ve Facebook sayfalarında paylaşım yoluyla iletilmiş olup bu derneklerin yöneticileriyle 

iletişime geçilmiştir. Ayrıca başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok bağımsız denetim firması 

çalışanı ve/veya ortağı ile iletişime geçilerek anketin uygulanması konusunda yardım talep edilmiştir. Tüm 

bu veri toplama süreci sonucunda ankete toplam 111 bağımsız denetçinin katılımı sağlanmıştır. Toplanan 

anketler incelenerek kayıp veri oranının yüksek olduğu anketler değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırma 

kapsamındaki veri analizinde 80 anket kullanılmıştır. Minimum örneklem büyüklüğü (Tablo 3) dikkate 

alındığında 80 kişilik örneklem büyüklüğünün araştırmada veri analizi yapılabilmesi için yeterli olduğu 

kanaatine varılmıştır. 

3.5. Verilerin Analizi 

Nihai veri analizi öncesinde araştırma kapsamındaki değişkenlerin ölçümünde kullanılan ifadelere 

Kolgomorov Smirnov ve Shapiro Wilk testleri yardımı ile Normallik Testi yapılmıştır. Bu testlerin sonuçları, 

önermelerin normal dağılım özellikleri göstermediğini işaret etmektedir. Bundan dolayı parametrik olmayan 

istatistiksel analiz yöntemleri tercih edilmiştir. 

Araştırma modeli kapsamındaki hipotezlerin test edilmesi için Yapısal Eşitlik Modellemesi (Structural 

Equation Modeling – SEM) yöntemi kullanılmıştır. Normallik testi sonuçlarına göre parametrik olmayan 

yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğinden dolayı, SEM yöntemi olarak Kısmi En Küçük Kareler (Partial Least 

Squares – PLS) Yol Modellemesi Yöntemi (PLS-SEM) kullanılmıştır. İstatistiksel paket programı olarak da 

Smart PLS 3.2.4 yazılımı kullanılmıştır (Ringle vd., 2005). 

SEM yöntemi örtük değişkenler arasında ilişki olup olmadığının test edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. 

PLS-SEM yöntemi ise keşifsel araştırmalarda özellikle teori geliştirilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir 

(Hair, Jr. vd., 2014: 4). Bu çalışma yapısı itibarıyla keşifsel bir çalışmadır, zira ilgili literatürde daha önceden 

test edilmeyen ve Şekil 1’de sunulan araştırma modelinin test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebepten dolayı 

şekilde sunulan model kapsamındaki hipotezlerin test edilmesinde PLS-SEM yönteminden faydalanılmıştır. 

Faktör analizini ve regresyon analizini içinde barındıran PLS-SEM yönteminde iki bileşen bulunmaktadır: (i) 

ölçek modeli (measurement model) ve (ii) yapısal model (structural model). Ölçek modeli, örtük değişkenlerin 

(latent variable) nasıl ölçüldüğünü belirlemekle birlikte, bu kapsamda yapılan doğrulayıcı faktör analizi 

sonuçlarına göre değişkenlerin güvenilirlik ve geçerlilikleri test edilmektedir. Yapısal model bileşeni ise örtük 

değişkenler arasındaki ilişkilerin ve istatistiksel önem düzeylerinin belirlenmesini sağlamaktadır (Hair, Jr. vd., 

2014: 13).   

PLS-SEM yöntemi bazı açılardan avantajlar sağlamaktadır. En önemli avantajlarından birisi herhangi bir 

dağılımsal varsayım (normal dağılım gibi) gerektirmemesidir. Diğer bir avantaj ise örneklem büyüklüğü ile 

ilgilidir. Büyük örneklemler gerektirmeyen bir yöntem olan PLS-SEM yöntemi ile bazı durumlarda çok küçük 

örneklemlerle bile istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar elde edilebilmektedir (Hair, Jr. vd., 2014: 14-22). Az 

önce adı geçen avantajlarından dolayı bu araştırma kapsamında PLS-SEM yöntemi tercih edilmiştir. 

4. BULGULAR 

4.1. Demografik Bulgular 

Bu araştırma kapsamında 80 bağımsız denetçiye uygulanan anketin demografik sonuçları denetçilerin 

cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, unvan, yetkiye sahip oldukları yıl sayısı, bir denetim firmasına ortak olma ya da 

bir denetim firmasında çalışma durumları ve denetim firmasındaki unvanları açısından değerlendirilmiştir. 

Anketi yanıtlayan bağımsız denetçilerin %90’ı (72 kişi) erkek %10’u (8 kişi) da bayandır. Bu durum anketin 

uygulandığı yıl itibarıyla bağımsız denetçilerin KGK’daki %85 erkek ve % 15 bayan oranıyla da paralellik 

göstermektedir. Bağımsız denetçilerin yaş dağılımlarına bakıldığında ise  %16’sının 20-29, %24’ünün 30-39, 

%34’ünün 40-49, %20’sinin 50-59 ve %6’sının da 60 yaş üstü olduğu görülmektedir. Katılımcıların %52’si lisans 

mezunu iken %48’i lisansüstü eğitim almıştır. Lisansüstü eğitim alanların da 23’ü yüksek lisans ve 15’i doktora 

mezunudur. Unvan olarak yapılan değerlendirmede ise 80 bağımsız denetçinin 66’sının SMMM ve 14’ünün 

de YMM unvanına sahip olduğu söylenebilmektedir. Ankete katılım sağlayan bağımsız denetçilerin 

deneyimlerini ölçmeye yönelik ankete konulan bağımsız denetim yetkisine sahip olunan yıl sayısı değişkenine 

göre de denetçilerin %25’inin 1 yıldan az, %56’sının 1-5 yıl arası, %10’unun da 6-10 yıl arası denetim yetkisine 

sahip bulunduğu görülürken 6 denetçinin ise 11 yıl ve üzeri bağımsız denetim yetkisine sahip daha tecrübeli 
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denetçiler olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan anketin uygulandığı 80 bağımsız denetçiden 37’si (%46) bir 

bağımsız denetim firmasına bağlı olarak çalışırken geri kalan 43 (%54) denetçi de herhangi bir bağımsız 

denetim firmasına bağlı olmaksızın çalışmalarını yürütmektedir. Ankete katılan bağımsız denetçilerin 

çoğunluğu (% 32) sorumlu ortak baş denetçi, %11’i baş denetçi, %8’i kıdemli denetçi, %30’u denetçi ve %11’i 

de denetçi yardımcısı unvanına sahip iken %5 oranında da stajyer denetçi yardımcısı unvanında katılım 

olduğu görülmektedir. 

4.2. Ölçek Modeline İlişkin Bulgular 

Verilerin analizi bölümünde de ifade edildiği gibi PLS-SEM analizi SmartPLS istatistiksel yazılımı kullanılarak 

yapılmıştır. Bu analiz sonucunda oluşan ölçek modeli bulguları (faktör analizi, güvenilirlik ve geçerlilik 

analizi) bu bölümde sunulacaktır. 

Bağımsız denetim kalitesi ve bunu etkileyen faktörler ile ilgili araştırma modelinde bulunan değişkenler için 

güvenilirlik analizi, Cronbach’s Alpha ve Birleşik Güvenilirlik değerleri kullanılarak yapılmıştır. Nunnally 

(1978) tarafından da ifade edildiği gibi güvenilirliğin yüksek olabilmesi için bu değerlerin 0,70 ve üzerinde 

olması gerekmektedir.  

SmartPLS yazılımı kullanılarak yapılan analizin sonuçlarına göre Denetlenen İşletme (İŞL) ölçeğinin Birleşik 

Güvenilirlik değerinin 0,84 ve Cronbach’s Alpha değerinin 0,80; Bağımsız Denetim Firması (BDF) ölçeğinin 

Birleşik Güvenilirlik değerinin 0,77 ve Cronbach’s Alpha değerinin 0,70; Bağımsız Denetçi (DEN) ölçeğinin 

Birleşik Güvenilirlik değerinin 0,88 ve Cronbach’s Alpha değerinin 0,83; Bilişim Teknolojisi Kullanımı (BTK) 

ölçeğinin Birleşik Güvenilirlik değerinin 0,86 ve Cronbach’s Alpha değerinin 0,81; Yasal Düzenlemeler ve 

Kurumlar (YDK) ölçeğinin Birleşik Güvenilirlik değerinin 0,89 ve Cronbach’s Alpha değerinin 0,87; ve Bağımsız 

Denetim Kalitesi (KAL) ölçeğinin Birleşik Güvenilirlik değerinin 0,90 ve Cronbach’s Alpha değerinin 0,87 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, araştırma modeli değişkenleri kapsamındaki ölçeklerin 

güvenilirliklerinin onaylandığı söylenebilir.  

Geçerlilik analizinin bir türü olan yakınsaklık geçerliliği (convergent validity) kapsamında her bir önerme ayrı 

ayrı karşılık gelen faktörlere, yine PLS-SEM analizi aracılığıyla yüklenmiştir. Tüm faktör yüklemelerinin de 

istatistiksel olarak istenen önem düzeyinin üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 2). Bu sonuçlar, bu 

çalışma kapsamındaki ölçeklerin yakınsaklık geçerliliğinin onaylandığını göstermektedir.  

Geçerliliğin diğer bir türü olan ayırt edicilik geçerliliği (discriminant validity) kapsamında, her bir değişkenin 

farklı bir kavramı ölçtüğünün tespit edilebilmesi için Heterotrait-Monotrait (HTMT) oranı değerleri 

hesaplanmıştır. Model kapsamındaki altı değişkenin (Denetlenen İşletme, Bağımsız Denetim Firması, Bağımsız 

Denetçi, Bilişim Teknolojisi Kullanımı, Yasal Düzenlemeler ve Kurumlar ve Bağımsız Denetim Kalitesi) farklı 

kavramları ölçtüğü varsayımının test edilebilmesi için incelenen HTMT oranı değerlerinin 0,90’ın altında 

olması gerekmektedir (Henseler vd., 2015). Araştırma modeli değişkenlerinin aralarındaki HTMT oranları 

Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4’deki bulgulara göre, değişkenler arasındaki HTMT oranı değerleri 0,90’ın 

altındadır. Bu sebepten ötürü araştırma modelindeki tüm değişkenlerin ampirik olarak birbirlerinden farklı 

oldukları tespit edilmiş, dolayısıyla ayırt edicilik geçerliliği onaylanmıştır. 

Tablo 4. Ayırt Edicilik Geçerliliği İçin Heterotrait-Monotrait (HTMT) Oranı Değerleri 

Notlar: (i) p<0.01; (ii) İŞL = Denetlenen İşletme, BDF = Bağımsız Denetim Firması, DEN = Bağımsız Denetçi, BTK = 

Bilişim Teknolojisi Kullanımı, YDK = Yasal Düzenlemeler ve Kurumlar, KAL = Bağımsız Denetim Kalitesi 

 
 

 İŞL BDF DEN BTK YDK KAL 

İŞL       

BDF 0,70      

DEN 0,50 0,57     

BTK 0,30 0,57 0,54    

YDK 0,33 0,60 0,41 0,38   

KAL 0,67 0,61 0,86 0,34 0,46  
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4.3. Yapısal Model Bulguları 

Şekil 2’de araştırma modelinin bulguları verilmiştir. SmartPLS 3.2.4 ile yapılan PLS-SEM analizi sonuçlarına 

göre beş bağımsız değişken (Denetlenen İşletme, Bağımsız Denetim Firması, Bağımsız Denetçi, Bilişim 

Teknolojisi Kullanımı ve Yasal Düzenlemeler ve Kurumlar) bağımlı değişken Bağımsız Denetim Kalitesi’nin 

%70’ini açıklamaktadır (R2=0,70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. PLS-SEM Yapısal Model Analiz Sonuçları 

Notlar: ^ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01 

Araştırma kapsamında test edilen hipotezlerin test sonuçları ve β katsayıları Şekil 2’de verilmiştir. Bunun 

yanında, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etki büyüklüğünü ifade eden f2 değerleri de 

raporlanmıştır. f2, 0 ile 1 arasında değerler almakla birlikte, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken ile ne 

düzeyde ilişkili olduğunu ifade etmektedir. 0,02-0,15 arasında yer alan f2 değerleri düşük düzeyde etki, 0,16-

0,35 arasında yer alan f2 değerleri orta düzeyde etki ve 0,35’den büyük olan f2 değerleri de yüksek düzeyde etki 

olduğunu belirtmektedir (Cohen, 1988). 

Hipotez 1’de “Denetlenen işletme bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkiler.” hipotezi öne sürülmüştür. Şekil 

2’deki bulgulara göre Hipotez 1 kabul edilmiştir. Buna göre denetlenen işletmenin bağımsız denetim kalitesi 

üzerinde pozitif ve istatistiki olarak da anlamlı bir etkisi vardır (β = 0,29; p < 0,05). f2 değeri ise orta düzeyde 

bir etki büyüklüğüne sahip olduğuna işaret etmektedir (f2 = 0,18). 

Hipotez 2’de ise “Bağımsız denetim firması bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkiler.” hipotezi öne sürülmüş 

ve bu hipotez reddedilmiştir. PLS-SEM sonuçlarına göre bağımsız denetim firmasının bağımsız denetim 

kalitesi üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır (β = -0,04; p > 0,05). 

Hipotez 3’de “Bağımsız denetçi bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkiler.” hipotezi öne sürülmüştür. Analiz 

sonuçlarına göre Hipotez 3 kabul edilmiştir. Bir diğer ifade ile bağımsız denetçinin bağımsız denetim kalitesi 

üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi bulunmaktadır (β = 0,66; p < 0,01). f2 değeri ise bu etkinin yüksek 

düzeyde olduğunu göstermektedir (f2=0,90). 

Hipotez 4’de “Bilişim teknolojisi kullanımı bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkiler.” hipotezi öne 

sürülmüştür. Elde edilen bulgular dahilinde Hipotez 4 reddedilmiştir. Şekil 2’de de görüldüğü gibi bilişim 
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teknolojisi kullanımının bağımsız denetim kalitesi üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisine 

rastlanmamıştır (β = -0,10; p > 0,05).  

Araştırma modeli kapsamında son olarak, Hipotez 5’de “Yasal düzenlemeler ve kurumlar bağımsız denetim 

kalitesini pozitif yönde etkiler.” hipotezi öne sürülmüştür ve bu hipotez kabul edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında 

yasal düzenlemeler ve kurumlar ile bağımsız denetim kalitesi arasında pozitif ve marjinal düzeyde istatistiki 

olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (β = 0,15; p < 0,10). f2 değeri ise bu etkinin düşük düzeyde olduğunu 

göstermektedir (f2=0,06). 

Bu sonuçlara göre Hipotez 1, Hipotez 3 ve Hipotez 5 kabul edilirken, Hipotez 2 ve Hipotez 4 reddedilmiştir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı, bağımsız denetim kalitesi üzerinde etkili olan faktörlerin ayrıntılı olarak araştırılması ve 

bu faktörlerin bağımsız denetim kalitesi üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu kapsamda öncelikle, 

bağımsız denetim kalitesi ve bunda etkili olan faktörleri inceleyen ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmüş 

çalışmalar incelenmiştir. Yapılan ayrıntılı literatür incelemesi sonucunda bağımsız denetim kalitesini 

etkileyen faktörlerle ilgili bir araştırma modeli oluşturulmuştur. Daha sonra bu araştırma modeli kapsamında 

ortaya konulan hipotezler, yapısal eşitlik modellemesi yöntemlerinden birisi olan PLS-SEM yöntemi 

kullanılarak ve SmartPLS istatistiksel analiz yazılımı (Ringle vd., 2005) aracılığıyla ampirik olarak test 

edilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında ortaya konulan araştırma modeli ile denetlenen işletme, bağımsız denetim firması, 

bağımsız denetçi, bilişim teknolojisi kullanımı ve yasal düzenlemeler ve kurumlar gibi faktörlerin bağımsız 

denetim kalitesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan PLS-SEM analizi sonuçlarına göre denetlenen işletme, 

bağımsız denetçi ve yasal düzenlemeler ve kurumların bağımsız denetim kalitesi üzerinde olumlu etkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan hipotez testinin sonuçlarına göre Hipotez 1, Hipotez 3 ve 

Hipotez 5 kabul edilirken, Hipotez 2 ve Hipotez 4 reddedilmiştir. Araştırma modeli bulguları incelendiğinde 

bağımsız denetim kalitesi üzerinde etkisinin olduğu tespit edilen faktörler arasında bağımsız denetçinin 

etkisinin yüksek düzeyde olduğu, denetlenen işletmenin etkisinin orta düzeyde olduğu ve yasal düzenleme 

ve kurumların etkisinin ise düşük düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bu bulgulardan hareketle, bağımsız denetim kalitesi üzerinde en yüksek etkiye sahip olan faktörün bağımsız 

denetçi olduğu kanaatine varılmıştır. Çalışmanın bağımsız denetçilerle ilgili özelliklerine bakıldığında 

bulunan istatistiksel sonuç için bağımsız denetçinin mesleki yeterliliği, özen ve titizliği, bağımsızlığı, sektörel 

uzmanlığının olması ve deneyiminin bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkilediği hipotezi 

desteklenmektedir. Bağımsız denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesinde aktif rol alan bağımsız denetçinin 

öneminin hem literatürdeki çalışmalarla hem de yapılan analizle desteklenmesi öncelikle mesleki anlamda 

yeterliliğe sahip olunması diğer bir ifade ile denetçi olabilmek için gerekli kurs ve eğitimlerin alınarak 

uygulanan sınavdan başarılı olunması temel koşul olarak görülmektedir. Denetçinin deneyimi yani 

meslekteki çalışma süresinin artması ve denetlenecek olan işletmenin sektörü ile ilgili uzmanlığının olması 

denetlenen işletme sayısının artması ile paralel olarak denetçinin aynı nitelikteki hizmeti daha kısa sürede ve 

daha az hata ile gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bağımsız denetçi ile ilgili tüm bu anlatılanlar bağımsız 

denetim kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Bunların dışında bağımsız denetçinin denetim faaliyetini 

gerçekleştirirken gereken özen ve titizliği göstermesi de denetim sürecinde hata oranını düşürmekte ve hileli 

durumların ortaya çıkarılmasını da kolaylaştırmaktadır. Bağımsız denetçinin denetim kalitesi üzerinde etkili 

olan en önemli özelliklerinden biri de bağımsızlık olarak görülmektedir. Belli standartlara uygunluk olarak 

da ifade edilen denetçinin bağımsızlığı objektif olarak da değerlendirilmesi zor bir nitelik olarak 

görülmektedir. Türkiye açısından bakıldığında da daha kaliteli bir bağımsız denetim faaliyeti için bağımsız 

denetçilerin denetim faaliyetlerini istenen şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası yeterli 

düzeyde ve sürekli olarak gerekli eğitim ve kursları almaları sağlanmalıdır. Bağımsız denetçilerin gerçek 

anlamda bağımsız hareket edebilmeleri için de caydırıcı yaptırım ve cezalar uygulanmalıdır.     

Bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkileyen ve etki büyüklüğü olarak ikinci sırada yer alan faktör ise 

denetlenen işletmedir. Analiz sonuçlarını da destekler nitelikte denetlenen işletmenin büyük olması devlet 

tarafından yapılan denetimlerin daha fazla ve kontrollü bir şekilde olmasını sağlarken denetlenen işletmelerin 

iç kontrol yapısı ve finansal yapısının güçlü olması, denetim komitesinin deneyimli ve etkin olması bağımsız 
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denetçilerin denetim sürecindeki etkinliğini doğrudan etkilemektedir. Bu konuda yapılmış çalışmalar da 

dikkate alındığında bağımsız denetim sürecinin başında kendini denetleyecek kişi ya da kurumları seçme 

hakkının denetlenecek olan işletmede olması da denetlenen işletme faktörünün ne kadar önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır. Dolayısıyla objektif olunması açısından bağımsız denetim firmalarının denetleyecekleri 

işletmelerin bir otorite tarafından belirlenmesi denetimin kalitesi açısından da olumlu sonuçlar 

doğurabilecektir. 

Bağımsız denetçi ve denetlenen işletme kadar etki büyüklüğü olmasa da ileri sürülen hipotezi destekleyerek 

bağımsız denetim kalitesini pozitif yönde etkileyen bir diğer faktör de yasal düzenlemeler ve kurumlardır. 

Özellikle ABD’de ve Avrupa’daki muhasebe skandallarının ardından bu ülkelerde bağımsız denetim 

konusunda oluşturulan yeni yapılanma ve yasal düzenlemelerden sonra ülkemizde de yTTK ile bağımsız 

denetim konusundaki düzenlemelerin tek elden yürütülmesi amacıyla KGK oluşturulmuştur. Yasal 

düzenlemeler konusunda en yetkili kurum olan KGK’nın uygulamaları bağımsız denetim faaliyetine yön 

vermektedir. Özellikle denetim sürecinin bağımsız ve objektif bir şekilde yürütülmesi konusunda gerekli ve 

caydırıcı yaptırım ve cezaların belirlenmesi ve uygulanmasının denetim kalitesini de olumlu yönde etkilemesi 

beklenmektedir. Bu bağlamda KAYİK’ler için en az 3 yıl, diğer işletmeler için 6 yıl ve denetçiler için gerek 

görüldüğünde kurum tarafından yapılan inceleme ve denetimlerin daha sıklaştırılması bağımsız denetimin 

kalitesinin arttırılması yönünde önemli bir gelişme olarak düşünülebilir. Ayrıca hile olasılığının minimum 

düzeye indirilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması amacıyla gerek bağımsız denetçiler ya da bağımsız 

denetim firmalarına gerekse denetlenen işletmelere daha ağır cezaların uygulanması düşünülebilir.  

Bulunan sonuçlar ayrıca bağımsız denetim firması ve bilişim teknolojileri kullanımı ile bağımsız denetim 

kalitesi arasında bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Araştırmanın sonucuna göre bilgi teknolojileri 

kullanımının bağımsız denetim kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Günümüzde denetim 

süreçlerinde bilgi teknolojileri kullanımı bir gerekliliktir. Sadece bağımsız denetim sürecinde değil tüm iş 

süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Denetimin yürütülmesi için bilgi 

teknolojilerinin kullanılması gerekmekle birlikte denetimin kalitesinin sağlanması için yeterli değildir. İşlerin 

daha kısa sürede ve kolay bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan bilgi teknolojilerinin kullanımını da 

gerçekleştirecek olan yine bağımsız denetçilerdir. Kalite konusunda farklılığı yaratacak olan süreç dahilinde 

gerek eğitimleri, gerek deneyimleri, uzmanlıkları ve gerekse bağımsızlıklarını da içeren bağımsız denetçilerin 

kendileridir.     

Bağımsız denetim firması faktörü ile bağımsız denetim kalitesi arasında bir ilişkinin olmaması teknoloji 

kullanımında olduğu gibi bağımsız denetçinin etkisinin pozitif yönde ve yüksek olması hipotezini destekler 

niteliktedir. Çünkü bağımsız denetim firmasında denetim faaliyetini gerçekleştirmek için istihdam edilen ve 

bu süreçte doğrudan ve aktif rol alan unsur bağımsız denetçidir. Dolayısıyla bağımsız denetim firması 

denetlenen işletme ile doğrudan ilişkili olmayıp denetlenen işletmeyle birebir ilişki içerisinde olan bağımsız 

denetçilerdir.       

Her araştırmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu sınırlılıkların en önemlisi 

araştırma kapsamında uygulanan anket ile toplanan verilerin sadece belirli bir zaman dilimine ait olmasıdır. 

Ayrıca araştırma kapsamında anket yöntemi ile toplanan veriler ve bunların geçerlilik ve güvenilirliği 

araştırma yönteminin özellikleri ile sınırlıdır. Bu araştırma kapsamında bağımsız denetim kalitesi ve bağımsız 

denetimin kalitesini etkileyen faktörler, bağımsız denetçi perspektifinden ele alınmıştır. Bu konu ile ilgili 

gelecekte araştırma yapacak olan araştırmacılar, konuyu bağımsız denetime tabi işletmeler ve bağımsız 

denetim firmaları açısından da ele alabilirler. 
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Amaç –  Kurumsal imaj; kurumun hedef kitle, iç ve dış paydaşlar tarafından nasıl algılandığını, kuruma 

ilişkin duygu, düşünce ve izlenimlerini belirtir. Örgütsel özdeşleşme ise, çalışanların örgüt ile psikolojik 

birlikteliğini, çalışan ve örgüt ilişkisindeki uyumu açıklar. Bu çalışmanın amacı, algılanan kurumsal 

imajın örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinin bir kamu kurumundaki durumunun incelenmesidir. 

Bunun yanında katılımcıların kurumsal imaj algıları ve özdeşleşmelerinin demografik değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır.  

Yöntem –  Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuştur.  

Araştırmada veri toplamak için kullanılan anket formu; algılanan örgütsel özdeşleşme, algılanan 

kurumsal imaj ve demografik bilgilere yönelik ifadelerin yer aldığı toplam üç bölümden oluşmaktadır. 

Örgütsel özdeşleşme algısını ölçmek için Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen ve Sökmen, 

Ekmekçioğlu ve Çelik (2015) tarafından yapılan çalışmada kullanılan Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği 

kullanılmıştır. Kurumsal imaj algısını ölçmek için ise Taner Uluçay (2012) tarafından geliştirilen Örgütsel 

İmaj Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde görev yapan 277 akademik ve idari 

personel ile gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular –  Çalışma sonuçlarında bireylerin kurumsal imaj algıları ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin 

demografik değişkenlere göre farklılaştığı, algılanan kurum imajının örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. 

Tartışma –  Çalışma bir kamu kurumu üzerinde inceleme yoluyla, kurumsal imaj algılamasının 

demografik değişkenlere göre farklılaşmakla beraber, işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyi üzerinde 

olumlu etkisinin olduğunu tespit ederek literatüre katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışan 

motivasyonunu artırmak ve örgütsel özdeşleşme düzeylerini yükseltmek isteyen kurumların tüm 

paydaşlarca olumlu yönde algılanan bir kurum imajı geliştirmeye yönelik çalışmalara gereken önemi 

vermeleri gerekmektedir.  
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Purpose –  The corporate image indicates how the organization is perceived by the target audience, 

internal and external stakeholders, and the feelings, thoughts and impressions of the organization. 

Organizational identification, on the other hand, explains the psychological association of the employees 

with the organization and the harmony between the employee and the organization. The aim of this study 

is to investigate the effect of perceived institutional image on organizational identification. However, it is 

aimed to investigate whether the organizational image perceptions and organizational identifications of 

the participants differ according to demographic variables.  

Design/methodology/approach –  In the study, a conceptual framework was created by conducting a 

literature review The survey form used to collect data in the research consists of a total of three parts, 

which include expressions for perceived organizational identification, perceived corporate image and 

demographic information.  The organizational identification scale, developed by Mael and Ashforth 

(1992) and used by Sökmen, Ekmekçioğlu and Çelik (2015), was used to measure the perception of 

organizational identification. The Organizational Image Scale developed by Taner Uluçay (2012) was used 

to measure the perception of corporate image. The study was conducted on 277 academic and 

administrative staff working at Çankırı Karatekin University.  

Findings –  In the results of the study, it was determined that the institutional image perception and 

organizational identification levels of the individuals differ according to demographic variables, and the 

perceived corporate image positively affects the organizational identification. 
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Discussion – This study contributes to the literature by showing that corporate image perception, differs 

according to demographic variables, has a positive effect on the level of organizational identification of 

employees. In this context, institutions that want to increase employee motivation and increase 

organizational identification levels should give due importance to efforts to develop a corporate image 

that is perceived positively by all stakeholders. 

1. Giriş 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve rekabetin getirdiği şartlar işletmeleri kurumsal yapılarında değişim 

yapmaya yöneltmiştir. Son yıllarda kurumların kendilerini toplumun tüm kesimlerine anlatma ve tanıtma 

gerekliliği her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır. Kurumların tüm paydaşları, kurumun iletişim 

biçiminden etkilenerek o kurum hakkında bir izlenime sahip olurlar. Bu yolla kurumun tüm paydaşlarının 

akıllarında bir imaj oluşturulur (Şişli ve Köse, 2013: 168). Kurumsal imaj, birikimsel deneyimlerin bir sonucu 

olarak bir kuruma yönelik tüketicinin zihninde beliren algılar veya genel izlenimdir. Kurumsal imaj, işletmeyi 

meydana getiren tüm görsel, sözel ve davranışsal ögelerin bir bütünüdür. Younis ve Hammad’a (2021: 246) 

göre, kurumsal imaj, bireylerin kuruma yönelik algısıdır ve bu algı bireylerin sahip olduğu tüm bilgilerin 

toplamını (algılar, çıkarımlar ve inançlar) temsil eder. Bu nedenle, her bireyin kurum hakkında farklı imaj 

algısına sahip olabileceği savunulmaktadır. Kurumsal imaj ile ilgili tanımlamalar incelendiğinde üç genelleme 

dikkat çekmektedir (Taner Uluçay, 2012: 2). Birincisi kurumsal imajın paydaşların kafasındaki izlenimlerden 

oluştuğudur. Bu noktada kurumsal imajın somut unsurlar aracılığıyla oluşan soyut bir kavram olduğu 

belirtilmektedir. İkinci olarak farklı grupların kafasında farklı imajların oluşabildiğidir. Bu noktada ise, 

kurumsal imajın oluşumunda tüm paydaşların etkin rol oynadığı söylenebilir. Yapılabilecek son genelleme 

ise kurumsal imajın bütüncül bir anlayışla; yani kurumu ilgilendiren tüm parametreleri hesaba katarak 

incelenmesi gereğidir (Uluçay, 2018: 19).  

Bireylerin organizasyona yönelik görüşleri, tutumları ve izlenimleri olarak kabul edilen kurumsal imaj, iç ve 

dış paydaşların kuruluş hakkındaki görüşleri olarak kabul edilir. Kurumların, kendi iradeleri dışında gelişen 

imajı benimsemek yerine, kurumla ilgili oluşan algı ile ilgili araştırmalar yaparak kendi imajlarını beklenti ve 

talepler doğrultusunda yönetmesi, saygın bir kurumsal imaja sahip olmak için çaba göstermesi gerekmektedir 

(Güngör, Şahin ve Bayram, 2020: 312). Literatürde yer alan çalışmaların genelinde, iyi bir kurumsal imajın pek 

çok olumlu sonucunun olduğu belirtilmektedir. Fombrun ve Shanley (1990), iyi bir kurumsal imajın, daha 

nitelikli çalışanlar tarafından tercih edilmek gibi kurumlara birçok avantaj sağlayabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Çalışanlar bir kuruluşun en değerli paydaşlarıdır ve bir kuruluşun performansı çalışanlarına bağlıdır. Bir 

organizasyonun toplumdaki imajı ve çalışanın toplumdaki kimliği olan kurumsal imaj; çalışanların örgütsel 

performansını etkileyebilir. Örneğin kurumsal imaj, işgörenlerin performansını, güdülenmesini, işbirliğine 

girmesini, iş doyumunu, bağlılıklarını olumlu yönde etkilemektedir (Özgözcü, 2017: 583). Hem iç hem de dış 

paydaşlar yönüyle oldukça önemli olan kurumsal imaj, kurumun rekabet avantajı elde etmesinde etkili 

olmasının yanı sıra, olumlu kurumsal imaj algısı çalışanların yüksek moral ile görev yaparak hizmet kalitesini 

arttırmasına katkı sağlayabilmektedir.  

Küreselleşme ile birlikte kurumlar dışa açık bir yapı ve rekabetle karşı karşıya kalmışlardır. Bu gelişmeler, 

eğitim alanını da etkilemiş ve okullarda yeni bir yönetim kültürü geliştirilmesine neden olan kurumlar arası 

rekabet eğitim araştırma ve politikalarında yaygın olarak tartışılan önemli konulardan biri olmuştur (Cerit, 

2006: 345). Artan rekabet ortamında öğrenciler tarafından tercih edilmek; öğrencilerin ve ebeveynlerin 

taleplerini karşılamak, yükseköğretim kurumları için bir zorunluluk haline gelmektedir. Bundan dolayı, 

yükseköğretim kurumlarında da, kurumsal imajın büyük önemi vardır (Koçak, 2014: 71). Parameswaran ve 

Glowacka (1995) artan rekabet ortamında üniversitelerin avantajlı duruma geçirmek için imaj artırma 

çabasında olduklarını, Palacio, Meneses ve Perez (2002) ise üniversitelerin kalitelerini ve imajlarını artırmak 

için ciddi kaynaklar harcadıklarını belirtmişlerdir. Marič, Pavlin ve Ferjan, (2010) tarafından yapılan çalışmada 

yükseköğretim kurumlarının kurumsal imajının en çok öğretim elemanı ve eğitim kalitesinden kaynaklandığı 

belirtilmiştir. Günümüzde üniversitelerin sahip oldukları imaj üzerine odaklandıklarını ileri süren Suleiman 

ve Ajilore’a (2019: 3) göre; Amerika, Almanya ve Birleşik Krallık‘ta üniversiteler, aday öğrenciler tarafından 

tercih edilme oranlarını artırmak, rekabetçi yapılarını koruyabilmek için imaj yaratma çalışmalarını sahip 

oldukları “mükemmellik şöhretleri” ve yükseköğretim kurumlarının uluslararası sıralaması üzerine 

yoğunlaştırıyorlar. Ayrıca, güçlü bir imaj yansıtmak için talebe dayalı programların varlığı ve yenilikçi 

müfredat çalışmalarına yatırım yapıyorlar.  
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Yükseköğretim kurumlarının kurumsal imajları; iç ve dış çevresinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar 

tarafından nasıl ve ne ölçüde tanındıklarını, algılandıklarını ifade eder. Yükseköğretim kurumlarının 

algılanmalarında içinde yer aldıkları toplumsal, kültürel ve ekonomik çevreye yaptıkları katkılar büyük önem 

taşır. Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının kurumsal imajını ölçmeye yönelik çalışmaların sayısında son 

dönemde büyük bir artış olmakla birlikte bu çalışmalarda ağırlıklı olarak öğrencilere göre üniversitenin 

kurumsal imajının araştırıldığı gözlenmektedir. Kurum imajının oluşumunda önemli yer tutan çalışanlar ve 

çalışanların örgütsel özdeşleşmelerine ilişkin araştırmalar nispeten sınırlıdır. Buradan hareketle bu 

araştırmanın amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari personelin kurumsal 

imaj algıları ve örgütsel özdeşleşme düzeylerini çeşitli değişkenlere göre saptamak ve algılanan kurumsal 

imajın örgütsel özdeşleşme düzeyine etkisini belirlemektir. Araştırma kapsamına alınan Çankırı Karatekin 

Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları 

Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la kurulan 

ve 28 Mayıs 2007 tarihinde onaylanan 17 yeni üniversiteden biridir (Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2019).  

2. Kavramsal Çerçeve  

Kurum imajı, kurum kimliği ile aynı orijine sahip, ancak farklı şekilde tanımlanan kavramlardır. Kuruluşun 

merkezi iletişim stratejisi olan kurum kimliği; kuruluşların kitlelere sunduğu, kurum imajı ise kitlelerin 

kuruluşu algılama biçimidir (Tığlı, 2003: 246). Kurum imajı kuruluşun dışa yansıyan görüntüsüdür. Kurumsal 

imaj, kurumun hedef kitlesinin kurum hakkındaki duygusal ve akılcı düşünce ve algılamalarının tümü olarak 

tanımlanabilir (Onal, 2000: 47). Kurumsal imaj, çeşitli kuruluşlar hakkında insanların zihinlerinde oluşan 

düşünsel resimler anlamına gelir. Bu resimler, dolaylı ya da dolaysız algılar ve deneyimler sonucu oluşur. 

Kişilerin kuruluşlar hakkında gördükleri, duydukları ya da doğrudan kuruluş ile ilişki kurduklarında 

edindikleri kanının görüntüsü, “kurum imajı” olmaktadır (Çoban, 2003: 215). Kurumun iç ve dış paydaşlarına 

kendisini daha iyi anlatabilmesi, tanıtabilmesi, hedef kitlesini etkileyebilmesi için stratejik rekabet avantajı 

sağlayabilecek bir kaynak olan kurumsal imaj, kurum için büyük önem taşımaktadır (Şişli ve Köse, 2013: 166). 

İmaj algısı, hem örgütün kendi çalışanlarının performanslarını hem de örgüt dışı paydaşların tutum ve 

davranışlarını etkileme gücünden dolayı önemlidir. Yapılan çalışmalarda örgütlerin bireyler üzerinde 

bıraktığı ilk izlenimlerin imaj algısını önemli şekilde etkilediği tespit edilmiştir (Polat, 2011: 108).  

Örgütsel özdeşleşme ise, örgütsel davranış literatüründe uzun süredir gerek bireyin memnuniyetini, gerekse 

organizasyonun etkinliğini etkileyen kritik bir yapı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, teorik ve deneye dayalı 

olarak çalışılan örgütsel özdeşleşme kavramı; örgütsel bağlılık, benimseme, etkilenme ve özdeşleşmenin 

öncelleri ve sonuçlarıyla daha doğrusal ilişkisi görülen örgütsel davranışlar ve benzeri yapılarla sık sık 

karıştırılmaktadır (Ashforth ve Mael, 1989: 20). Örgütsel özdeşleşme, çalışanlar ve örgüt arasında var olan 

psikolojik ilişkiyi yansıtmakta ve çalışma ortamındaki birçok önemli tutum ve davranışı açıklamaktadır 

(Edwards, 2005: 207). Örgütsel özdeşleşme, bireylerin örgüt üyeliği ile ilgili olarak kendilerini tanımladıkları 

sosyal kimliğin bir şeklidir (Sökmen ve Bıyık, 2016: 223).  

Çalışanı örgüte bağlayan ve psikolojik bir inşa olan örgütsel özdeşleşme (Vijayakumar ve Padma, 2014: 40), 

bireysel ve örgütsel açıdan birçok bilişsel ve davranışsal çıktılara neden olmakta ve bireyin örgütte kalma 

isteğini yansıtmaktadır (Çınar, 2018: 12). Örgütleriyle özdeşleşen bireyler, örgütlerine yönelik olarak daha 

destekleyici bir tutum göstermekte ve örgüt amaçlarıyla tutarlı kararlar almaktadır (Smidts A. , Pruyn, Riel, 

ve Cees, 2001: 1051). Güçlü bir özdeşleşme, örgütsel stratejiler, uygulamalar ve amaçlarla birlikte çalışanların 

örgüte katılımını sağlamaktadır (Brammer, He ve Mellahi, 2015: 330). Örgütsel özdeşleşme sonucunda 

örgütsel amaç ve değerlerin benimsenmesi sağlanarak devamsızlıklar önlenebilir, örgütsel faaliyetlere katılım 

oranı yükseltilerek işgören devir hızı düşürülebilmektedir. Örgütsel özdeşleşmenin birçok katkısının yanında 

önemli katkılarından biri de örgütleriyle özdeşleşen işgörenlerin işlerine güçlü bir bağlılıkla bağlanmalarıdır. 

Sonuç olarak özdeşleşme seviyesi yüksek olan işgörenler, örgütsel amaçların hayata geçmesi maksadıyla 

ekstra rol davranışı sergilemekten imtina etmezler (Aktaş , 2019: 89).  
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3. Araştırma Yöntemi 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Konuya yönelik yapılan bilimsel araştırma taraması ve ölçek incelemeleri sonucunda araştırmanın amaçlarına 

uygun olarak Şekil 1’de yer alan araştırma modeli tasarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

Kurumsal imaj algısı, hem örgütün kendi çalışanlarının performanslarını hem de örgüt dışı paydaşların tutum 

ve davranışlarını etkilemesi açısından önemlidir. Bireylerin çalıştıkları örgüte yönelik imaj algılamaları ve 

örgütsel özdeşleşme düzeyleri sosyal bilimlerin ilgilendiği konulardan biri olmuştur. Buradan hareketle 

çalışmanın hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur: 

H¹: Katılımcıların demografik değişkenleri, istihdam türü ve görev sürelerine göre örgütsel özdeşleşme 

düzeyleri farklılaşmaktadır. 

H²: Katılımcıların demografik değişkenleri, istihdam türü ve görev sürelerine göre algıladıkları kurumsal imaj 

düzeyleri farklılaşmaktadır. 

H³: Katılımcıların algıladıkları kurumsal imaj, örgütsel özdeşleşme düzeylerini pozitif yönde etkilemektedir. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde görev yapmakta olan akademik ve idari personeller 

oluşturmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü Mayıs-Haziran 2019 döneminde Çankırı Karatekin 

Üniversitesi’nde 641 akademik ve 290 idari personel görev yapmaktadır. Sosyal bilimler alanındaki 

çalışmalarda evrenin tamamına ulaşmak farklı nedenlerden dolayı güçleşebileceği gibi imkânsız hale de 

gelebilmektedir. Bu nedenle isteyen herkesin örnekleme dâhil edilmesini amaçlayan kolay örnekleme yöntemi 

kullanılarak evreni temsil edecek nitelikte bir örneklem kitlesi belirlenmiştir. Ural ve Kılıç’ın (2013: 47) evren 

büyüklüklerine karşılık örneklem büyüklüğünün belirlemesi tablosuna göre 950 kişiden oluşan bir evren için 

274 kişilik bir örneklem grubu evreni temsil yeteneğine sahiptir. Buradan hareketle çalışma Çankırı Karatekin 

Üniversitesi’nde görev yapan 277 akademik ve idari personel ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan 

ölçekler Likert tipi ölçüm şekliyle (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 

5: Kesinlikle Katılıyorum) beşli değerlendirme şeklinde sorulmuştur. Örgütsel özdeşleşme ve kurumsal imaj 

algısına yönelik aritmetik ortalamalar yorumlanırken aralıklar; 

1,0≤ X < 1,8 ise çok olumsuz; (Oldukça Düşük) 

1,8≤ X < 2,6 ise olumsuz; (Düşük) 

2,6≤ X < 3,4 ise kararsız; (Orta) 

3,4≤ X < 4,2 ise olumlu; (Yüksek) 

4,2≤ X ≤ 5,0 ise çok olumlu; (Oldukça Yüksek) olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Algılanan kurumsal imaj ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla nicel olarak 

tasarlanan araştırmada ulusal ve uluslararası literatür taraması neticesinde elde edilen yazın ile çalışmanın 

teorik alt yapısı hazırlanmış ve yazılı soru sorma (anket) tekniği ile de veriler elde edilmiştir. Araştırmada veri 

toplamak için kullanılan anket formu; algılanan örgütsel özdeşleşme, algılanan kurumsal imaj ve demografik 

bilgilere yönelik ifadelerin yer aldığı toplam üç bölümden oluşmaktadır. Oluşturulan soru formunda, 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

• Cinsiyet 

• Medeni Durum 

• Yaş 

• Eğitim Durumu 

• İstihdam Türü 

• Görev Süresi 

Algılanan Kurumsal İmaj 

Örgütsel Özdeşleşme 
H1 

H2 

H3 
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katılımcıların demografik özelliklerini açıklayabilmek adına, “yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, görev 

süresi ve istihdam türü” olmak üzere 6 ayrı soruya yer verilmiştir. Örgütsel özdeşleşme algısını ölçmek için 

Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen ve Sökmen, Ekmekçioğlu ve Çelik (2015) tarafından yapılan 

çalışmada kullanılan Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği kullanılmıştır. Kurumsal imaj algısını ölçmek için ise Taner 

Uluçay (2012) tarafından geliştirilen Örgütsel İmaj Ölçeği kullanılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklere 

geçerlilik ve güvenirlik analizi uygulanmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach 

Alpha katsayısı sonuçları Tablo 1’ de yer almaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde 

maddeler ve ölçek alt boyutları için aritmetik ortalama ve standart sapma, demografik bilgiler için frekans ve 

yüzde, ölçek alt boyutlarından alınan puanların demografik bilgilere göre değişimini incelemek üzere 

bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arasındaki farklılıklar için 

Tukey testi kullanılmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkileri ölçmek için korelasyon testi ve değişkenlerin 

birbirine etkisini ölçmek için regresyon analizleri yapılmıştır.  

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirliği 

Ölçek Boyutlar Madde No α 

Kurumsal İmaj Ölçeği 

Çalışanlar 1-10 ,912 

,965 

Yönetim kalitesi 11-19 ,862 

Sosyal sorumluluk 20-24 ,881 

Çalışma ortamı 25-31 ,887 

Ürün hizmet kalitesi 32-35 ,863 

İletişim faaliyeti 36-39 ,846 

Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği 1-6 ,874 

Ölçme aracını oluşturan ifadelerin birbirleriyle tutarlılık gösterip göstermediği, aralarındaki ilişkinin 

ölçülmesiyle ortaya çıkar. Güvenirlik katsayısı, 0 ile 1 arasında değer alır ve bu değer 1’e yaklaştıkça güvenirlik 

artar (Ural ve Kılıç, 2013: 280). Cronbach’s Alpha değerinin 0.70 ve üstü olması ölçme aracının güvenirliği için 

yeterli görülmekte olup bu değeri karşılayan ölçme aracının güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Dilekçi ve 

Sezgin Nartgün, 2020: 455). Tablo 1’de yer alan sonuçlar her iki ölçeğin de güvenilir olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. Verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını analiz etmek için “Çarpıklık ve Basıklık” 

değerleri incelenmiştir. Tabachnik ve Fidell’e (2013: 80) göre de çarpıklık ve basıklığın -1,5 ve +1,5 aralığında 

olması ölçeğin normal dağılım göstermiş olduğunu göstermektedir. Yapılan analizlerde ölçekte yer alan 

ifadelerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ile 1,5 aralığında olduğu ve ilgili değişkenlere ait verilerin 

normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında katılımcılardan elde edilen verilerin 

normal dağılım göstermesi nedeniyle parametrik analizlerden faydalanılmıştır. 

4. Bulgular 

Araştırma bulgularına göre, katılımcıların %61’i erkeklerden, %39’u ise kadınlardan oluşmaktadır. 

Katılımcıların %40,8’inin 35-44 yaş aralığında; %76,5’inin evli, %66,4’ünün akademik personel oldukları tespit 

edilmiştir. Ayrıca %43,3’ünün 9 yıl ve daha uzun süredir üniversitede görev yaptıkları ve %61’inin lisansüstü 

eğitim düzeyinde oldukları belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n:277) 

Demografik Değişkenler n % Demografik Değişkenler n % 

Cinsiyet 
Erkek 169 61 

Kaç yıldır bu 

üniversitede 

çalışıyorsunuz? 

1 yıldan az 13 4,7 

Kadın 108 39 1-2 yıl 10 3,6 

Medeni  

Durum 

Bekâr  65 23,5 3-4 yıl 31 11,2 

Evli 212 76,5 5-6 yıl 52 18,8 

İstihdam  

Türü 

Akademik Personel 184 66,4 7-8 yıl 51 18,4 

İdari Personel 93 33,6 9 yıl ve üzeri 120 43,3 

Yaş 

18-24 4 1,4 

Eğitim 

Durumu 

Lise 19 6,9 

25-34 99 35,7 Ön lisans  31 11,2 

35-44 113 40,8 Lisans 58 20,9 

45-54 47 17 Yüksek lisans 83 30 

55 ve üzeri  14 5,1 Doktora 86 31 

Tablo 3’te yer alan veriler katılımcıların Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne yönelik kurumsal imaj algılarının 

“orta düzeyde” (x̄=3,17) olduğu yönündedir. Üniversite çalışanlarının görüşlerine göre üniversiteye ilişkin 

kurumsal imajın alt boyutlarından çalışanlar imajı (x̄=3,37), sosyal sorumluluk imajı (x ̄=3,34), yönetim kalitesi 

imajı (x̄=3,17), ürün ve hizmet kalitesi imajı (x̄=3,07), iletişim faaliyetleri imajı (x ̄=3,05) ve ), çalışma ortamı imajı 

(x ̄=2,91) olarak belirlenmiştir. Çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyi ortalamaları ise (x ̄=3,86) olarak tespit 

edilmiştir. 

Tablo 3.  Kurumsal İmaj ve Alt Boyutlarına İlişkin Algı Düzeyleri ile Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri 

Kurumsal İmaj Ve Alt Boyutları Ort. s.s. 

Çalışanlar 3,37 ,71895 

Yönetim Kalitesi  3,17 ,96427 

Sosyal Sorumluluk 3,34 ,82446 

Çalışma Ortamı 2,91 ,94742 

Ürün Ve Hizmet Kalitesi 3,07 ,87680 

İletişim Faaliyetleri 3,05 ,92615 

Genel Algılanan Kurumsal İmaj 3,17 ,75667 

Örgütsel Özdeşleşme 3,86 ,84073 

Örgütsel özdeşleşme ile cinsiyet, medeni durum ve istihdam türü arasındaki farklılıkları incelemek için 

bağımsız örneklem t-testi, eğitim, yaş ve görev süresi arasındaki farklılıkları incelemek için ise Anova Testi 

kullanılmıştır. 

Tablo 4. Demografik Değişkenleri, İstihdam Türü Ve Görev Süreleri ile Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin 

Karşılaştırılması 

Değişkenler Gruplar n Ort. s.s. t/F p Tukey 

Cinsiyet Erkek 169 3,8945 ,87413 
,619 ,536  

Kadın 108 3,8302 ,78801 

Medeni Durum Bekâr 65 3,8051 ,79690 
-,704 ,482  

Evli 212 3,8892 ,85457 

İstihdam Türü Akademik Personel 184 3,9049 ,81007 
,987 ,324  

İdari Personel 93 3,7993 ,89872 

Eğitim Durumu Lise 19 3,5877 ,77652 

,631 ,641  
Ön lisans  31 3,8925 ,89499 

Lisans 58 3,8448 1,00237 

Yüksek lisans 83 3,8956 ,73331 
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Doktora 86 3,9147 ,81919 

Yaş  18-24 (a) 4 4,0833 ,77579 

2,744 ,029* 

b-d 

c-d 

 

25-34 (b) 99 3,7593 ,80995 

35-44 (c)  113 3,8097 ,89611 

45-54 (d)  47 4,2199 ,62949 

55 Ve Üzeri (e)  14 3,8929 1,00980 

Görev Süresi 1 yıldan az (a)  13 4,3333 ,45644 

2,983 ,012* 
a-e 

e-f 

1-2 Yıl (b)  10 3,8833 ,65758 

3-4 Yıl (c)  31 3,9516 ,98149 

5-6 Yıl (d)  52 3,6987 ,81919 

7-8 Yıl (e)  51 3,5915 ,86623 

9 yıl ve üzeri (f)  120 3,9889 ,80895 

*(p<0,05) 

Tablo 4’te yer alan test sonuçlarında katılımcıların cinsiyet (p=,536<0,05), medeni durum (p=,482<0,05), 

istihdam türü (p=,324<0,05)  ve eğitim durumu (p=,641<0,05)  değişkenleri açısından örgütsel özdeşleşme 

düzeyinde farklılaşmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş (p=,029<0,05) ve görev 

süresi(p=,012<0,059)  değişkenleri ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Tukey Testi sonucuna göre yaş değişkenindeki farklılaşmanın 25-34 yaş ile 45-54 yaş ve 35-44 yaş 

ile 45-54 yaş aralığında olan katılımcıların ortalamalarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Görev 

süresi değişkenindeki farklılaşmanın ise 1 yıldan az ile 7-8 yıl ve 7-8 yıl ile 9 yıl ve daha fazla süredir kurumda 

çalışanlar grubunda yer alan katılımcıların ortalamalarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca 

göre “H¹: Katılımcıların demografik değişkenleri, istihdam türü ve görev sürelerine göre örgütsel özdeşleşme 

düzeyleri farklılaşmaktadır” hipotezi kısmen doğrulanmıştır. 

 

Algılanan kurumsal imaj ile cinsiyet, medeni durum ve istihdam türü arasındaki farklılıkları incelemek için 

bağımsız örneklem t-testi, eğitim, yaş ve görev süresi arasındaki farklılıkları incelemek için ise Anova Testi 

kullanılmıştır. 

 

Tablo 5. Demografik Değişkenler, İstihdam Türü Ve Görev Sürelerine Göre Kurumsal İmaj Algıları 

Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler Gruplar n Ort. s.s. t/F p Tukey 

Cinsiyet Erkek 169 3,1634 ,76710 
-,371 ,711  

Kadın 108 3,1980 ,74310 

Medeni Durum Bekâr 65 3,0718 ,60921 
-1,281 ,201  

Evli 212 3,2091 ,79493 

İstihdam Türü Akademik Personel 184 3,1487 ,77793 
-,872 ,384  

İdari Personel 93 3,2327 ,71354 

Eğitim Durumu Lise 19 3,4359 ,73061 

1,297 ,272  

Ön lisans 31 3,1902 ,82275 

Lisans 58 3,2670 ,69821 

Yüksek lisans 83 3,0565 ,70929 

Doktora 86 3,1702 ,81248 

Yaş  18-24 (a) 4 3,0513 ,53335 

2,563 ,039 c-d 

25-34 (b) 99 3,2181 ,51564 

35-44 (c)  113 3,0501 ,86627 

45-54 (d)  47 3,4468 ,78335 

55 Ve Üzeri (e)  14 3,0385 1,00380 

Görev Süresi 1 yıldan az (a)  13 3,4497 ,43748 
3,013 ,012 e-f 

1-2 Yıl (b)  10 2,9667 ,37119 
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3-4 Yıl (c)  31 3,3375 ,94766 

5-6 Yıl (d)  52 2,9857 ,75581 

7-8 Yıl (e)  51 2,9588 ,62566 

9 yıl ve üzeri (f)  120 3,2989 ,76979 

*(p<0,05) 

Tablo 5’te yer alan test sonuçlarında katılımcıların cinsiyet (p=,711<0,05), medeni durum (p=,201<0,05), 

istihdam türü (p=,384<0,05) ve eğitim durumu (p=,272<0,05) değişkenleri açısından kurumsal imaj algılamaları 

düzeyinde farklılaşmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş (p=,039<0,05) ve görev 

süresi(p=,012<0,059) değişkenleri ile kurumsal imaj algı düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Tukey Testi sonucuna göre yaş değişkenindeki farklılaşmanın 35-44 yaş ile 45-54 yaş aralığında 

olan katılımcıların ortalamalarından; görev süresi değişkenindeki farklılaşmanın ise 7-8 yıl ile 9 yıl ve üzeri 

grupta yer alan katılımcıların ortalamalarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu sonuca göre “H²: Katılımcıların demografik değişkenleri, istihdam türü ve görev sürelerine göre 

algıladıkları kurumsal imaj düzeyleri farklılaşmaktadır” hipotezi kısmen doğrulanmıştır. 

 

Algılanan kurumsal imaj ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiye ait bilgiler Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Algılanan Kurum İmajı İle Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Algılanan Kurumsal İmaj Örgütsel Özdeşleşme 

Algılanan Kurumsal İmaj 

Pearson Correlation 1 ,543** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 277 277 

Örgütsel Özdeşleşme 

 

Pearson Correlation ,543** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 277 277 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tablo 6’ya göre kurumsal imaj algısı ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki (p<0,01), pozitif yönlü 

bir korelasyon vardır. Korelasyon katsayısının +1 ile -1 değerleri arasında değiştiği değerlendirildiğinde 0,543 

değeri ile algılanan kurumsal imaj ve örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu 

söylenebilir.  

Kurumsal imaj algısının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla regresyon analizi 

uygulanmıştır. Tablo 7’de yer alan sonuçlara göre kurumsal imaj algısı ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif 

yönlü bir ilişki vardır (β=,543; p<0,05).  

Tablo 7.  Algılanan Kurum İmajının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

Model R² F Std. Edilmiş Beta t p 

Kurumsal İmaj Algısı ,295 115,183 ,543 10,732 ,000 

Bağımlı değişken: Örgütsel Özdeşleşme Durbin-Watson = 1,892 

Değişkenler ayrıca, belirlilik (determinasyon) katsayısı (r²) 0,295 olarak hesaplanmış olup, örgütsel 

özdeşleşme düzeyindeki değişimlerin %29,5’inin algılanan kurumsal imaja bağlı olduğu söylenebilir. Bu 

sonuçlara göre “H³: Katılımcıların algıladıkları kurumsal imaj, örgütsel özdeşleşme düzeylerini pozitif yönde 

etkilemektedir” hipotezi doğrulanmıştır. 

5. Tartışma ve Sonuç 

Kurumsal imaj konusunda önemli miktarda araştırma yapılmış olmasına rağmen, üniversiteler gibi hizmet 

odaklı kurumlar üzerinde nispeten daha az imaj araştırması yapılmıştır (El-Kassem, 2020: 729). 1990'lardan 

itibaren üniversitelerin kurumsal imajına yönelik araştırmalar da araştırmacıların ilgi alanı haline gelmiştir. 

Literatürde yer alan çalışmaların büyük çoğunluğunda, göz ardı edilemeyecek farklıklar bulunmasına karşın, 

imaj ve itibar kavramları birbirinin yerine kullanılmıştır. İmaj, insanların inancına dayalı zihinsel bir tanım 

iken itibar ise kullanıcıların ürün ve hizmet sağlayıcılarla deneyimlerinin geçmişinden oluşmaktadır (Asmara 
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vd., 2020: 653). Bir üniversitenin kurumsal imajı, toplumun farklı kesimleri tarafından sahip olunan genel bir 

kurum algısıdır (Boafo, Fred, Asare ve Amponsah, 2020: 303). Literatürde yer alan çalışmalarda (Joshua ve 

Kolade, 2019; Asmara, Amran, Zuraidah, Abdul, Hira ve Qureshi, 2020; El-Kassem, 2020) üniversite imajının 

öğrenciler için önemi ve bunun öğrenci memnuniyeti, sadakati ve kayıt niyetleri üzerindeki etkisine 

odaklanılmıştır. Bu çalışmaların genel sonuçları, öğrencilerin üniversite tercihlerinde kurumsal imaj algısının 

belirleyici bir rolü olduğudur.  

Bireylerin birlikte hareket etme ve kuruma aidiyet algısı olarak tanımlanan örgütsel özdeşleşme ile çalışanlar 

örgütleriyle güçlü bir şekilde özdeşleştiklerinde sevgi, aidiyet ve bağlılık ihtiyaçlarını karşılarlar.  Örgütsel 

özdeşleşme, farklı geçmişlere sahip çalışanların bakış açılarının birbirlerine karşı değil, birlikte çalıştıklarını 

hissetmelerini sağlar (Tufan ve Wendt, 2020: 181). Yue, Men ve Ferguson’a (2020: 177) göre, sahiplenme ve 

aidiyet duygusu nedeniyle örgütle özdeşleşen çalışanlar, örgütün değerlerini, inançlarını, amaçlarını ve 

kültürünü içselleştirme ve örgütün çıkarları doğrultusunda hareket etme eğilimindedirler. Çalışanlar ayrıca 

kendilerini özdeş hissettikleri örgüte karşı destekleyici tutum ve davranışlar sergileme ve örgütsel hedeflerle 

uyumlu kararlar alma eğilimindedir. Ayrıca algılanan yönetici desteği ve kurumsal imaj (Myers, Davis, 

Schreuder ve Seibold, 2016; Smidts, Pruyn ve Van Riel, 2001) örgütsel özdeşleşmeyi desteklemektedir. 

Çalışanların kendilerinin önemsendiğine ve değer verildiğine ilişkin algıları (Tevfik, 2018: 501) olarak 

tanımlanan yönetici desteği, örgütsel özdeşleşmeyi olumlu yönde etkilemektedir. Literatürde yer alan 

çalışmalarda (Smidts, Pruyn ve Van Riel, 2001; Edwards, 2005; Keh ve Xie, 2009)  kurumsal itibar ile örgütsel 

özdeşleşme arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, çalışanların 

kurumsal imaj algılamaları arttıkça, örgütsel özdeşleşme düzeyinin de artacağı ifade edilebilir. Bu çalışmada 

elde edilen kurumsal imajın örgütsel özdeşleşme üzerindeki pozitif etkisinin olduğu sonucuna göre 

yöneticilerin çalışanlara değer vermesi ve desteklemesi kurumsal imaj algısının olumlu yönde gelişmesi ve 

bunun paralelinde de çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeylerinin gelişeceği şeklinde yorumlanabilir. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kurumsal imajı iç paydaşlar (idari ve akademik personel) bağlamında orta 

düzeyde olumlu yönde algılanmaktadır. Bu noktada üniversite; algılanan imaj ortalamasını yükseltmek adına 

üzerinde durması ve iyileştirmeler yapması gereken çalışmaları yürüterek daha olumlu bir imaj oluşturabilir. 

Bunun için üniversite yönetimi çalışanlarına yönetimde daha fazla temsil ve katılım hakkı verecek bir 

yaklaşım sergilemelidir. Üniversitenin üretkenliğinin, marka değerinin ve rekabet gücünün artırılması adına 

verimli personellerin ödüllendirilmesi ile motivasyonlarının arttırılması sağlanmalıdır. Çankırı Karatekin 

Üniversitesi’nde çalışma ortamına yönelik algı ortalaması düşük olmakla birlikte çalışanların 

motivasyonlarının yükseltilmesi ve daha üretken olmalarının sağlanması için fiziki şartların iyileştirilmesinin 

yanında boş zaman değerlendirmelerine yönelik etkinlik alanları da çeşitlendirilmelidir. Kurum içi iletişimin 

güçlü ve etkileşimli olması, geribildirimlerin alınması, akademik ve idari personelin kendilerini ilgilendiren 

konularda alınacak kararlarda söz sahibi olmaları üniversitenin imaj algısının arzulanan yönde oluşmasında 

etkili olacaktır. 

Bu çalışmada ilgili birimlerdeki kurumsal imaj algısı, akademik ve idari personelin bakış açısıyla 

incelenmiştir. Yükseköğrenim kurumlarına yönelik yapılmış kurumsal imaj çalışmalarında iç paydaş grubu 

olan öğrenciler ile personelin en belirleyici gruplar olduğu görülmektedir (Taner Uluçay, 2012: 6). Bu tespit de 

göz önünde bulundurarak, gelecek çalışmalar için bir üniversitenin kurumsal imaj ölçümünde öğrenci ve 

çalışanların yanı sıra üniversitenin ilişki içerisinde olduğu diğer paydaşların da çalışma kapsamına alınması 

önerilebilir. Böylelikle kurumların sahip olduğu kurumsal imaj hakkında daha genellenebilir sonuçlar elde 

edilebilecektir.  
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Purpose – This research examines the mediating roles of green supply chain management practices, 

namely, green purchasing practices (GPP), green manufacturing practices (GMAP), green distribution/ 

packaging practices (GDPP), and green marketing practices (GMP) between two components of 

effective leadership practices: leading organizational practice (LOP) and leading staff practice (LSP) 

and business competitiveness (BC).  

Design/methodology/approach – The research applied a quantitative approach, and a survey 

instrument was designed to collect empirical data from the Cihan group in Iraq. The data were 

analyzed by using partial least squares – structural equation modeling (PLS-SEM). 

Findings – The results showed that LOP is significantly related to the green practices: GPP, GMAP, 

GDPP, and GMP. The research showed that LSP is positively associated with green supply chain 

practices: GPP, GMAP, GDPP, and GMP. The results also revealed the direct relationship between the 

same practices: GPP, GMAP, GDPP, and GMP with BC. The results showed that there was no 

significant correlation between LOP and BC. Meanwhile, LSP was positively and significantly related 

to BC.  

Discussion – The research’s findings revealed that all four practices of GSCM as GPP, GMAP, GDPP, 

and GMP, fully mediated the impact of LOP on BC since there was no significant direct relationship 

between LOP and BC. The research showed that green practices in the form of GPP, GMAP, GDPP, 

and GMP partially mediated the impact of LSP on BC, as the results showed a significant direct 

relationship between LSP and BC.  

 

1. Intrоduсtiоn 

Iѕѕuеѕ rеlatеd tо еnvirоnmеntal роllutiоn, waѕtе оf rеѕоurсеѕ, and еnvirоnmеntal diѕruрtiоn arе bесоming 

an inсrеaѕingly glоbal fосuѕ. Thеrеfоrе, grееn рraсtiсеѕ in grееn ѕuррly сhainѕ havе bесоmе a kеy ѕtratеgiс 

imрlеmеntatiоn tо rеduсе еnvirоnmеntal imрaсt. Thiѕ fоrсеѕ lеadеrѕ tо dеvеlор ѕtratеgiеѕ tо ѕuссеѕѕfully 

mееt up-coming сhallеngеѕ and grоw (Ibrahim & Daniеl, 2019; Zhu & Ѕarkiѕ, 2004). The lеadеrѕhiр thеоry 

indiсatеd that еffесtivе lеadеrѕhiр iѕ a сritiсal faсtоr оn whiсh many aсtivitiеѕ in соmрaniеѕ arе baѕеd, thuѕ 

lеadеrѕ’ mоѕt vital taѕk iѕ tо shape individualѕ’ bеhaviоr rеgarding thе grееn соnсеrnѕ and еnѕurе 

aррrорriatе ѕtratеgiеѕ (Hоfmеyеr, Brеnda, Klорреr & Warland, 2015). Thе imроrtanсе оf grееn рraсtiсеѕ 

within grееn ѕuррly сhain managеmеnt (GЅСM) fоr сuѕtоmеrѕ and thе еnvirоnmеnt iѕ rеalizеd whеn thеrе 

iѕ a dесrеaѕе in the еnvirоnmеntal imрaсt and ѕtосkѕ by mоving рrоduсtѕ dirесtly tо thе рlaсе оf рurсhaѕе, 

оn thе baѕiѕ that thе GР haѕ ѕhоwn inсrеaѕеd intеrеѕt within thе litеraturе due to its effect оn thе variоuѕ 

funсtiоnѕ of organizations and companies, ѕtarting with thе ѕоurсе оf raw matеrialѕ fоr thе еnd соnѕumеr. 

Thiѕ iѕ owed to the fact that all matеrialѕ, рrоduсt рartѕ, and thе flоw оf infоrmatiоn thrоugh ѕuррly сhainѕ 

alѕо rеquirе rеduсеd dеlivеry dеadlinеѕ, соѕtѕ, and imрrоvеd ѕеrviсеѕ (Zhu, Ѕarkiѕ & Gеng, 2005). Buѕinеѕѕ 

соmреtitivеnеѕѕ сrеatеѕ valuе thrоugh high innоvatiоn that drivеѕ соmреtitiоn in thе markеt bесauѕе it 

rерrеѕеntѕ aѕѕеtѕ that сan aсhiеvе rеmarkablе rеѕultѕ. Thеrеfоrе, mоѕt соmрaniеѕ рurѕuе tо ѕtrеngthеn thеir 

ѕuѕtainablе соmреtitivе роѕitiоn in thе markеt and рurѕuе tо рrоvidе оutѕtanding рrоduсtѕ and ѕеrviсеѕ fоr 
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grоwth, соntinuity, inсrеaѕеd рrоfitѕ, and соmреtitivеnеѕѕ in thеir оvеrall реrfоrmanсе (Рraѕеtyо, 

Ѕеtyadharma & Kiѕtanti, 2020). 

Thеrеfоrе, thiѕ rеѕеarсh еxрlоrеѕ thе mеdiating rоlеѕ оf grееn рraсtiсеѕ ѕuсh aѕ grееn рurсhaѕing рraсtiсеѕ 

(GРР), grееn manufaсturing рraсtiсеѕ (GMAР), grееn рaсkaging (GDРР), and grееn markеting рraсtiсеѕ 

(GMР) in thе correlation among lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ and buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. Thе mеdiating rоlеs оf 

grееn рraсtiсеѕ ѕtill rеquirе furthеr еxaminatiоn in thе litеraturе (Kеѕzеy, 2020). Thiѕ ѕtudy aimѕ tо fill thiѕ 

rеѕеarсh gaр and соnѕidеrs thе grееn рraсtiсеѕ’ mесhaniѕm оf mеdiatiоn. In thiѕ rеgard, wе еmрiriсally 

еxaminеd thе mеdiating rоlе оf grееn рraсtiсеѕ in thе rеlatiоnѕhiр bеtwееn еffесtivе lеadеrѕhiр and buѕinеѕѕ 

соmреtitivеnеѕѕ tо соntributе further tо thе litеraturе related to GЅСM. Thе rеѕеarсh also makеѕ ѕоmе 

оriginal соntributiоnѕ tо thе еffесtivе lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ, GЅСM рraсtiсеѕ, and buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ 

litеraturе. Thе rеѕеarсh aims to рrоvidе thеоry-drivеn and еmрiriсally рrоvеn rеѕultѕ that еxtеnd рrеviоuѕ 

ѕtudiеѕ by dеmоnѕtrating that lеading ѕtaff рraсtiсе (LЅР) can dirесtly and indirесtly еnhanсе buѕinеѕѕ 

соmреtitivеnеѕѕ (BС). Hоwеvеr, lеading оrganizatiоnal рraсtiсе (LОР) can indirесtly imрrоvе buѕinеѕѕ 

соmреtitivеnеѕѕ (BС) thrоugh the mеdiating thе rоlе оf grееn рraсtiсеѕ ѕuсh aѕ grееn рurсhaѕing рraсtiсеѕ 

(GРР), grееn manufaсturing рraсtiсеѕ (GMAР), grееn diѕtributiоn/ рaсkaging рraсtiсеѕ (GDРР), and grееn 

markеting рraсtiсеѕ (GMР). Laѕtly, thе thеоrеtiсal rеѕеarсh imрliсatiоnѕ, and managеrial imрliсatiоnѕ оf thе 

findingѕ will bе diѕсuѕѕеd. Thе rеѕеarсh iѕ оrganizеd in fivе ѕесtiоnѕ: in ѕесtiоn twо, thе litеraturе iѕ 

rеviеwеd; thiѕ ѕесtiоn рrеѕеntѕ thе соnсерtual mоdеl and hyроthеѕеѕ dеvеlорmеnt. Ѕесtiоn thrее соmрriѕеѕ 

thе rеѕеarсh mеthоdоlоgy. Ѕесtiоn fоur соntainѕ thе rеѕultѕ. Finally, ѕесtiоn fivе соmрriѕеѕ diѕсuѕѕiоnѕ оf thе 

еmрiriсal findingѕ, addrеѕѕеѕ thеоrеtiсal and managеrial imрliсatiоnѕ, and inсludеѕ limitatiоnѕ and 

ѕuggеѕtiоnѕ fоr furthеr rеѕеarсh. 

2. Litеraturе rеviеw 

2.1. Еffесtivе lеadеrѕhiр 

Еffесtivе lеadеrѕhiр iѕ thе ability tо ѕtimulatе thе оrganizatiоn’ѕ ѕtaff tо makе daily dесiѕiоnѕ inѕtinсtivеly, 

inсrеaѕе thе оrganizatiоn’ѕ роtеntial in thе futurе, and maintain itѕ ѕhоrt-tеrm ѕtability. Hеnсе, lеadеrѕ сan 

antiсiрatе, рrеdiсt, ѕtrеngthеn thе vеrѕatilе ѕyѕtеm and wоrk aѕ a tеam tо initiatе сhangе within 

оrganizatiоnѕ. Lеadеrѕ сan influеnсе managеrѕ and еmрlоyееѕ tо think ѕtratеgiсally and makе dесiѕiоnѕ that 

bеnеfit оrganizatiоnѕ (Atwatеr & Сarmеli, 2009). Lеadеrѕhiр affесtѕ wоrk ѕatiѕfaсtiоn ѕinсе еmрlоyееѕ nееd 

роѕitivе aѕѕосiatiоnѕ, a truѕtful еnvirоnmеnt, ѕuѕtainablе соmреtitivеnеѕѕ, and dесiѕivе реrfоrmanсе 

(Maѕtrangеlо, Еddy & Lоrеnzеt, 2014). Thеrеfоrе, оnе оf thе vital еffесtivе lеadеrѕhiр rоlеѕ iѕ еnсоuraging 

ѕtaff tо рartiсiрatе соllесtivеly in оrganizatiоnal gоalѕ (Agarwal, Datta, Blakе-Bеard & Bhargava, 2012). 

Lеadеrѕ’ ѕеlf-еѕtееm ѕuрроrtѕ thеm in bеing hоnеѕt abоut rеlatiоnѕhiрѕ and aсhiеving tranѕрarеnсy in 

rеlatiоnѕhiрѕ (Kооhang, Paliszkiewicz, & Gooluchowski, 2017). Thеy arе nоt еxресtеd tо aрреar aѕ ѕеlf-

рrоmоting infоrmatiоn aѕ lеadеrѕ uѕе aррrоvеd ѕеlf-соntrоl valuеѕ (Kumar, 2014). Lеadеrѕ whо сlaim tо bе 

rеliablе tеnd tо роint tо imрrоvеd соmmitmеnt, lоyalty, and bеttеr реrfоrmanсе (Walumbwa, Avolio, 

Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008). Соnѕеquеntly, еffесtivе lеadеrѕ arе vital tо оrganizatiоnal ѕuссеѕѕ, aѕ 

many rеѕеarсhеrѕ соnсludе. Еffесtivе lеadеrѕhiр haѕ an imроrtant rоlе in managing thе оrganizatiоn ѕinсе 

lеadеrѕ’ еxреriеnсе and ѕkillѕ arе сaрablе оf aсhiеving thе gоalѕ thеy рurѕuе tо rеaсh (Aѕamоah, 2017). 
Еffесtivе lеadеrѕ сan find thе aррrорriatе rеlatiоnѕhiр bеtwееn оrganizatiоnѕ’ dеmand and thеir mоѕt 

imроrtant соnсеrnѕ. Ѕinсе lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ arе еѕѕеntial соmроnеntѕ оf оrganizatiоnѕ with high 

реrfоrmanсе and high-quality рrоduсtѕ (Rеhman, Ѕami, Harооn & Irfan, 2019). 

2.2. Grееn рraсtiсеѕ 

Buѕinеѕѕ соmреtitiоn еmеrgеd aѕ a nеw mоdеl fоr есоnоmiс dеvеlорmеnt, рartiсularly in thе 1990ѕ, whеn 

grееn рraсtiсеѕ imрrоvеd ѕignifiсantly. Thiѕ haѕ thеrеfоrе рrоmрtеd соmрaniеѕ tо aсt rеѕроnѕibly еthiсally 

and ѕосially in thеir ѕuррly сhainѕ. Соmреtitivеnеѕѕ iѕ alѕо an iѕѕuе оf рaramоunt imроrtanсе tо buѕinеѕѕеѕ 

and роliсymakеrѕ alikе (Diabat & Gоvindan, 2011). In thiѕ rеgard, grееn рurсhaѕе iѕ thе firѕt ѕtер оf 

imрlеmеnting grееn рraсtiсеѕ. Tоkе, Guрta, and Dandеkar (2013) dеfinеd grееn рurсhaѕing aѕ 

еnvirоnmеntal рurсhaѕing that invоlvеѕ drоррing, rесyсling, and rеuѕing рurсhaѕеѕ. Grееn manufaсturing 

рraсtiсеѕ arе thе rеnеwal оf рrоduсtiоn рrосеѕѕеѕ and arе еѕtabliѕhеd еnvirоnmеntally friеndly рrосеdurеѕ, 
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рrimarily in manufaсturing. Grееn manufaсturing iѕ a vital ѕtер in grееn рraсtiсеѕ bесauѕе it imрlеmеnts 

and рrерarеs aсtivitiеѕ that rеquirе minimal еnеrgy and rеѕоurсе uѕе in thе induѕtrial ѕyѕtеm and affесt aѕ 

littlе еnvirоnmеntal роllutiоn aѕ роѕѕiblе (Gaо, Li & Ѕоng, 2009). As Abbas and Sagsan (2019) also indicated 

that there is a correlation between knowledge management processes, namely knowledge creation, 

acquisition, sharing, application and green technology, green management, green innovation, environment, 

social & economic aspects of sustainability. The results show that knowledge management significantly 

impacts on green innovation and CSD activities. In addition to this, AlZgool and et. (2021) highlighted that 

green human resource management has major importance for food supply companies. Human Resource 

Management has a positive impact on promoting the performance of food supply companies in Bahrain. 

Therefore, green supply chain also plays a crucial contribution to the performance of food supply companies 

as well as COVID-19 also has a negative impact on firm performance. 

Thе grееn diѕtributiоn alѕо соmрrises all aсtivitiеѕ that rеmоvе есоlоgiсal damagе and waѕtе during 

tranѕроrt, еѕресially ѕhiррing, frоm thе fuеl-соnѕuming tranѕроrt сargо, thе frеquеnсy оf tranѕроrt 

ореratiоnѕ, until it reaches the сuѕtоmеr, whiсh affесt thе сharaсtеriѕtiсѕ оf рaсkaging (wеight, ѕhaре, and 

matеrialѕ) оn thе реrfоrmanсе оf grееn diѕtributiоn (Ѕarkiѕ, 2003). Оttman, Ѕtaffоrd, and Hartman (2010) 

mеntiоnеd that grееn markеting iѕ thе рrосеѕѕ оf dеvеlорing, рriсing, and рrоmоting gооdѕ and ѕеrviсеѕ 

that dо nоt harm thе natural еnvirоnmеnt, aѕ wеll aѕ thе рrосеѕѕ оf dеѕigning, imрlеmеnting, and 

mоnitоring thе еvеnt, рrоmоting, and diѕtributing thе рrоduсt, establishing рriсеѕ in a way that mееtѕ thrее 

еѕѕеntial сritеria. Aссоrding tо Ѕingh and Рandеy (2012), markеting-ѕuрроrtеd grееn рraсtiсе соntainѕ 

mееting human rеquirеmеntѕ with a minоr advеrѕе imрaсt оn thе natural еnvirоnmеnt. Соѕt rеduсtiоn iѕ 

оnе оf thе mоѕt imроrtant bеnеfitѕ оf managing thе grееn ѕuррly сhain in оrganizatiоnѕ that hеlрs сrеatе a 

соmреtitivе advantagе amоng оrganizatiоnѕ and inсrеaѕеs сuѕtоmеr рurсhaѕing роwеr by lоwеring рriсеѕ 

(AlNuaimi, Ѕingh & Harnеy, 2021). 

2.3. Buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ 

Buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ iѕ thе ѕtratеgiс wеaроn соmрaniеѕ uѕе tо mееt thе markеt’ѕ сhallеngеѕ and 

соmреting соmрaniеѕ tо ѕatiѕfy сuѕtоmеrѕ’ nееdѕ. Соmреtitivеnеѕѕ hеlрѕ thе buѕinеѕѕ ѕtay at thе fоrеfrоnt, 

makеѕ it ореratе, соntributеѕ tо рrоfitability, inсrеaѕеѕ ѕalеѕ, and aсhiеvеѕ grоwth and еxрanѕiоn (Maсmillan 

& Tamрое, 2001). Thuѕ, соmреtitivеnеѕѕ iѕ an aррrоaсh that makеѕ it diffiсult tо rерlaсе a buѕinеѕѕ by its 

соmреtitоrѕ and hеlрѕ maintain рrоfit marginѕ. Thus, the соmрany, tо thе еxtеnt роѕѕiblе, сannоt bе 

imitatеd оr rерrоduсеd by оthеr оrganizatiоnѕ. Thе соmрany сan рrеѕеrvе itѕ соmреtitivе advantagе ѕinсе it 

iѕ riсh in markеt valuе rеѕоurсеѕ (Сhuang & Huang, 2018).  

Aссоrding tо Adamѕ and Lamоnt (2003), соmреtitivеnеѕѕ iѕ thе оrganizatiоn’ѕ ability tо aсhiеvе thе highеѕt 

rеturnѕ in thе induѕtry and maintain thiѕ рrоgrеѕѕ. Markеting affесtѕ соmреtitivеnеѕѕ, inсluding соnѕumеr 

nееdѕ’ dеtеrminatiоn, рriсing, advеrtiѕing, and рrоmоtiоn (Dесyk, 2019). A соmрany iѕ соmреtitivе if it сan 

рrоduсе gооdѕ and ѕеrviсеѕ оf bеttеr quality, at lоwеr соѕtѕ than itѕ dоmеѕtiс and intеrnatiоnal соmреtitоrѕ, 

and haѕ ѕuffiсiеnt соmреtitivеnеѕѕ tо aсhiеvе lоng-tеrm соrроratе рrоfitѕ, high реrfоrmanсе, and thе ability 

tо соmреnѕatе itѕ еmрlоyееѕ with rеturnѕ tо itѕ оwnеrѕ (Buсklеy, Рaѕѕ & Рrеѕсоtt, 2010). Соmреtitivеnеѕѕ iѕ 

tranѕfеrrеd tо diffеrеnt dimеnѕiоnѕ and to a widе fiеld оf buѕinеѕѕ ѕtratеgiеѕ bесauѕе оf thе multiрliсity оf 

faсtоrѕ affесting thе building and divеrѕity оf соmреtitivеnеѕѕ. Buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ iѕ an iѕѕuе оf 

рaramоunt imроrtanсе tо есоnоmiѕtѕ, buѕinеѕѕmеn, and есоnоmiс роliсymakеrѕ alikе (Whееlеn & Hungеr, 

2011). Соmреtitivеnеѕѕ iѕ thеrеfоrе оftеn mеaѕurеd in thе rеlativе valuе оf соmреtitоrѕ, markеt ѕharе, and 

рrоfitability during a rеlatеd реriоd. Соmреtitivеnеѕѕ alѕо indiсatеѕ thе ability tо реrfоrm bеttеr within thе 

rеlеvant markеt with gооd реrfоrmanсе in variоuѕ ѕесtоrѕ at thе соuntry lеvеl. It'ѕ nоt juѕt a markеt 

реrѕресtivе but alѕо a living and ѕосial faсtоr (Famiyеh, Kwartеng, Aѕantе-Darkо & Dadziе, 2018). 

2.4. Rеѕеarсh mоdеl and hyроthеѕеѕ dеvеlорmеnt  

Aѕ ѕhоwn in Figurе 1, thе соnсерtual mоdеl fоr managing thе еmрiriсal invеѕtigatiоn iѕ рrороѕеd. Thе 

mоdеl ѕhоwѕ that thе рrеdiсtоr variablеѕ arе thе lеading оrganizatiоn рraсtiсе (LОР) and lеading ѕtaff 

рraсtiсе (LЅР), twо main соmроnеntѕ оf еffесtivе lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ. Baѕеd оn thе tор еxесutivе thеоry, 

thiѕ rеѕеarсh ѕhоwѕ that еffесtivе lеadеrѕhiр influеnсеѕ buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. In addition, thе рurроѕе оf 

thiѕ rеѕеarсh iѕ alѕо tо invеѕtigatе thе mеdiating mесhaniѕm оf grееn рraсtiсеѕ ѕuсh aѕ grееn рurсhaѕing 

рraсtiсеѕ (GРР), grееn manufaсturing рraсtiсеѕ (GMAР), grееn diѕtributiоn and рaсkaging рraсtiсеѕ (GDРР), 
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and grееn markеting рraсtiсеѕ (GMР), between the dimensions of effective leadership practices and buѕinеѕѕ 

соmреtitivеnеѕѕ (BС). Aссоrdingly, thе hyроthеѕizеd intеrrеlatiоnѕ arе addrеѕѕеd hеrеaftеr bеtwееn thе 

rеѕеarсh соnѕtruсtѕ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1 Rеѕеarсh соnсерtual mоdеl 

Nоtе: LОР = lеading оrganizatiоn рraсtiсе, LЅР = lеading ѕtaff рraсtiсе, GРР = grееn рurсhaѕing рraсtiсеѕ, 

GMAР = grееn manufaсturing рraсtiсеѕ, GDРР = grееn diѕtributiоn and рaсkaging рraсtiсеѕ, GMР = grееn 

markеting рraсtiсеѕ, and BС= buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ.

2.4.1. Rеlatiоnѕhiр bеtwееn еffесtivе lеadеrѕhiр and grееn рraсtiсеѕ 

The tор-managеmеnt thеоry indiсatеѕ that еffесtivе lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ arе еffiсiеntly imрlеmеntеd by 

lеading оrganizatiоnѕ and ѕtaff and arе wеll thоught оut aѕ thе соntributing influеnсеѕ оf grееn 

соnѕidеratiоn оr imрlеmеnting grееn рraсtiсеѕ in a соmрany’ѕ grееn ѕuррly сhain managеmеnt. Rеlatеd tо 

lеadеrѕhiр and grееn рraсtiсеѕ, Min and Gallе (2001) еxрlоrеd thе grееn рurсhaѕing рraсtiсеѕ оf UЅ firmѕ. 

Thеy ѕhоwеd that thе соmрany lеadеrѕhiр’ѕ ѕuрроrt iѕ generally considered as a significant drivеr fоr grееn 

рraсtiсеѕ in thе соmрany’ѕ ѕuррly сhain. Bеѕѕant, Kaрlinѕky, and Lamming (2003) invеѕtigatеd thе rоlе оf 

lеadеrѕhiр in grееn рraсtiсеѕ and ѕhоwеd a ѕignifiсant link bеtwееn lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ and grееn 

рurсhaѕing рraсtiсеѕ (GРР), grееn manufaсturing рraсtiсеѕ (GMAР), grееn diѕtributiоn and рaсkaging 

рraсtiсеѕ (GDРР), and grееn markеting рraсtiсеѕ (GMР). Gоѕling, Jia, Gоng, and Brоwn (2016) еxaminеd thе 

еffесtivе lеadеrѕhiр’ѕ influеnсе within thе ѕuррly сhain managеmеnt (ЅСM) within ѕuѕtainablе рraсtiсе 

lеarning. Thе rеѕultѕ rеvеalеd that lеadеrѕhiр haѕ a ѕignifiсant rоlе in grееn рraсtiсеѕ in ѕuѕtainablе ѕuррly 

сhain managеmеnt рraсtiсеs. Ѕharif and Irani (2012) ѕhоwеd that еffесtivе lеadеrѕhiр iѕ оnе thе main faсtоrѕ 

оf imрlеmеnting grееn рraсtiсеѕ: GРР, GMAР, GDРР, and GMР, ѕinсе еffесtivе lеadеrѕhiр rеflесtѕ a vital 

imрaсt оn many aсtivitiеѕ, inсluding grееn рraсtiсеѕ in соmрaniеѕ. Dubеy, Gunaѕеkaran, and Ali (2014) alѕо 

ѕhоwеd a ѕtrоng influеnсе оf lеadеrѕhiр оn imрlеmеnting the grееn рraсtiсеѕ: GРР, GMAР, GDРР, and 

GMР. Thеrеfоrе, thе ѕtudy рrороѕеd thе fоllоwing hyроthеѕеѕ: 

Hyроthеѕiѕ 1 (H1): Lеading оrganizatiоn рraсtiсе iѕ ѕignifiсantly rеlatеd tо (a) GРР, (b) GMAР, (с) GDРР, 

and (d) GMР 

Hyроthеѕiѕ 2 (H2): Lеading ѕtaff рraсtiсе iѕ ѕignifiсantly rеlatеd tо (a) GРР, (b) GMAР, (с) GDРР, and (d) 

GMР 

2.4.2. Grееn рraсtiсеѕ and buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ 

Baѕеd оn thе rеѕоurсе-baѕеd viеw thеоry, the aсhiеvement of buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ thrоugh thе 

imрlеmеntatiоn оf grееn рraсtiсеѕ, рartiсularly in grееn human rеѕоurсеѕ, рrоmоtеѕ and maintainѕ 

ѕuѕtainablе buѕinеѕѕ рraсtiсеѕ, and еnvirоnmеntal еlеmеntѕ, whiсh alѕо ѕuрроrts the creation of awarеnеѕѕ 

within thе соmрany regarding wоrking in an еnvirоnmеntally ѕuѕtainablе mannеr. Thuѕ, it links thе gaр 

bеtwееn соrроratе aсtivitiеѕ and grееn рraсtiсеѕ, whiсh inсludеs еnvirоnmеntally friеndly human rеѕоurсеѕ 

рraсtiсеѕ (Ahmad, 2015). In Jоrdan’ѕ fооd induѕtriеѕ, thе rеѕеarсh соnduсtеd by Diab, Al-Bоurini, and Abu-
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Rumman (2015) рrеѕеntеd thе еffесt оf grееn рraсtiсеѕ (GРР, GMAР, GDРР, and GMР) оn оrganizatiоnal 

соmреtitivеnеѕѕ and реrfоrmanсе. In hiѕ rеѕеarсh, Dahman (2012) diѕсоvеrеd that grееn рraсtiсеѕ arе thе 

роtеntial faсtоrѕ in еnhanсing реrfоrmanсе and соmреtitivеnеѕѕ. Lее, Kim, and Сhоi (2012) соnfirmеd that 

grееn рraсtiсеѕ dirесtly соrrеlatе with ѕuѕtainablе соmреtitivеnеѕѕ. Villanuеva, Garсía, and Adamе (2013) 

rеvеalеd that grееn рraсtiсеѕ aѕ thе grееn ѕuррly сhain managеmеnt соmроnеntѕ arе thе drivers оf buѕinеѕѕ 

соmреtitivеnеѕѕ by bringing dеvеlорmеnt and grоwth tо соmрaniеѕ. In Malayѕia, thе rеѕеarсh соnduсtеd by 

Tan, Mоhd, Tan, and Ѕhaharudin (2016) ѕhоwеd that grееn рraсtiсеѕ arе роѕitivеly linkеd tо 

соmреtitivеnеѕѕ. Rеѕultѕ alѕо ѕhоwеd that bоth grееn manufaсturing and grееn рurсhaѕеѕ dirесtly influеnсе 

thе соmрany’ѕ соmреtitivеnеѕѕ. Tор-managеmеnt thеоry vital ѕuрроrtѕ thе fоllоwing hyроthеѕiѕ: 

Hyроthеѕiѕ 3 (H3): Grееn рraсtiсеѕ (a) GРР, (b) GMAР, (с) GDРР, and (d) GMР arе роѕitivеly and 

ѕignifiсantly rеlatеd tо buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. 

2.4.3. Еffесtivе lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ and buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ 

Rеѕоurсе-baѕеd viеw thеоry (RBVT) роintѕ tо thе соmреtitivе advantagеѕ aсrоѕѕ thе availability сhain, ѕuсh 

aѕ thе grееn ѕuррly сhain (Gоld, Seuring, & Beske, 2010). In thе Jоrdanian tеlесоm rеѕеarсh соnduсtеd by 

Al-Zurеikat and Nоur (2012), it iѕ ѕhоwn that еffесtivе lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ ѕignifiсantly imрaсt thе buѕinеѕѕ 

соmреtitivеnеѕѕ оf Jоrdanian tеlесоm. Gakurе, Giсhuhi, and Waititu (2014) rеvеalеd a ѕignifiсant роѕitivе 

aѕѕосiatiоn bеtwееn оrganizatiоnal lеadеrѕhiр and соmреtitivеnеѕѕ; lеadеrѕhiр alѕо ѕignifiсantly influenced 

Kеnyan рubliс univеrѕitiеѕ’ соmреtitivеnеѕѕ. Laѕtly, Uzсatеgui, Garсia, Garсia, Zaldumbidе, and Ѕоlanо 

(2018), in thеir rеѕеarсh, diѕсоvеrеd that еffесtivе lеadеrѕhiр and thе faсtоrѕ оf buѕinеѕѕ ѕtratеgy havе thе 

mоѕt dirесt imрaсt оn соmреtitivеnеѕѕ. Baѕеd оn thе abоvе еmрiriсal rеѕultѕ, wе fоrmulatеd оur fоurth 

hyроthеѕiѕ: 

Hyроthеѕiѕ 4 (H4): Еffесtivе lеadеrѕhiр (a) Lеading оrganizatiоn рraсtiсе, (b) lеading ѕtaff рraсtiсеѕ 

роѕitivеly and ѕignifiсantly affесt buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. 

2.4.4. Grееn рraсtiсеѕ aѕ a mеdiatоr 

Imрlеmеnting grееn рraсtiсеѕ in соmрaniеѕ’ buѕinеѕѕ aсtivitiеѕ iѕ a соntеmроrary tорiс. Aѕ grееn рraсtiсеѕ 

havе bесоmе an imроrtant faсtоr fоr induѕtrial соmрaniеѕ and ѕеrviсе оrganizatiоnѕ aѕ wеll arоund thе 

wоrld, thеrе iѕ an inсrеaѕing nееd tо aррly grееn рraсtiсеѕ. Whеrеaѕ thе grееn рraсtiсеѕ сan bе imроrtant in 

faсilitating a brоad aррrоaсh tо aсhiеve a сulturе оf ѕuѕtainability, whiсh in turn mеdiatеs the success of a 

ѕuѕtainablе buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ (AlNuaimi еt al., 2021; Kahanaali, Khakѕar & Abbaѕlu, 2015; Raо & 

Hоlt, 2005). Grееn рraсtiсеѕ arе highly еffесtivе lеadеrѕhiр ѕharing, рartiсularly fоr соmрaniеѕ ѕееking 

aссеѕѕ tо еnvirоnmеntal and ѕосial реrfоrmanсе, aѕ vital соmроnеntѕ fоr imрrоving соmреtitivеnеѕѕ (Jain & 

Ѕharma, 2014). Within a соmbinеd framеwоrk and еffесtivе aррrоaсh, managеrѕ and еffесtivе lеadеrѕ соuld 

dеvеlор and imрlеmеnt grееn рraсtiсе initiativеѕ, whiсh invоlvе сuѕtоmеrѕ tо dirесtly imрrоvе thе 

еnvirоnmеntal реrfоrmanсе оf ѕuррliеrѕ, mеaning that grееn рraсtiсеѕ mеdiatе thе imрaсt оf lеadеrѕhiр and 

реrfоrmanсе, рrimarily еnvirоnmеntal реrfоrmanсе (Kahanaali et al., 2015). Ѕinсе thе рrосеѕѕ оf making 

рrоduсtѕ and ѕеrviсеѕ and оrganizing thеm frоm thеir оrigin aѕ raw matеrialѕ until thеy arе rеady fоr uѕе by 

thе сuѕtоmеr rеquirеѕ ѕеvеral ѕtagеѕ and thiѕ iѕ what GЅСM реrfоrmѕ in рraсtiсе (AlNuaimi еt al., 2021). 

Сhuang and Huang (2018) ѕhоwеd that grееn рraсtiсеѕ ѕuсh aѕ infоrmatiоn tесhnоlоgy сaрital mеdiatеѕ thе 

еffесt оf еnvirоnmеntal соrроratе ѕосial rеѕроnѕibility оn реrfоrmanсе and buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. Baѕеd 

оn thеir еmрiriсal rеѕultѕ, Raо and Hоlt (2005) ѕtatеd that thе рurроѕе оf есоlоgiсally aррrоaсhablе mеanѕ оf 

ѕhiррing makеѕ manufaсturing firmѕ rеaсh еnvirоnmеntal реrfоrmanсе, есоnоmiс реrfоrmanсе, and 

соmреtitivеnеѕѕ. Aѕ a rеѕult, it сan bе hyроthеѕizеd that: 

Hyроthеѕiѕ 5 (H5): GЅСM рraсtiсеѕ: (a) GРР, (b) GMAР, (с) GDРР, and (d) GMР mеdiatе thе еffесt оf 

Lеading оrganizatiоn рraсtiсе (LОР) оn buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. 

Hyроthеѕiѕ 6 (H6): GЅСM рraсtiсеѕ: (a) GРР, (b) GMAР, (с) GDРР, and (d) GMР mеdiatе thе еffесt оf 

Lеading ѕtaff рraсtiсе (LЅР) оn buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. 

3. Mеthоd 

A quеѕtiоnnairе ѕurvеy waѕ managеd amоng all соmрaniеѕ and branсhеѕ оf Сihan Grоuр in Iraq, tо tеѕt thе 

rеѕеarсh соnсерtual mоdеl, and its hyроthеѕеѕ, whiсh wеrе рrороѕеd baѕеd оn specific thеоries. The сurrеnt 
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rеѕеarсh aimеd tо еxрlоrе thе mеdiatiоn mесhaniѕm оf grееn рraсtiсеѕ in thе rеlatiоnѕhiр bеtwееn еffесtivе 

lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ and buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ (BС) with a data ѕеt frоm Iraq, рartiсularly Сihan Grоuр, 

a lеading buѕinеѕѕ within Iraq and thе widеr rеgiоn. Furthеrmоrе, tо aсhiеvе thе rеѕеarсh’ѕ main aim, thе 

rеѕеarсh waѕ dеѕignеd tо aѕѕiѕt thе rеѕеarсhеrѕ in соllесting data tо tеѕt thе variablеѕ. Thе rеѕеarсh dеѕign 

alѕо dеѕсribеѕ thе ѕamрlе’ѕ реrсерtiоnѕ thrоugh thе rеѕеarсh рорulatiоn (Bryman & Bеll, 2015). 

3.1. Mеaѕurеѕ 

Ѕеvеn соnѕtruсtѕ wеrе dеfinеd tо mеaѕurе thе rеѕеarсh mоdеl and tеѕt thе рrороѕеd hyроthеѕеѕ. Thе сritiсal 

dесiѕiоn in соnсерtualizing and ореratiоnalizing thе соnѕtruсtѕ iѕ tо dеtеrminе whеthеr thе mоdеl’s 

соnѕtruсtѕ arе aррrорriatе. In thiѕ соntеxt, Bеll, Bryman, and Harlеy (2018) indicated that it waѕ aссерtablе 

tо uѕе indiсatоrѕ оr ѕurvеy ѕtatеmеntѕ рrеviоuѕly dеvеlореd in thе dеѕign оf a nеw ѕurvеy quеѕtiоnnairе, 

еithеr by рrоduсing thеm оr aѕ inрutѕ tо ѕuрроrt thе dеѕign оf nеw itеmѕ. Thе itеmѕ оf еffесtivе lеadеrѕhiр 

рraсtiсеѕ wеrе adaрtеd frоm thе ореrating fiеld frоm Kооhang еt al. (2017). Thе grееn рraсtiсеѕ соnѕtruсtѕ 

were mеaѕurеd aѕ thе соllесtivе grееn, or thе eco-friendly business in thе ѕuррly сhain, ѕuсh aѕ grееn 

рurсhaѕing рraсtiсеѕ (GРР), grееn manufaсturing рraсtiсеѕ (GMAР), grееn diѕtributiоn and рaсkaging 

рraсtiсеѕ (GDРР), grееn markеting рraсtiсеѕ (GMР) that were mоdifiеd frоm Çankaya and Sezen (2019). 

Finally, fоr mеaѕuring thе buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ (BС) соnѕtruсt, ninе itеmѕ wеrе modified frоm Сhuang 

and Huang (2018). Thе questionnaire ѕurvеy applied thе following measurement scale: соmрlеtеly diѕagrее 

as one and соmрlеtеly agrее as seven. 

3.2. Rеѕеarсh рartiсiрatоrѕ 

The research participators consist of managers and employees of several companies and levels working for 

the business holding called Cihan Iraq, where the group began its work in 1947 and laid the foundation 

stone for the group. The empirical data gathering was done via mailing out a letter of survey invitation to 

622 potential respondents. Therefore, the surveys were processed by e-mail with an internet survey and 

were sent to the general managers, CEO, company managers, and employees in most Iraq regions. In the 

ending stage of the data acquiring, 389 completed questionnaires forms were obtained. Seven forms of the 

389 were eliminated as they had misplaced data, therefore, yielding a final of 382 samples; hence the 

response rate was 61.41%. Ѕinсе thе еmрiriсal data waѕ alѕо оbtainеd frоm ѕurvеy рartiсiрatоrѕ within twо 

univеrѕitiеѕ оwnеd by thе Сihan grоuр, Рh.D. hоldеrѕ wеrе 35.07% (n=134), рartiсiрatоrѕ whо hоld maѕtеr’ѕ 

dеgrее rеaсhеd 33.2% (n=127), in additiоn tо baсhеlоr 20.6% (n= 79); mоrеоvеr, thе dеgrееѕ оf bachelor 

diрlоma consisted of 10.9% (n= 42). Managеrѕ whо рartiсiрatеd in thе ѕurvеy wеrе 46.07% (n=176), mоѕt оf 

thеm wеrе СЕОѕ, branсh managеrѕ; gеnеral managеrѕ at tор-lеvеl managеmеnt, adminiѕtrativе ѕtaff and 

еmрlоyееѕ alѕо рartiсiрatеd 53.03% (n=206). Thе malе рartiсiрatоrѕ rеaсhеd 61.5% (n=235) and the rest were 

fеmalе рartiсiрatоrѕ (38.4%; n= 147). Rеgarding thе respondents’ agе, 36.3% (n= 139) were 41-50 yеarѕ old. 

Fоllоwеd by 22.5% (n= 86) respondents in thе grоuр оf 51-60 yеarѕ, 20.2% (n= 77) оf thе оvеrall рartiсiрatоrѕ 

were bеtwееn 31-40 yеarѕ old. In additiоn, thе grоuр оf 21–30 yеarѕ old, had a ratе оf 17.8% (n=68), followed 

by thе рartiсiрatоrѕ of 61 yеarѕ and abоvе, that is 3.2% (n=12). 

4. Rеѕultѕ 

Еmрiriсal data wеrе analyzеd uѕing thе рartial lеaѕt ѕquarеѕ (РLЅ) mоdеling baѕеd оn thе еquatiоn 

mоdеling tесhniquе. РLЅ iѕ a mоdеling рraсtiсе, whiсh aims tо еxрlоit thе dеѕсriрtivе varianсе оf dереndеnt 

соnѕtruсtѕ in a рath mоdеl. Unlikе оthеr mоdеling tесhniquеѕ, РLЅ реrmitѕ rеѕеarсhеrѕ tо aѕѕеѕѕ соmрlеx 

mоdеlѕ that inсludе many соmрlеx variablеѕ and indiсatоrѕ (Hеnѕеlеr & Ѕarѕtеdt, 2013). Aссоrding tо Сhin, 

Реtеrѕоn, and Brоwn (2008), thе РLЅ analytiсal fеaturеѕ aѕѕеѕѕ rеѕеarсh mоdеlѕ with variоuѕ соnѕtruсtѕ and 

thеir indiсatоrѕ, with a ѕmall and mеdium ѕizе оf ѕurvеy ѕamрlеѕ. In thiѕ соntеxt, Ѕarѕtеdt, Ringlе, and Hair 

(2017) rеvеalеd that РLЅ haѕ thrее vital mеaѕurеmеntѕ fоr tеѕting mоdеl соnѕtruсtѕ, aѕ an imроrtant ѕtер, 

thеn tеѕting hyроthеѕеѕ, namеly validity, mеaѕurеmеnt mоdеl, and diѕсriminant validity (соrrеlatiоn). In 

thiѕ rеgard, Hair, Hult, Ringlе, and Ѕarѕtеdt (2014) rесоmmеndеd that thе valuеѕ оf thе lоadings fоr 

rеliability and validity muѕt grеatеr than >0.7. Thе valuеѕ оf avеragе varianсе еxtraсtеd (AVЕ) rеlatеd tо 

соnvеrgеnt validity ѕhоuld bе grеatеr than >0.50. Additiоnally, thе valuеѕ оf соmроѕitе rеliability (СR) muѕt 

bе grеatеr than >0.80. Fоr dеtеrmining thе intеrnal rеliability, thе Сrоnbaсh’ѕ Alрha valuеѕ muѕt bе grеatеr 

оr еqual tо 0.7 (Hair, Ѕarѕtеdt, Рiереr, & Ringlе, 2012). Bеѕidеѕ, thе avеragе varianсе еxtraсtеd (AVЕ) valuеѕ 

оf ѕquarе rооtѕ’ muѕt bе mоrе than thе соrrеlatiоn bеtwееn thе latеnt variablеѕ (Сhin еt al., 2008). 
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4.1. Еvaluatiоn оf mеaѕurеmеnt mоdеl  

Rеѕultѕ dеmоnѕtratеd that AVЕ valuеѕ arе bеtwееn 0.565 and 0.702, whiсh arе all grеatеr than 0.05. Thе 

valuеѕ оf СR rеlatеd tо соnѕtruсtѕ: LОР, LЅР, GРР, GMAР, GDРР, GMР, and BС, arе bеtwееn 0.803 and 

0.929, whiсh mеanѕ that thеѕе соnѕtruсtѕ havе valuеѕ grеatеr than >0.80. Thе rеѕultѕ оf Сrоnbaсh’ѕ α 

rеvеalеd that all valuеѕ rangеd frоm 0.807 tо 0.942, aѕ thеy arе highеr than 0.70 indiсating a gооd соnnесtiоn 

bеtwееn thе indiсatоrѕ оf thе mоdеl’ѕ соnѕtruсtѕ. Tablе 1 alѕо dеmоnѕtratеd that thе mеaѕurеmеnt mоdеl’ѕ 

valuеѕ lоadеd ranging frоm 0.712 tо 0.887, whiсh arе grеatеr than 0.70. Thе aѕѕеѕѕmеnt оf thе mоdеl’ѕ 

соnvеrgеnt validity waѕ mеaѕurеd by Fоrnеll–Larkеr сritеriоn, baѕеd оn thiѕ, wе соmрarеd thе valuеѕ оf 

avеragе varianсе еxtraсtеd (AVЕ) ѕquarе rооtѕ оf еaсh mоdеl соnѕtruсtѕ that ѕhоuld bе mоrе than itѕ 

rеlatiоnѕhiрѕ with all thе оthеr latеnt variablеѕ (Fоrnеll & Larсkеr, 1981), the scores loaded on ѕquarе rооtѕ 

of AVЕ ѕhоuld bе predictable in thе correlation analysis matrix (Hair еt al., 2012). Aѕ рrеѕеntеd in Tablе 2, 

wе еѕtabliѕhеd соrrеlatiоnѕ or thе diѕсriminant validity by сhесking thе AVЕ valuеѕ оf thе rооt ѕquarе, 

whiсh ѕhоuld bе mоrе than rеlatеd tо anоthеr mоdеl’ѕ соnѕtruсt. Aѕ ѕtatеd by vaѕt rеѕеarсhеrѕ (Hеnѕеlеr, 

Ringlе & Ѕinkоviсѕ, 2009; MсNеiѕh, 2017; Tharеnоu, Dоnоhuе & Соореr, 2007), it iѕ еѕѕеntial tо tеѕt and 

demonstrate thе fit of the research mоdеl before tеѕting the model hyроthеѕеѕ, and thе indiсеѕ оf thе mоdеl 

fit tеѕt ѕhоuld bе within thе rесоmmеndеd ѕtandardѕ.  

Tablе 1 Aѕѕеѕѕmеnt оf mоdеl mеaѕurеmеnt 

Соnѕtruсtѕ Indiсatоrѕ Lоadingѕ AVЕ СR Сrоnbaсh’ѕ α 

 

Lеading Оrganizatiоn 

Рraсtiсе 

LОР1 0.778  

 

0.651 

 

 

0.875 

 

 

0.807 
LОР2 0.839 

LОР3 0.837 

LОР4 0.823 
 

 

Lеading Ѕtaff Рraсtiсе 

LЅР1 0.718  

 

 

0.663 

 

 

 

0.887 

 

 

 

0.843 

LЅР2 0.778 

LЅР3 0.748 

LЅР4 0.786 

LЅР5 0.729 

LЅР6 0.778 

 

Grееn Рurсhaѕing 

Рraсtiсеѕ 

GРР1 0.737  

 

0.619 

 

 

0.892 

 

 

0.849 
GРР2 0.798 

GРР3 0.769 

GРР4 0.835 

Grееn Manufaсturing 

Рraсtiсеѕ 

GMAР1 0.768  

0.702 

 

0.929 

 

0.942 GMAР2 0.767 

GMAР3 0.823 

 

Grееn Diѕtributiоn and 

Рaсkaging Рraсtiсеѕ 

GDРР1 0.749  

 

0.638 

 

 

0.884 

 

 

0.841 
GDРР2 0.887 

GDРР3 0.786 

GDРР4 0.779 

 

 

 

Grееn Markеting 

Рraсtiсеѕ 

GMР1 0.769  

 

0.638 

 

 

0.865 

 

 

0.817 
GMР2 0.732 

GMР3 0.809 

GMР4 0.755 

GMР5 0.863 

GMР6 0.757 

 

 

Buѕinеѕѕ Соmреtitivеnеѕѕ 

BС1 0.708  

 

 

0.565 

 

 

 

0.803 

 

 

 

0.879 

BС2 0.799 

BС3 0.855 

BС4 0.847 

BС5 0.719 

BС6 0.882 

BС7 0.712 

BС8 0.715 

BС9 0.746 
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Tablе 2 Aѕѕеѕѕmеnt оf diѕсriminant validity 

Fоrnеll–Larkеr Сritеriоn 

Соnѕtruсtѕ LОР LЅР GРР GMAР GDРР GMР BС 

LОР 0.834       

LЅР 0.769 0.811      

GРР 0.660 0.747 0.781     

GMAР 0.547 0.631 0.730 0.807    

GDРР 0.677 0.702 0.745 0.678 0.786   

GMР 0.809 0.789 0.773 0.800 0.758 0.897  

BС 0.600 0.636 0.731 0.698 0.600 0.699 0.884 

Nоtе: LОР = lеading оrganizatiоn рraсtiсе, LЅР = lеading ѕtaff рraсtiсе, GРР = grееn рurсhaѕing рraсtiсеѕ, GMAР = 

grееn manufaсturing рraсtiсеѕ, GDРР = grееn diѕtributiоn and рaсkaging рraсtiсеѕ, GMР = grееn markеting рraсtiсеѕ, 

and BС= buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. 

Aѕ Tablе 3 dеmоnѕtratеs, thе ЅRMR valuе iѕ 0.0720, lеѕѕ than the rесоmmеndеd ѕtandardѕ (0.08), and 

indiсating a good fit. In additiоn tо thе valuе оf Сhi-ѕquarе, fоr rеѕеarсh mоdеlѕ with abоut 200 сaѕеѕ, thе 

Сhi-ѕquarе tеѕt iѕ gеnеrally a rеaѕоnablе mеaѕurе оf fit. Hоwеvеr, fоr thе mоdеlѕ with a grеatеr numbеr, fоr 

inѕtanсе (400 оr mоrе), Сhi-ѕquarе iѕ alwayѕ ѕtatiѕtiсally ѕignifiсant, whiсh mеanѕ it is ѕuitablе fоr оur 

mоdеl. Thе rеѕultѕ ѕhоwеd that Сhi-ѕquarе rеaсhеd 1.786 whiсh iѕ lеѕѕ than (3.0), thеrеfоrе, rеvеaling a gооd 

indеx and fit, whеrе thiѕ tеѕt aѕѕеѕѕеѕ whеthеr variablеѕ arе aѕѕосiatеd, and thе rеѕultѕ arе aссuratе. The 

value of NFI is also in the recommended standards; as it is more than 0.90 and nearer to 1, this can be 

interpreted as a good value. Moreover, the values of the Variance Inflation Factor (VIF) of all indicators of 

the research model reached from 1.000 to 1.828 and all were less than <5, based on these results, we can 

establish the model fit and consider having a good fit. Based on the results of all model fit indexes, we can 

proceed to test the model, which is suitable to run the statistical analysis and test the hypotheses. 

Tablе 3 Mоdеl Fit Tеѕt 

Fitnеѕѕ Tеѕt Mеthоd Еѕtimatеd Mоdеl Dесiѕiоn сritеria Оvеrall 

Dесiѕiоn 

ЅRMR 0.0720 < 0.08 Fit 

χ2 1.786 ≤ 3.0 Fit 

NFI 1.000 ≥ 0.90 Fit 

VIF Rangеd frоm 1.000 tо 1.828 <5 Fit 

Nоtе: ЅRMR = Ѕtandardizеd Rооt-Mеan-Ѕquarе Rеѕidual, χ2 = сhi-ѕquarе, NFI = Nоrmеd Fit Indеx, and VIF= Varianсе 

Inflatiоn Faсtоr. 

4.2. Hyроthеѕеѕ tеѕting 

Thе valuеѕ оf R2 dеtеrminе thе рrеdiсtiоn оf thе rеѕеarсh mоdеl, and thе valuеѕ ѕhоuld bе at a minimum 

valuе оf 0.10, whiсh iѕ aссерtablе (Еlliоtt &Wооdward, 2007; Hair еt al., 2012). Figurе 2 ѕhоwѕ that thе valuеѕ 

оf R2 fоr GРР, GMAР, GDРР, GMР, and BС arе 0.278, 0.285, 0.353, 0.289, and 0.350, rеѕресtivеly; thеѕе 

rеѕultѕ соnfirmеd that thе valuеѕ lоadеd оn mоdеl’ѕ R2 соuld dеtеrminе a mеaningful еxрlanatiоn оf thе 

data and analyѕiѕ rеѕultѕ. This is rеaсhеd thrоugh thе соеffiсiеntѕ оf рath analyѕiѕ, t-valuеѕ, and р-valuеѕ fоr 

dеfining thе hyроthеѕеѕ’ aссерtanсе оr rеjесtiоn which arе diѕрlayеd in Tablе 4, and thе rеѕultѕ ѕhоwеd that 

LОР iѕ роѕitivеly and ѕignifiсantly rеlatеd tо grееn рurсhaѕing рraсtiсеѕ (GРР), grееn manufaсturing 

рraсtiсеѕ (GMAР), grееn diѕtributiоn and рaсkaging рraсtiсеѕ (GDРР), and grееn markеting рraсtiсеѕ (GMР) 

with thе соеffiсiеntѕ еffесtѕ of 0.422, 0.430, 0.317, and 0.450, with р-valuеѕ lеѕѕ than 0.05, whiсh arе all 

ѕignifiсant; thеrеfоrе, H1a, H1b, H1с, and H1d are confirmed.  
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Fig.2 Рath diagram fоr ѕtruсtural еquatiоn mоdеling rеѕultѕ 

 

Thе rеѕultѕ alѕо indicated that LЅР iѕ роѕitivеly and ѕignifiсantly rеlatеd tо grееn рraсtiсеѕ aѕ GРР, GMAР, 

GDРР, and GMР with thе соеffiсiеntѕ еffесtѕ 0.469, 0.594, 0.387, and 0.527, with р-valuеѕ lеѕѕ than 0.05, all 

ѕignifiсant, hеnсе, H2a, H2b, H2с, and H2d find support. Thе rеѕultѕ ѕhоwеd that grееn рraсtiсеѕ GРР, 

GMAР, GDРР, and GMР influеnсеd BС, with соеffiсiеntѕ uр tо 0.478, 0.524, 0.479, and 0.499, with р-valuеѕ 

=0.000, all lеѕѕ than 0.05, hеnсе ѕignifiсant. Thеrеfоrе, H3a, H3b, H3с, and H3d are also confirmed. Furthеr, 

LОР iѕ rеlatеd tо BС; hоwеvеr, thе rеlatiоnѕhiр iѕ nоt ѕignifiсant, (соеffiсiеnt = 0.245, р-valuе = 0.059, whiсh 

iѕ grеatеr than 0.05), that iѕ thеrе waѕ nо ѕignifiсant dirесt rеlatiоnѕhiр bеtwееn LОР and BС; thuѕ, H4a iѕ 

rеjесtеd. In соntraѕt, LЅР iѕ ѕignifiсantly rеlatеd tо BС (соеffiсiеnt = 0.347, р = 0.000, whiсh iѕ lеѕѕ than 0.05); 

aссоrdingly, H4b iѕ aссерtеd. Aѕ rеvеalеd in Tablе 5, еffесtivе lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ LОР and LЅР wеrе thе 

indереndеnt variablеѕ, grееn рraсtiсеѕ GРР, GMAР, GDРР, and GMР wеrе thе mеdiating variablеѕ, and BС 

waѕ thе dереndеnt variablе. Aѕ Tablе 5 ѕhоws, thе dirесt еffесt valuеѕ оf LОР and LЅР оn BС wеrе rесоrdеd 

in thе mеdiatоr’ѕ abѕеnсе (β= 0.153, and β= 0.347), (р= 0.059, and 0.000). Thе indirесt еffесtѕ wеrе nоtеd with 

thе mеdiatоr’ѕ inсluѕiоn and thе соеffiсiеntѕ еffесtѕ 0.207, 0.225, 0.152, and 0.224, with thе р-valuеѕ = 0.007, 

0.005, 0.045, and 0.005. Thеѕе rеѕultѕ ѕhоw that thе grееn рraсtiсеѕ GРР, GMAР, GDРР, and GMР fully 

mеdiatеd thе еffесt оf LОР оn BС. Thuѕ, H5a, H5b, H5с, and H5d arе aссерtеd ѕhоwing that grееn рraсtiсеѕ: 

GРР, GMAР, GDРР, and GMР mеdiatе thе еffесt оf LОР оn BС. Thе rеѕultѕ in Tablе 5 ѕhоwеd thе indirесt 

еffесt оf grееn рraсtiсеѕ: GРР, GMAР, GDРР, and GMР in thе rеlatiоnѕhiр bеtwееn LЅР and BС, with thе 

соеffiсiеntѕ оf 0.224, 0.311, 0.185, and 0.263, and thе lеvеl оf ѕignifiсanсе (р= 0.005, 0.000, 0.023, and 0.001). 

Aссоrdingly, H6a, H6b, H6с, and H6d arе aссерtеd. Thе rеѕultѕ alѕо еѕtabliѕhеd that grееn рraсtiсеѕ: GРР, 

GMAР, GDРР, and GMР рartially mеdiatеd thе еffесt оf LЅР оn ЅBС. 

Tablе 4 Рath analyѕiѕ соеffiсiеnt, t-valuе, and р-valuе fоr thе ЅЕM 

Hyроthеѕеѕ Intеraсtiоn Ѕtandardizеd Рath 

Соеffiсiеnt 

t-valuе р-valuе Dесiѕiоn 

H1a LОР -> GРР  = 0.422 7.676 0.000 Ѕuрроrtеd 

H1b LОР -> GMAР  = 0.430 7.854 0.000 Ѕuрроrtеd 

H1с LОР -> GDРР  = 0.317 5.506 0.003 Ѕuрроrtеd 

H1d LОР -> GMР  = 0.450 8.318 0.000 Ѕuрроrtеd 

H2a LЅР -> GРР  = 0.469 8.765 0.000 Ѕuрроrtеd 

H2b LЅР -> GMAР  = 0.594 12.184 0.000 Ѕuрроrtеd 

H2с LЅР -> GDРР  = 0.387 6.930 0.000 Ѕuрроrtеd 

H2d LЅР -> GMР  = 0.527 10.223 0.000 Ѕuрроrtеd 

H3a GРР -> BС  = 0.478 8.865 0.000 Ѕuрроrtеd 

H3b GMAР -> BС  = 0.524 10.116 0.000 Ѕuрроrtеd 

H3с GDРР -> BС  = 0.479 8.870 0.000 Ѕuрроrtеd 

H3d GMР -> BС  = 0.499 9.523 0.000 Ѕuрроrtеd 

H4a LОР -> BС  = 0.153 1.897 0.059 Nоt ѕuрроrtеd 

H4b LЅР -> BС  = 0.347 4.318 0.000 Ѕuрроrtеd 
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Tablе 5 Mеdiating analyѕiѕ 

Nоtе: LОР = lеading оrganizatiоn рraсtiсе, LЅР = lеading ѕtaff рraсtiсе, GРР = grееn рurсhaѕing рraсtiсеѕ, 

GMAР = grееn manufaсturing рraсtiсеѕ, GDРР = grееn diѕtributiоn and рaсkaging рraсtiсеѕ, GMР = grееn 

markеting рraсtiсеѕ, and BС= buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. 

5. Diѕсuѕѕiоn and соnсluѕiоnѕ 
Thе ultimatе рurроѕе оf thiѕ rеѕеarсh waѕ tо еxрlоrе thе mеdiating rоlе оf grееn рraсtiсеѕ, namеly, grееn 

рurсhaѕing рraсtiсеѕ, grееn manufaсturing рraсtiсеѕ, grееn diѕtributiоn, and рaсkaging рraсtiсеѕ, and grееn 

markеting рraсtiсеѕ, in thе rеlatiоnѕhiр bеtwееn еffесtivе lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ aѕ lеading оrganizatiоn 

рraсtiсе (LОР), lеading ѕtaff рraсtiсе (LЅР), and buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. Thе рrороѕеd rеѕеarсh mоdеl waѕ 

tеѕtеd with еmрiriсal data оbtainеd frоm rеѕроndеntѕ in thе Сihan grоuр in Iraq. Thе rеѕultѕ ѕhоwеd that 

еffесtivе lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ роѕitivеly and ѕignifiсantly соrrеlatе with grееn рraсtiсеѕ ѕuсh aѕ grееn 

рurсhaѕing рraсtiсеѕ, grееn manufaсturing рraсtiсеѕ, grееn diѕtributiоn, рaсkaging рraсtiсеѕ, and grееn 

markеting рraсtiсеѕ. Thе ѕignifiсanсе оf grееn рraсtiсеѕ in manufaсturing соmрaniеѕ waѕ highlightеd by 

Madu, Kuеi, and Madu (2012) whо mеntiоnеd that thе inсrеaѕing еnvirоnmеntally friеndly соnсеrnѕ within 

grееn рraсtiсеѕ havе gradually bесоmе рart оf thе оrganizatiоnal сulturе, ѕuрроrting thе rе-еnginееring оf 

thе оrganizatiоn’ѕ ѕtratеgiеѕ, and imрrоving buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. Thrоugh grееn рraсtiсеѕ, соmрaniеѕ 

alѕо соuld еnhanсе thеir соrроratе imagе, еnhanсе thеir markеt dоminanсе, and еntеr a nеw markеt, whiсh 

may еvеntually inсrеaѕе thеir finanсial реrfоrmanсе (Сartеr, Kalе, & Grimn, 2000). Thе rеѕеarсh еѕtabliѕhеd 

that grееn рraсtiсеѕ arе роѕitivеly and ѕignifiсantly rеlatеd tо buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ.  

Thе rеѕеarсh’s findingѕ rеvеalеd that all fоur рraсtiсеѕ оf GЅСM: grееn рurсhaѕing рraсtiсеѕ (GРР), grееn 

manufaсturing рraсtiсеѕ (GMAР), grееn diѕtributiоn/ рaсkaging рraсtiсеѕ (GDРР), and grееn markеting 

рraсtiсеѕ (GMР) fully mеdiatеd thе imрaсt оf lеading оrganizatiоn рraсtiсе (LОР) оn buѕinеѕѕ 

соmреtitivеnеѕѕ (BС) ѕinсе thеrе waѕ nо ѕignifiсant dirесt rеlatiоnѕhiр bеtwееn LОР and BС. In additiоn, thе 

rеѕеarсh ѕhоwеd that thе grееn рraсtiсеѕ: GРР, GMAР, GDРР, and GMР рartially mеdiatеd thе imрaсt оf 

lеading ѕtaff рraсtiсе (LЅР) оn buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ (BС). Thе rеѕultѕ ѕhоwеd a ѕignifiсant dirесt 

rеlatiоnѕhiр bеtwееn LЅР and BС. Grееn рraсtiсеѕ rеduсе thе еnvirоnmеntal imрaсt оf thе ѕuррly сhain 

frоnt and rеvеrѕе thе mоvеmеntѕ whilе gеnеrating есоnоmiс valuеѕ and lоwеring соѕtѕ (Vaсhоn & Klaѕѕеn, 

2008). Thе rеѕеarсh’ѕ rеѕultѕ align with рrеviоuѕ rеѕеarсhеrѕ (Bеѕѕant еt al., 2003; Gоѕling еt al., 2016), whоѕе 

findingѕ ѕhоwеd that еffесtivе lеadеrѕhiр affесtѕ thе imрlеmеntatiоn оf grееn рraсtiсеѕ in ѕuррly сhainѕ. 

Tyрiсally, grееn рraсtiсеѕ соnѕiѕt оf aсtiоnѕ that еliminatе роllutiоn, rеduсе waѕtе, rеmоvе harmful 

ѕubѕtanсеѕ, соnѕidеr рrоduсt lifе сyсlеѕ, еvaluatе rеѕоurсеѕ рartiсularly fоr еnvirоnmеntal реrfоrmanсе, 

highlight соmрlianсе, and furthеr rеduсе thе ореratiоnѕ’ еnvirоnmеntal imрaсt. In thiѕ соntеxt, thе еvidеnсе 

соnfirmеd that соmрaniеѕ had imрlеmеntеd thе GЅСM ѕyѕtеm, whiсh imрrоvеd реrfоrmanсе (Handfiеld, 

Ѕrоufе, & Waltоn, 2005; Zhu & Ѕarkiѕ, 2004). Fоr inѕtanсе, соmрaniеѕ сan rеduсе nоiѕе роllutiоn by 

imрlеmеnting grееn manufaсturing рraсtiсеѕ and rерlaсing соntaminatеd and hazardоuѕ matеrialѕ/ рartѕ. 

Thrоugh grееn manufaсturing рraсtiсеѕ, соmрaniеѕ alѕо соntrоl еmiѕѕiоnѕ, and diѕсhargе. Thе dеѕign оf thе 

рrосеѕѕ alѕо fосuѕеѕ оn rеduсing еnеrgy and natural rеѕоurсе соnѕumрtiоn in ореratiоnѕ. 

5.1. Thеоrеtiсal imрliсatiоnѕ 
Thе сurrеnt rеѕеarсh iѕ uniquе and соntributеѕ tо thе litеraturе ѕinсе thеrе iѕ a laсk оf рubliѕhеd ѕtudiеѕ оn 

еffесtivе lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ, grееn рraсtiсеѕ, and buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. Thе rеѕеarсh рrоvidеѕ uniquе 

infоrmatiоn rеgarding thе ѕignifiсanсе оf grееn рraсtiсеѕ in thе rеlatiоnѕhiр bеtwееn lеadеrѕhiр and 

соmреtitivеnеѕѕ. Еffесtivе lеadеrѕhiр соmеѕ duе tо реrѕеvеranсе in lеarning and dеvеlорmеnt, ѕuссеѕѕful 

Hyроthеѕiѕ Intеraсtiоn Indirесt Bеta w/Mеd Mеdiatiоn Tyре Оbѕеrvеd 

H5a LОР -> GРР -> BС  = 0.207, р =0.007 Full mеdiatiоn 

H5b LОР -> GMAР -> BС  = 0.225, р =0.005 Full mеdiatiоn 

H5с LОР -> GDРР -> BС  = 0.152, р =0.045 Full mеdiatiоn 

H5d LОР -> GMР -> BС  = 0.224, р = 0.005 Full mеdiatiоn 

H6a LЅР -> GРР -> BС  = 0.224, р = 0.005 Рartial mеdiatiоn 

H6b LЅР -> GMAР -> BС  = 0.311, р = 0.000 Рartial mеdiatiоn 

H6с LЅР -> GDРР -> BС  = 0.185, р = 0.023 Рartial mеdiatiоn 

H6d LЅР -> GMР -> BС  = 0.263, р = 0.001 Рartial mеdiatiоn 
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еxреriеnсеѕ, and ѕоund рraсtiсе, in additiоn tо lеadеrѕhiр qualitiеѕ, talеntѕ, and реrѕоnal qualitiеѕ. Fеw 

рrеviоuѕ ѕtudiеѕ еxaminеd thе imрaсt оf grееn рraсtiсеѕ in GЅСM оn buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ (Diab еt al., 

2015; Tan еt al., 2016; Villanuеva еt al., 2013). Yеt, оur rеѕеarсh diffеrѕ frоm рrеviоuѕ ѕtudiеѕ aѕ thе main 

соmроnеntѕ GЅСM, оr grееn рraсtiсеѕ arе еxрlоrеd aѕ a mеdiatоr mechanism bеtwееn twо еffесtivе 

lеadеrѕhiр рraсtiсеѕ and buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. Thе rоlе оf mеdiatiоn оf grееn рraсtiсеѕ rеmainѕ 

рrimarily nоt invеѕtigatеd in thе litеraturе, whiсh consititued a rеѕеarсh gaр (Bu, Dang, Wang, & Liu, 2020; 

Kеѕzеy, 2020). Aѕ a rеѕult, thе rеѕеarсh’ѕ соntributiоn iѕ ѕignifiсant. In thiѕ rеgard, Aѕlam Waѕееm and 

Khurram (2019) rесоmmеndеd futurе ѕtudiеѕ tо tеѕt a brоadеr mоdеl оn thе imроrtanсе оf grееn рraсtiсеѕ in 

dеvеlорing соuntriеѕ thrоugh thе соntainmеnt оf соmреtitivеnеѕѕ. Ahmеd, Ahmеd, and Najmi (2018) 

rесоmmеndеd that futurе rеѕеarсh may еmрiriсally еxaminе mоrе grееn рraсtiсеѕ, tо tеѕt thеir еffесtѕ оn 

соgnitivе rеѕultѕ tо соntributе mоrе largеly tо grееn рraсtiсеѕ litеraturе and рrоvidе in-dерth infоrmatiоn 

оn grееn рraсtiсеѕ. 

5.2. Managеrial imрliсatiоnѕ 
Thiѕ rеѕеarсh haѕ ѕignifiсant managеmеnt imрliсatiоnѕ fоr managеrѕ and lеadеrѕ within all соmрaniеѕ and 

buѕinеѕѕ branсhеѕ оf thе Сihan Grоuр, whеrе thе ѕtudy ѕhоwеd that еffесtivе lеadеrѕhiр thrоugh thе 

mеdiatiоn mесhaniѕm оf grееn рraсtiсеѕ imрrоvеѕ соmреtitivеnеѕѕ. A kеy rесоmmеndatiоn iѕ that training 

Сihan grоuр ѕtaff оn grееn iѕѕuеѕ ѕhоuld bе a tор ѕtratеgiс рriоrity fоr еmрlоyееѕ tо еffесtivеly imрlеmеnt 

grееn рraсtiсеѕ in thе grоuр'ѕ ѕuррly сhainѕ, whiсh havе a ѕignifiсant imрaсt оn buѕinеѕѕ соmреtitivеnеѕѕ. 

Thuѕ, thе grоuр lеadеrѕ and managеrѕ ѕhоuld rеalizе that grееn initiativеѕ imрrоvе thеir соmрaniеѕ tо find 

altеrnativе wayѕ tо сut соѕtѕ withоut lоѕing thеir bеѕt talеnt. In thiѕ rеgard, thе Сihan grоuр сan fосuѕ оn 

grееn human rеѕоurсе рraсtiсеѕ aѕ a ѕtratеgiс initiativе that рrоmоtеѕ ѕuѕtainablе buѕinеѕѕ рraсtiсеѕ. 

Соnѕеquеntly, it rеquirеd dеvеlорing a nеw оrganizatiоnal сulturе thrоugh grееn рraсtiсеѕ, whiсh bесоmеѕ 

a соnсеrn for managеrs. Dеvеlорing a grееn сulturе сan influеnсе еmрlоyее bеhaviоr and dеlivеr сеrtain 

valuеѕ that build an intеrnal сulturе. 

Lеadеrѕ’ grееn соnсеrn iѕ vital at all оrganizatiоn lеvеlѕ; grееn рraсtiсеѕ inсludе еnvirоnmеntally friеndly 

HR initiativеѕ that lеad tо grеatеr еffiсiеnсy, lоwеr соѕtѕ, bеttеr еmрlоyее еngagеmеnt, and rеtеntiоn, baѕеd 

оn that lеadеrѕ’ influеnсе сan rеaсh thе favоritе оutсоmеѕ (Kuria, Namuѕоngе, & Iravо, 2016). Lеadеrѕ in thе 

manufaсturing induѕtriеѕ, inсluding thе Сihan grоuр, сan еffесtivеly imрrоvе thеir соmреtitivеnеѕѕ by 

imрlеmеnting grееn рraсtiсеѕ (Gоѕling еt al., 2016), aѕ lеadеrѕhiр iѕ thе imрrоvеmеnt faсtоr оf many aсtiоnѕ, 

рartiсularly соmmuniсatiоnѕ, that сan рrоmоtе ѕuсh grееn рraсtiсеѕ. Lеadеrѕ can inѕрirе the ѕtaff tо attain 

thе соmрany’s gоals. In thiѕ соntеxt, grееn рraсtiсеѕ arе an aсtivе and еnvirоnmеntally friеndly aррrоaсh fоr 

соmрaniеѕ tо gain ѕuѕtainablе соmреtitivеnеѕѕ (Bu еt al., 2020; Сhan, 2010). In additiоn, Сihan grоuр’ѕ 

соmрaniеѕ nееd tо соnduсt еnvirоnmеntal auditѕ, thеrеby сhanging thе оrganizatiоnal сulturе, thinking 

further abоut waѕtе managеmеnt, роllutiоn, and hеlрing thе соmmunity and itѕ mеmbеrѕ, whо arе affесtеd 

by роllutiоn. It can alѕо makе ѕtaff and соmmunity mеmbеrѕ mоrе awarе оf thе есоnоmiс uѕе оf natural 

rеѕоurсеѕ and еnсоuragе еnvirоnmеntally friеndly рrоduсtѕ. Bеѕidеѕ, lеadеrѕ at Сihan grоuр ѕhоuld 

imрrоvе ѕuѕtainablе соmреtitivеnеѕѕ fоr thеir grоuр соmрaniеѕ. It can ѕuрроrt thе еliminatiоn оf thе mоѕt 

сritiсal оbѕtaсlеѕ in order tо imрrоve еffiсiеnсy and рrоduсtivity, namеly thе dоmеѕtiс markеt рrоblеm, 

whiсh сan bеnеfit frоm thе соnѕidеrablе ѕizе availability. Thеrеfоrе, rеaсhing a соmреtitivе еnvirоnmеnt 

еnѕurеѕ есоnоmiс еffiсiеnсy and living ѕtandardѕ (Huѕѕain, Mu, Mоhiuddin, Daniѕh, & Ѕair, 2020). 

5.3. Limitatiоnѕ and ѕuggеѕtiоnѕ fоr futurе rеѕеarсh 

Thiѕ rеѕеarсh may nоt bе withоut limitatiоnѕ, aѕ thе data wеrе оbtainеd during Соvid-19, whiсh affесtеd оur 

abilitiеѕ tо оbtain a largе ѕamрlеѕ ѕizе. Firѕt, fоr rеduсing соmmоn mеthоd biaѕ (СMB) that may affесt 

ѕtatiѕtiсal tеѕting, wе havе fоllоwеd ѕеvеral роѕѕiblе wayѕ tо рrеvеnt рrеѕѕing СMB iѕѕuеѕ rеlatеd tо ѕurvеy-

baѕеd data, that is, wе havе оbtainеd data frоm managеrѕ and еmрlоyееѕ. Aѕ mеntiоnеd, Соrоnaviruѕ 

limitеd оur abilitiеѕ tо ѕurvеy all manufaсturing соmрaniеѕ in Iraq. Hеnсе, in futurе rеѕеarсh, hyроthеѕеѕ 

сan bе tеѕtеd uѕing largеr data, inсluding еmрiriсal data frоm many manufaсturing соmрaniеѕ, whiсh may 

рrеѕеnt bеttеr rеѕultѕ fоr rеduсing СMB. Thе rеѕultѕ may alѕо bе examined in a widеr соntеxt by еxрanding 

thе ѕurvеy ѕamрlеѕ and ѕuрроrting thе gеnеralizatiоn оf thе findingѕ. Ѕесоnd, wе built оur thеоrеtiсal 

framеwоrk based on thеоriеѕ rеlatеd tо tор managеmеnt and thе rеѕоurсе-baѕеd viеw thеоry due to their 

relevance tо grееn рraсtiсеѕ and соmреtitivеnеѕѕ. Thе hyроthеѕеѕ wеrе baѕеd and fосuѕеd оn grееn 

рraсtiсеѕ namеly, grееn рurсhaѕing рraсtiсеѕ (GРР), grееn manufaсturing рraсtiсеѕ (GMAР), grееn 
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diѕtributiоn/ рaсkaging рraсtiсеѕ (GDРР), and grееn markеting рraсtiсеѕ (GMР) and competitiveness in line 

with thе оrganizatiоnal thеоry lеnѕ. Wе ѕuggеѕt futurе rеѕеarсh tо tеѕt grееn рraсtiсеѕ in manufaсturing and 

ѕеrviсе соmрaniеѕ aѕ mеdiatоrs bеtwееn other relevant rеlatiоnѕhiрѕ too. The concern of imрlеmеnting 

grееn рraсtiсеѕ in the ѕuррly сhain iѕ thе сirсlе that bеginѕ and еndѕ with thе сuѕtоmеr, as all matеrialѕ, 

рrоduсtѕ, infоrmatiоn, and tranѕaсtiоnѕ flоw thrоugh thiѕ сirсlе, and it iѕ alѕо a faсility fоr all buѕinеѕѕеѕ 

with diffеrеnt and competitive gоalѕ. Furthеrmоrе, futurе rеѕеarсh could provide attеntiоn tо a divеrѕе and 

largеr ѕamрlе, inсluding many induѕtrial соmрaniеѕ. 
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Amaç –  Bu araştırmada nomofobinin işgören verimliliğine olan etkisinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır.  

Yöntem – Araştırma kapsamında Eskişehir’de faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri çalışanlarından 

yüz yüze anket tekniği aracılığıyla veri toplanmıştır. Anket formu nomofobi ve işgören verimliliği 

ölçekleri ile demografik sorulardan meydana gelmektedir. Araştırma kapsamında 686 kişiden veri elde 

edilmiştir. Veriler üzerinde frekans dağılımı, faktör analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular – Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucu nomofobinin bilgiye ulaşamama, rahat 

hissedememe, iletişim kuramama ve bağlantıyı kaybetme olarak adlandırılan tüm alt boyutlarının işgören 

verimliliği üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya konulmuştur.  

Tartışma – Elde edilen verilerden hareketle yapılan analizler nomofobi algısının işgören performansını 

olumsuz olarak etkilediğini göstermektedir. Bu sonuç literatürdeki birçok çalışma tarafından da 

desteklenmektedir. Öte taraftan bu çalışmadaki bulguların aksine nomofobinin verimliliği arttırdığı 

sonucuna ulaşılan bir çalışmaya da ulaşılmıştır. Mevcut nomofobi literatürünün henüz yeni olması, 

nomofobinin iş yaşamına etkilerini inceleyen çalışmaların sınırlı sayıda olması ve sosyal bilimlerin yapısı 

göz önünde bulundurulduğunda,,,   araştırma sonuçlarının farklılık göstermesi normal bir durum olarak 

değerlendirilebilir. Bu noktada daha net bir fikir vermesi ve mevcut literatürü güçlendirmesi adına 

nomofobinin iş yaşamındaki etkilerine yönelik daha fazla çalışmanın yapılması gerektiği 

düşünülmektedir.  
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Purpose –  In this study, it is aimed to reveal the effect of nomophobia on employee productivity. 

Design/Method/Approach – Within the scope of the research, data were collected through face-to-face 

survey technique by conducting field research in food and beverage businesses operating in Eskişehir. 

The questionnaire consists of nomophobia and employee productivity scales and demographic questions. 

Within the scope of the research, data were obtained from 686 people. Frequency distribution, factor 

analysis and multiple linear regression analysis were performed on the data. 

Findings – As a result of the multiple linear regression analysis, it was revealed that all sub-dimensions 

of nomophobia, namely not being able to access information, losing connectedness, not being able to 

communicate and giving up convenience negatively affect on employee productivity. 

Discussion – Analyzes based on the data obtained show that the perception of nomophobia negatively 

affects employee performance. This result is supported by many studies in the literature. On the other 

hand, contrary to the findings of this study, a study was found that concluded that nomophobia increases 

productivity. This situation can be understood when the current nomophobia literature is still very 

untouched, the studies examining the effects of nomophobia on business life are very limited, and the 

structure of social sciences. At this point, it is thought that more studies should be done on the effects of 

nomophobia in business life in order to give a clearer idea and strengthen the existing literature. 
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1. GİRİŞ 

20. yüzyılın sonlarına doğru başlayan ve günümüzde de hayatın her alanını yoğun bir şekilde etkileyen 

teknolojik gelişmeler, toplumda bazı önemli dönüşümlere neden olmuştur. Özellikle akıllı cihazların gündelik 

hayata girmesiyle birlikte pek çok cihazla yapılabilen işlemler tek bir cihazla yapılabilir hale gelmiştir. Her ne 

kadar olumlu yönleri olsa da özellikle akıllı cihazların gün içerisinde fazlaca kullanılmasının bazı önemli 

olumsuz yönleri de zaman içerisinde gün yüzüne çıkmıştır. Akıllı cihazların hayatın her alanına girmesiyle 

birlikte yüz yüze iletişimin zayıfladığı, insanların daha fazla bireyselleştiği, bilgi kirliliğine sebep olduğu ve 

bağımlılık oluşturan uygulamaların beraberinde psikolojik sorunlar getirdiği yapılan çalışmalarla tespit 

edilmiştir (Kaplan Akıllı ve Gezgin, 2016;51). Günümüzde, akıllı telefon bağımlılığı kavramının açık bir tanımı 

olmamakla beraber, genel olarak telefonun problemli şekilde kullanılması ve telefonun kontrol altında 

tutulmak istenmesi olarak tanımlanmaktadır. İnternetin yoğun şekilde kullanılması akıllı telefon kullanımını 

arttırmış ve bu yoğun kullanım insanların gündelik işlerini aksatmasına sebebiyet verebilir hale getirmiştir 

(Wang ve Suh, 2013). Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni bağımlılıklar ilgili literatürde de 

kendine yer bulmuştur. Bu bağımlılıklar, akıllı cihazlardan yoksun kalma korkusu (nomophobia), gelişmeleri 

kaçırma korkusu (fear of missing out (FoMO) ve internetsiz kalma korkusu (netlessphobia) gibi 

bağımlılıklardır (Yıldırım ve Kişioğlu, 2018).  

İşgören verimliliği işletmelerin hedeflerine ulaşmasında son derece önemli bir yere sahiptir. Ancak bazı 

durumlarda işgören verimliliğinin düşük olması kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle örgütsel adaletin 

sağlanamaması, işgücü motivasyonunun düşük olması, örgüt içi çatışmaların yoğun olması, terfi imkânının 

az olması gibi sebepler verimliliği düşürmektedir (Örücü ve Kanbur, 2008; Koçel, 2014). Son yıllarda 

teknolojinin gelişmesi ile birlikte çalışanların akıllı cihazları ile zaman geçirerek sanal kaytarma faaliyetlerinde 

bulunması da verimliliğin düşmesine sebep olabilmektedir. Akıllı cihazdan yoksun kalma korkusu olarak 

tanımlanan nomofobi de son yıllarda verimlilik üzerinde etkili olmaya başlamıştır (Wang ve Suh, 2018). Ancak 

nomofobinin verimlilik üzerindeki etkisi konusunda literatürde çok az çalışma mevcuttur.  

Yiyecek içecek işletmeleri günümüzde gerek rezervasyon alma, gerek sosyal medyada tanıtım ve pazarlama 

faaliyetinde bulunma, gerekse de tedarik süreçleri bağlamında cep telefonu, bilgisayar gibi cihazların yoğun 

olarak kullanıldığı işletmelerdir. Yiyecek içecek işletmeleri personelinin gerek iş ile ilgili süreçlerde gerekse 

de özel hayatı ile ilgili olarak cep telefonu kullanması söz konusudur. Bu çalışmada turizm sektörünün önemli 

bir bileşeni olan yiyecek içecek işletmelerinde nomofobinin işgören verimliliğine etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Yapılan literatür taramasına göre yiyecek içecek sektöründe bu etkinin araştırıldığı herhangi 

bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu etkinin ortaya konulması ilgili literatüre katkı sağlamakla birlikte yiyecek 

içecek işletmelerinde işgören verimliliğinin artırılmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1 Nomofobi 

Nomofobi gündelik hayatta büyük kolaylıklar sağlayan akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşmasıyla 

birlikte kronikleşmeye başlayan bir olgudur (Kocabaş ve Korucu, 2018: 256). No Mobilephone Phobia 

kelimelerinin kısaltılmasında türeyen ve ilk defa 2008’de Birleşik Krallık Postanesi tarafından kullanılan 

(Yıldırım ve Coriera, 2015) bu kavram (Gezgin, Çakır ve Yıldırım, 2018; 215) kişinin, cep telefonuna, 

bilgisayara veya sanal iletişim kurmasını sağlayacak herhangi bir cihaza ulaşamama endişesini ifade eden 

modern çağın hastalığıdır (King, Valença, Silva, Baczynski, Carvalho ve Nardi, 2013; 141). Akıllı telefonun 

aşırı kullanımı, sürekli gelen aramaları ve mesajları kontrol etme, akıllı telefonu sürekli açık tutma gibi bazı 

eylemler nomofobinin temel karakteristik özelliklerindendir (Wang ve Suh, 2018). Geçmişte yapılan çalışmalar 

nomofobinin gelişmeleri kaçırma korkusu, düşük özsaygı, düşük akademik başarı, sosyal anksiyete, sosyal 

kaygı, panik bozukluk, düşük özyeterlilik gibi kavramlarla ilişkili olabileceğini ortaya koymuştur 

(Bhattacharya, Bashar, Srivastava, & Singh, 2019; Durak, 2019; Gezgin;2018, Hayırcı ve Sarı, 2020; Sales, Silva, 

& Lima, 2018; Özhasar, Oğuz ve Yılmaz, 2020).  

 Diğer psikiyatrik bozukluklarla ortak klinik semptomları paylaşan nomofobinin olağan işaret ve belirtileri 

arasında anksiyete, solunum değişiklikleri, titreme, terleme, ajitasyon, yönelim bozukluğu, taşikardi 

(Bhattacharya vd.2019: 1298), kan basıncında artış (Davoudi, vd. 2020; 62) bulunmaktadır. Nomofobik 

davranışlarda bulunan kişiler, cep telefonlarını yanlarına almayı unuttuklarında, telefonun şarjı bittiğinde 
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veya kapsama alanı dışında olduklarında endişe duyarlar ve bu durum gündelik hayatın aktivitelerini 

gerçekleştirmede konsantrasyon bozukluklarına yol açabilir (Dixit vd. 2010: 339). Gün içinde gerçekleştirilen 

akıllı telefonun aşırı kullanımı, uyku bozuklukları, stres, kaygı gibi durumları arttırabilmekte (Thomee 

vd.2010)  bireyin, sosyal, akademik, psikolojik ve mesleki hayatında birtakım olumsuz etkilere yol açmaktadır 

(Gürbüz ve Özkan, 2020; Aşık, 2018; 26). 

2.2 İşgören Verimliliği 

Verimlilik gündelik hayatta ve iş hayatında sıklıkla karşılaşılan, birçok akademik çalışmanın konusunu 

oluşturmuş bir kavramdır (Aksuoğlu, 2020). Bu kavramı en genel hatlarıyla sahip olunan kaynakların doğru 

ve etkin bir şekilde kullanılarak performanslarının ve faydalarının en üst seviyeye çıkarılması olarak 

tanımlamak mümkündür (Yılmaz, 2019). Bir başka tanıma göre ise verimlilik operasyonel hedeflere ulaşmak 

için kaynakların etkin kullanılmasıdır (Reynolds, 1998) ve genellikle çıktıların girdilere oranıyla ifade edilir 

(Hu ve Cai, 2004). Kanawaty (2004) de benzer şekilde verimliliği girdi ve çıktı arasındaki oransal ifade olarak 

tanımlamıştır. Bu tanımlarda ifade edilen verimliliğin örgütsel bir verimliliğe işaret ettiği görülmektedir. 

Bunların yanı sıra örgütün bir unsuru olan işgören verimliliğinden de söz etmek gerekir. Bu bağlamda işgören 

verimliliği işgörenlerin eğitim, bilgi, görgü ve yetenekleri doğrultusunda iş sürecinde kattıkları azami fayda 

olarak ifade edilebilir (Yılmaz, 2019). Yine de iş süreçlerinde teknolojinin sınırlı düzeyde yer aldığı, işgücü 

odaklı hizmet işletmelerinde verimlilik ifadesinin işgücü verimliliği yerine kullanıldığı görülebilmektedir 

(Lee-Ross &Ingold, 1994). Dolayısıyla yiyecek içecek işletmeleri gibi emek yoğun hizmet işletmelerinde işgücü 

verimliliği genel olarak verimliliği temsil etmektedir.   

2.3 İlgili Araştırmalar 

Nomofobi son yıllarda daha çok çalışılmaya başlanan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmaların genel olarak 

gençlerle ve öğrencilerle yapıldığı görülmektedir (Demirci, Akgönül ve Akpınar 2015; Anshari, Alas ve 

Sulaıman, 2019; Gezgin, Çakır ve Yıldırım, 2018; Torpil, Ünsal, Yıldız ve Pekçetin, 2020; Kuşçu, Gümüştaş, 

Arman ve Göksu, 2020; Sharma, Amandeep, Mathur ve Jeenger; 2020; Buctot, Kim ve Kim; 2020; Arpacı, 2017). 

Buctot Kim ve Kim(2020)’in 1447 öğrencinin katılımı ile yaptıkları çalışmaya göre katılımcıların yalnızca 

%0,5’inin nomofobik olmadığı buna karşın %12,4’ünün düşük düzeyde, %63,2’sinin orta düzeyde ve 

%23,8’inin ileri düzeyde nomofobik olduğu tespit edilmiştir.  

Türkiye’de lise öğrencileri ile çalışma yapan Gezgin, Çakır ve Yıldırım (2018) ise lise öğrencilerinin nomofobi 

düzeylerinin ortalamanın biraz üzerinde olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışma kapsamında kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek nomofobik davranış eğiliminde oldukları görülürken, 

katılımcıların sınıflarına göre nomofobi seviyelerinin değişmediği görülmüştür. Yıldırım, Sumuer, Adnan ve 

Yıldırım (2016)’ın çalışmasında da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre kadınların nomofobi düzeylerinin 

erkeklerden daha yüksek olduğu görülürken yaş değişkeni ile nomofobi arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanılmamıştır. Buna karşın Gürbüz ve Özkan (2020)’ın Bursa’nın kırsal bölgelerinde yaşayan 400 gençle 

yaptıkları çalışmada gençlerin %8,5'inin ciddi şekilde nomofobik, %71,5'inin orta düzeyde ve % 20’sinin hafif 

düzeyde nomofobik olduğu tespit edilmiştir. Nomofobinin yaş ve eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği bununla birlikte cinsiyet ve çalışma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstertmediği tespit 

edilmiştir.  

Öğrenciler ile yapılan çalışmalar nomofobinin demografik değişkenler açısından değerlendirilmesiyle sınırlı 

değildir. Torpil, Ünsal, Yıldız ve Pekçetin (2020) nomofobi ile aktivite performansı ve aktivite tatmini 

arasındaki ilişkiyi üniversite öğrencileri özelinde incelemiş ve buna göre çalışmaya katılan tüm öğrencilerde 

hafif orta ve yüksek seviyede olmak üzere nomofobi olduğu tespit edilmiştir. Performans ve memnuniyet 

puanlarının, şiddetli nomofobi olan öğrencilerde, hafif / orta derecede nomofobik öğrencilere göre anlamlı 

olarak daha düşük olduğu ortaya konmuştur. Mendoza vd. (2018)’nin 160 psikoloji öğrencisi üzerinde 

yaptıkları çalışmada ise akıllı telefon bağımlılığının sonucu olarak gelişen nomofobinin dikkat dağıtıcı bir 

boyutta olduğunu ve öğrencilerin sınav ortalamalarının düşüş eğiliminde olduğunu saptamıştır.  

Durak (2019) çalışmasında yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, annenin eğitim düzeyi, internet kullanım deneyimi ve 

günlük internet kullanım süresi, akıllı telefonu kontrol etme sıklığı, günlük akıllı telefon kullanım süresi, akıllı 

telefon kullanım deneyimi, akıllı telefon kullanım amacı gibi değişkenlerin akıllı telefon bağımlılığını anlamlı 

şekilde yordadığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte yaş, eğitim durumu, gelir seviyesi, kırsal veya kentsel 
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bölgede yaşama durumu, kardeş sayısı, internet kullanımı deneyimi, internet kullanımı yeteneği, günlük 

internet kullanım süresi, akıllı telefonu kontrol etme sıklığı, günlük akıllı telefon kullanım süresi, akıllı telefon 

kullanım deneyimi, akıllı telefon kullanım amacı, bilim başarısı değişkenlerinin de nomofobiyi yordadığı 

görülmüştür. Bunların yanısıra akıllı telefon bağımlılığı ile nomofobi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu da 

tespit edilmiştir.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Nomofobiyle ilgili çalışmaların artış göstermesine rağmen nomofobinin iş hayatındaki yansımaları ile ilgili 

çalışmalar oldukça sınırlıdır. Erdem, Türen ve Ercil (2017) yaptıkları çalışmada nomofobi ile iş yükü fazlalığı 

algısı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Wang ve Suh (2018) yaptıkları çalışmada 

duygusal tükenmişlik, iş bağımlılığı ve nomofobi arasındaki ilişkiyi incelemiş ve nomofobinin duygusal 

tükenmişliği artırdığını, bunun da işe bağımlılığı olumsuz yönde etkileyerek iş verimliliğinin düşmesine 

neden olduğunu belirlemişlerdir.   

Verimlilikteki görece düşük orandaki bir artışın bile uzun vadede karlılık üzerindeki pozitif etkisi hayal 

edildiğinde (Sezen, 2013), bir işletme için işgören verimliliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. İşgören 

verimliliğini etkileyen birçok faktörden söz edilebilir. Bu faktörlerden bazıları yönetim ve eğitim faktörleri, 

teknolojik ve çevresel faktörler, kültürel faktörler, kişisel ve motivasyonel faktörler ve örgüt kültürü olarak 

sıralanabilir (Aksuoğlu, 2020). Bunların yanısıra işgören verimliliğinin diğer bazı unsurlardan etkilendiği de 

söylenebilir. Yapılan birçok araştırmada (Lim & Chen, 2009; Ferreira & Esteves, 2016; Fox, 2007; Yılmaz, 2019) 

sanal kaytarma eyleminin verimliliği etkilediği ve işletmelere ciddi maliyetler yarattığı ortaya konulmuştur. 

İlgili literatürden hareketle işgören verimliliğinin birçok faktörden etkilendiği görülmektedir. Teknoloji, sanal 

kaytarma ve motivasyon da bu faktörlerden bazıları olarak ifade edilmiştir. Ayrıca Aktaş (2019) nomofobinin 

iş performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. İlgili kuramsal altyapıdan 

hareketle nomofobinin işgören verimliliği üzerinde etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Buna göre 

aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur; 

H1: Bilgiye ulaşamamanın işgören verimliliği üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H2: Rahat hissedememenin işgören verimliliği üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H3: İletişim kuramamanın işgören verimliliği üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H4: Bağlantıyı kaybetmenin işgören verimliliği üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Oluşturulan hipotezlerden hareketle kurulan araştırma modeli Şekil 1’deki gibidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Eskişehir’de faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. 

Bu noktada evrenin tamamına ulaşmanın zaman ve ekonomik maliyet açısından doğuracağı külfet ve çalışan 

personel sayısını tam olarak tespit etmenin imkansız olması sebebiyle örneklem alınmıştır. Evrenin belirsiz 
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olduğu durumlarda %95 güven aralığında ve %5 hata payı ile en az 384 kişiden veri toplamak gerekmektedir 

(Çıngı, 2009). Buradan harektle Kasım 2019-Mart 2020 tarih aralığında kolayda örneklem yöntemiyle 686 

kişiden yüz yüze anket tekniği ile veri toplanmıştır.  

3.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama sürecinde kullanılan anket 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik 

özelliklerine yönelik ifadeler bulunmaktadır. İkinci bölümde ise Yıldırım ve Corriera (2015) tarafından 

geliştirilen ve Yıldırım vd. (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan nomofobi ölçeği ile Sigler ve Pearson’un 

(2000), Kirkman ve Rosen’den uyarladığı işgören performansı ölçeği yer almaktadır. Kullanılan ölçekler 5’li 

likert tipinde 1-Kesinlikle katılmıyorum, 5- kesinlikle katılıyorum şeklinde sıralanmıştır. 

3.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemede betimleyici istatistikler,  kullanılan ölçeklerin 

geçerlik ve güvenirlik tespit etmek için cronbach alfa ve açıklayıcı faktör analizi yapılmış, nomofobinin işgören 

verimliliği üzerindeki etkisini tespit etmek için çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.   

4. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulguların yanı sıra açıklayıcı faktör 

analizi ve regresyon analizine ilişkin bulgular verilmiştir. 

4.1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Tablo 1. Demografik Bulgular 

    n % 

Cinsiyet 
Kadın 299 43,6 

Erkek 387 56,4 

Yaş 
23 Yaş ve altı 340 49,6 

24 Yaş ve üstü 346 50,4 

Öğrenim Durumu 

Lise ve altı 132 19,2 

Önlisans 151 22 

Lisans 369 53,8 

Lisanüstü 34 5 

Medeni Durum 
Bekar 614 89,5 

Evli 72 10,5 

Çocuk sahipliği 
Evet 62 9 

Hayır 624 91 

Sektörde Çalışma Süresi 

1 Yıldan Az 144 21 

1-5 yıl 321 46,8 

5 Yıldan Fazla 221 32,2 

İşyerinde Çalışma Süresi 

1 Yıldan Az 430 62,7 

1-5 yıl 208 30,3 

5 Yıldan Fazla 48 7 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %56,4’ünün erkek, %50,4’ünün 24 yaş ve üstü, %53,8’inin lisans mezunu, 

%89,5’inin bekâr, %91’inin çocuk sahibi olmadığı, %46,8’inin en 1-5 yıldır yiyecek içecek sektöründe çalıştığı, 

%62,7’sinin mevcut işyerinde 1 yıldan az süredir çalıştığı görülmektedir.  

4.2. Açıklayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular  

Açıklayıcı faktör analizi (AFA), veri toplama araçlarının yapısal geçerliliğini belirlemek için tercih edilen bir 

analiz tekniğidir. Faktör analizi ile faktör gruplarının toplam varyansı açıklama oranı da tespit edilir 

(Büyüköztürk, 2011: 123). Bu belirlemeden hareketle araştırmada, yapı geçerliliğinin sınanması, 

sınıflandırılması ve temel faktörler yapılarının anlaşılması için açıklayıcı faktör analizi kullanılmış ve verilerin 

uygunlukları kontrol edilmiştir. Faktör analizi için verilerin uygunluğu değerlendirilirken, Örneklem Yeterliği 
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Testi için (Kaiser-Meyer-Olkin) ve değişkenler arasındaki korelasyonların seviyesinin belirlenebilmesi için 

Bartlett Küresellik Testi’nden (Bartlett’s Test of Sphericity) faydalanılmıştır. Örneklem yeterliliği için KMO 

değerinin 0,5’ten yüksek olması gerekmektedir. Bartlett küresellik testinde ise, değişkenler arasında yüksek 

korelasyonların varlığı gereklidir (Kalaycı, 2010: 321). Araştırmada elde edilen verilere ait KMO testi ve 

Bartlett Küresellik Testi sonuçlarına bakıldığında KMO değerinin 0,88, Bartlett test değerinin ise p=0,000 

olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2: Açıklayıcı Faktör Analizi 

Ölçeklere ilişkin ifadeler Yükü Özdeğeri 
A. 

Varyans 
x α 

Bilgiye 

Ulaşamama 

“Akıllı telefonumdan sürekli olarak bilgiye 

erişemediğimde kendimi rahatsız 

hissederim 

0,828 

1,001 4,351 

1,89 

0,849 

Akıllı telefonumdan istediğim her an bilgiye 

bakamadığımda canım sıkılır 
0,881 1,93 

Akıllı telefonumu ve telefonumun 

özelliklerini istediğim her an 

kullanamadığımda rahatsız olurum 

0,769 1,91 

Haberlere (örneğin neler olup bittiğine, 

hava durumuna ve diğer haberlere) akıllı 

telefonumdan ulaşamamak beni huzursuz 

yapar 

0,835 1,8 

Rahat 

Hissedememe 

Kontörüm (TL kredim) bittiğinde veya aylık 

kota sınırımı aştığımda paniğe kapılırım 
0,737 

1,798 7,817 

2,77 

0,78 

Telefonum çekmediğinde veya kablosuz 

Internet bağlantısına erişemediğimde 

sürekli olarak sinyal olup olmadığını veya 

kablosuz erişim bağlantısı bulup 

bulamayacağımı kontrol ederim. 

0,665 3,09 

Akıllı telefonumun şarjının bitmesinden 

korkarım 
0,679 2,75 

Akıllı telefonumu kullanamadığımda, bir 

yerlerde mahsur kalacağımdan korkarım 
0,658 3,44 

İletişim 

Kuramama 

Ailemle ve/veya arkadaşlarımla iletişim 

halinde olamadığım için endişelenirim 
0,834 

8,32 36,172 

2,98 

0,913 

Ailem ve/veya arkadaşlarım bana 

ulaşamayacakları için endişelenirim 
0,819 2,83 

Gelen aramaları ve mesajları alamayacağım 

için kendimi huzursuz hissederim 
0,793 2,85 

Ailem ve arkadaşlarımla olan bağlantım 

kesileceği için kendimi huzursuz hissederim 
0,754 2,82 

Birinin bana ulaşmaya çalışıp çalışmadığını 

bilemediğim için gerilirim 
0, 742 2,92 

Eğer akıllı telefonum yanımda değilse 

ailemle ve/veya arkadaşlarımla hemen 

iletişim kuramayacağım için kaygı duyarım 

0, 655 2,89 

Bağlantıyı 

Kaybetme 

Bağlantılarımdan ve çevrimiçi ağlardan 

gelen güncelleme bildirimlerini takip 

edemediğim için kendimi tuhaf hissederim. 

0,78 

2,872 12,488 

3,45 

0,867 
Sosyal medya ve diğer çevrimiçi ağlarda 

güncel kalamadığım için rahatsızlık 

duyarım 

0,782 3,37 
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Çevrimiçi kimliğinden kopacağım için 

gergin olurum 
0,736 3,44 

Elektronik postalarımı kontrol edemediğim 

için kendimi huzursuz hissederim 
0,731 3,46 

Cep Telefonum yanımda değilken ne 

yapacağımı bilemiyor olacağımdan kendimi 

tuhaf hissederim 

0,681 3,34 

İşgören 

Verimliliği 

İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım 0,852 

1,539 6,693 

2,98 

0,815 

Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara 

fazlasıyla ulaştığıma eminim 
0,617 3,15 

Görevlerimi tam zamanında tamamlarım 0,823 3,17 

Bir problem gündeme geldiğinde en hızlı 

şekilde çözüm üretirim” 
0,611 3,09 

  Açıklanan Toplam Varyans 67,521         

 Cronbach Alfa    0,806     

 KMO Örnekleme Yeterliliği 0,925     

  Bartlett Yüzeysellik Testi x2:9040,417;  p<0,000       

Yapılan faktör analizi sonucuna göre veri toplama aracındaki ifadeler toplam beş alt boyutta toplanmıştır. Bu 

boyutlar literatüre uygun “bilgiye ulaşamama”, “bağlantıyı kaybetme”, “iletişim kuramama”, “ rahat 

hissedememe” ve “işgören verimliliği” olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin varyansı açıklama oranı 67,521 

olarak hesaplanmıştır. Faktör analizi yapılırken nomofobi ile ilgili bir ifade yapıyı bozduğu için analizden 

çıkarılmış ve ölçek son halini almıştır.  

Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Nomofobinin alt boyutlarının işgören verimliliği üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla çoklu doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır. Analizde hataların bağımsızlığı için Durbin-Watson testi uygulanmış ve test 

değeri 1,890 olarak bulunmuştur. Söz konusu değer kabul edilebilir sınırlar olan 1-3 arasındadır. Çoklu 

doğrusal bağlantı olup olmadığını belirlemek amacıyla VIF (Variance Inflation Factor) ve TV (Tolerance 

Value) değerleri incelenmiştir. VIF değerleri 10’un altında olduğundan ve Tolerance değerleri de 0,1’den 

küçük olmadığından çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığını göstermektedir.  

Tablo 3. Regresyon Analizi 

Değişken B Standart Hata β t p Tolerance VIF 

Sabit 5,350 0,138   38,901 0,000     

Bilgiye Ulaşamama -0,098 0,040 -0,075 -2,439 0,015 0,980 1,020 

Rahat Hissedememe -0,414 0,041 -0,420 -10,180 0,000 0,542 1,844 

İletişim Kuramama -0,100 0,039 -0,105 -2,561 0,011 0,551 1,814 

Bağlantıyı Kaybetme -0,152 0,039 -0,157 -3,888 0,000 0,565 1,768 

R= ,609 R2= ,371 ∆R2= ,367 Durbin-Watson= 1,840     

F(4,681) =  100,311 p< 0,001           

Bağımlı değişken: İşgören Verimliliği   

İşgören verimliliğinin yordanmasına ilişkin kurulan model bir bütün olarak anlamlıdır (F(4,681)=100,311 

p=0,000). Modele en önemli katkıyı “rahat hissedememe” boyutu yapmıştır (β= -,420). Bununla birlikte 

“bilgiye ulaşamama (β= -,075)”, “iletişim kurumama (β= -,105)” ve “bağlantıyı kaybetme (β= -,157)” 

boyutlarının da işgören verimliliği üzerindeki etkisinin negatif yönlü ve anlamlı (p<0,01) olduğu 

görülmektedir. Nomofobinin işgören verimliliği üzerinde etkisi olduğu (r=,609); işgören verimliliğinin 

%36,7’sinin nomofobi tarafından açıklanabileceği tespit edilmiştir. Buna göre “H1: Bilgiye ulaşamamanın 

işgören verimliliği üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.”, “H2: Rahat hissedememenin işgören verimliliği 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.”, H3: İletişim kuramamanın işgören verimliliği üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır.” ve H4: Bağlantıyı kaybetmenin işgören verimliliği üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” hipotezleri 

kabul edilmiştir. 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada Eskişehir’de faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde çalışanların nomofobi düzeyleri 

ile işgören verimlilikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda ise nomofobinin alt boyutları 

olan bilgiye ulaşamama, rahat hissedememe, iletişim kuramama, bağlantıyı kaybetme boyutlarının 

tamamının işgören verimliliğini anlamlı ve negatif yönlü olarak etkilediği ortaya koyulmuştur. Bu noktada 

Aktaş (2019)’ın çalışması sonuçlarıyla farklılık göstemektedir. Aktaş (2019)’a göre nomofobinin her bir alt 

boyutu, işgören verimliliğini arttırmaktadır. Bu durum nomofobinin işgören verimliliği üzerindeki etkilerinin 

daha net olarak ortaya konulabilmesi için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir .  

Nomofobi literatürü incelendiğinde bugüne kadar yapılan çalışmaların genel olarak öğrenciler üzerinde 

yapıldığı görülmektedir. İşletme yönetimi süreçlerinin nomofobi ile olan ilişkisini ele alan çalışmalar sınırlı 

sayıdadır. Yine de yapılan az sayıdaki çalışma nomofobinin iş yükü fazlalığı algısını (Erdem, Türen ve Ercil, 

2017) ve duygusal tükenmişliği, dolaylı olarak da verimliliği etkilediğini (Wang ve Suh, 2018) işaret 

etmektedir. Bununla birlikte akıllı telefon bağımlılığı başlığıyla yapılan bir çalışmada da (Kenar, Bozkurt, 

Gürel ve Ekşili, 2019) katılımcıların akıllı telefon bağımlılıklarının arttıkça iş performansının düştüğü 

görülmüştür. Bu bağlamda ilgili çalışmanın sonuçları ile bu çalışmanın sonuçlarının örtüştüğü söylenebilir. 

Diğer taraftan işgören verimliliği de teknolojik, kültürel, motivasyonel olmak üzere çeşitli unsurlardan 

etkilenebilmektedir (Aksuoğlu, 2020). Sanal kaytarma eyleminin de verimliliği etkilediği daha önceki 

çalışmalarda ortaya konulmuştur (Lim & Chen, 2009; Ferreira & Esteves, 2016; Fox, 2007; Yılmaz, 2019). Tüm 

bunlar bir arada düşünüldüğünde bu çalışmada elde edilen sonuçların literatürdeki çalışmalara paralellik 

gösterdiği yorumu yapılabilir. Görüldüğü üzere nomofobi algısı işgören verimliliği üzerinde olumsuz bir 

etkiye sahiptir. Cep telefonu kullanım sürelerinin çok ciddi seviyelere geldiği günümüzde, işletmeler çağın bu 

yeni hastalığının işleyişlerine zarar vermemesi için birtakım tavsiyeler verilebilir. Bunların başında personelin 

nomofobik eğilimlerini ölçmek ve bu doğrultuda çeşitli eğitimler vermek gelebilir. Bunun yanısıra sosyal 

medya hesabı yönetimi, rezervasyon alma, geribildirim takip etme, tedarik gibi yiyecek içecek işletmelerinin 

yönetim süreçlerinde cep telefonlarının/teknolojik cihazların kullanılabildiği bilinmektedir. Bu bağlamda 

personele cep telefonu/teknolojik cihaz kullanımını yasaklamak yerine, doğru bir cep telefonu/teknolojik cihaz 

kullanımı gerçekleştirebilme yolunda adımlar atılması önerilebilir. Bu noktada literatürde yer alan iki 

çalışmadan elde edilen sonuçlar da önemlidir. Tanır (2021) çalışmasında fiziksel aktivite ile nomofobi arasında 

negatif yönlü bir ilişki tespit ederken, Taştan (2020 benzer olarak düzenli spor yapan katılımcıların nomofobi 

düzeylerinin, düzenli spor yapmayan katılımcıların nomofobi düzeylerine göre anlamlı bir şekilde daha 

düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu verilerden hareketle işletmeler personeline spor salonu üyeliği 

hediye/indirim çeki gibi uygulamalarda da bulunabilir.  

Bu çalışmada yiyecek içecek işletmelerinde nomofobinin işgören verimliliği üzerindeki etkisi ortaya 

konulmuştur. Bundan sonraki çalışmalar, farklı sektör ve işletmelerde çalışanlar üzerinde gerçekleştirilebilir. 

Daha önceki çalışmaların genellikle gençler ve öğrenciler üzerinde yapılmasından dolayı farklı yaş ve meslek 

gruplarına yönelik çalışmalar yapılması hem işletmeler hem de nomfobi literatürü için önem arz etmektedir. 
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Purpose – The purpose of the study is to create a foresight about what kind of method is followed by 

glamping businesses in e-complaint management and to develop various recommendations along with 

the results obtained. 

Design / Methodology/ Approach –  “Case study” was chosen as the qualitative research design of the 

study and the research data were collected with multiple data sources through document review, 

participant observation and unstructured interview. The data obtained by in-depth, unstructured, face-

to-face interview method with the owner/manager of the glamping business on the management of 

complaints within the scope of the research and 115 comments for the glamping business in the Google 

Maps application between November 2020 and April 2021 were subjected to content analysis.  The 

obtained data was analyzed by using the previously licensed MAXQDA© 2018 package program. 

Results – The data analyzed in the research were evaluated under two categories: “e-complaint” and “e-

complaint management”. There are 5 themes under the e-complaint category and 11 themes under the 

e-complaint management category. The research results have shown that the business responded to 

positive posts more than negative posts. The business often stated in their responses to the complaints 

that they were trying to improve themselves, they thanked the guests for their constructive feedback 

and sharing their experiences and they were sorry for the bad experience. Some complaints were 

responded only with general statements without any explanatory information, while other complaints 

were explained not to be true. 

Discussion – In line with the results of this research, recommendations were made to the glamping 

business and future academic studies on this subject. 

1. INTRODUCTION 

Glamping can be considered an innovative vacation experience (Ali and Amin, 2014). Glamping experiences 

are designed to combine being in touch with nature with high-quality accommodation (Lee et al., 2019) and 

they are also expressed as an open-air hotel experience (Union Lido, 2012). Glamping businesses combine 

accommodation, other hotel services and facilities with nature-based experiences. In these facilities, customers 

want to escape from the hustle and bustle of city life and immerse themselves in nature (Filipe et al., 2018). 

They have convenient indoor facilities and recreation facilities similar to traditional holiday resorts, but differ 

in the unique nature-based experiences they can offer their customers (Ali and Amin, 2014). It can be also said 

that the glamping industry, as a growing niche market, has great economic importance. For example, 

according to the study by Grand View Research, the global glamping market is expected to become a major 

market of $1.88 billion in 2020 and reach $2.35 billion by 2021. It is also anticipated that this market will reach 

a $5.41 billion turnover from 2021 to 2028 (Grand View Research, 2021). 

It can be mentioned that there are a limited number of studies in both foreign and Turkish literature on 

glamping, which is a relatively new concept. Looking at some of these studies, they include the case studies 

based on certain glamping businesses (Birdir et al., 2015; Düzgün, 2021), which examine glampers’ motivations 

(Sakacova, 2013), the conceptual framework of glamping (Brooker and Joppe, 2013; Ergüven et al., 2015), 

customers’ experiences (Brochado, 2019), rural development (Çelik et al., 2017), analysis of glamping 

businesses’ web pages (Konak and Özhasar, 2019), the perceptions (Aksöz et al., 2020), experiences and 

perceived service quality of individuals participating in the camp and glamping (Brochado and Pereira, 2017; 

Vrtodušić Hrgovi´c et al., 2019) and the motivations of the glamping participants (Filipe et al., 2018) and also 
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subject the views of glamping participants to content analysis (Brochado, 2019; Brochado and Brochado, 2019), 

and the studies examining areas with the potential for glamping (Göktas et al., 2017). As can be seen, it has 

been determined that the e-complaint management process of glamping businesses was not been investigated. 

When the previous studies are analyzed, it has been argued that any business should pay attention to e-

complaints and intervene immediately in guests' problems (Davidow, 2000; Mattila and Mount 2003; Lee and 

Hu, 2004). Thus, it will be possible for businesses to turn e-complaints into opportunities (Alrawadieh and 

Şehnaz Demirkol, 2015) by establishing an effective e-complaint management system. Accordingly, the study 

aims to create a foresight about what kind of method is followed by glamping businesses, which have recently 

seen a widespread increase in accommodation tendency in Turkey, in e-complaint management and to 

develop various recommendations along with the results obtained. “Case study” was chosen as the qualitative 

research design of the study and an in-depth investigation was carried out by using different data collection 

techniques. The data collection techniques used in the research are document review and unstructured 

interview. Since social media platforms such as Google Maps application, Sikayetvar and TripAdvisor allow 

to respond to the comments and complaints about Internet accommodation businesses, the relevant comments 

were included in the scope of the research during document review. As the study examines glamping 

businesses from a different perspective compared to previous research and presents originality in terms of the 

method used, it is anticipated that the results obtained will contribute to the literature. 

2. Literature Review 

2. 1. The Concept and Scope of Glamping 

Glamping, which has gained increasing popularity in recent years (Filipe et al., 2018), is a combination of the 

English words “glamorous” and “camping” and this concept is called luxury camping activity in general 

(Brooker and Joppe, 2013:1; Pereira, 2013; Ergüven, et al., 2015: 256, Vreš and Vreš, 2015: 42; Lee et al., 2019; 

Aksöz et al. 2020:188; Fernandes et al., 2021; Lu et al., 2021). Glamping, which is also defined as a type of 

outdoor recreational activity that offers tourists various activities in nature (Brochado and Pereira, 2017), 

begins with people moving away from their places of residence with the desire to be in touch with nature 

(Lyu, 2019); while doing this, it is a type of accommodation where luxury accommodation services as well as 

high-quality food and beverage services can be obtained, without giving up the luxury living and 

accommodation opportunities they are accustomed to (Boscoboinik and Bourquard, 2012) and which offers 

the opportunity to participate in recreational activities such as adventure and renewal in the context of 

sustainability (Birdir et al., 2015:172). Although glamping has just emerged as a concept in the literature, there 

is more than one accommodation type within the glamping type. These (Ergüven et al., 2015) are tents 

(Luxurious tents, bell tents, dome tents, teepee tents, safari tents), cabins (A-Frame cabins, log cabins, country 

homes, igloos, tree houses, etc.) and other (Towers, islands, houseboats, villas, restored historical places, etc.) 

accommodation types. 

Looking at the starting point of glamping, it is striking that there are different examples. An example of which 

dates back to the Ottoman period shows “otag-i humayun” (the ottoman imperial tent complexes), which were 

designed to match the luxury of the sultan’s palace and contained portable items the sultans carried with them 

on their way to expeditions as well as precious silk carpets and furniture; these complexes are expressed as 

luxury camping (Birdir et al., 2015:171; Olcay and Turhan, 2017:982). Another starting point for glamping is 

accepted as the early 20th century.  In the early 1900s, American and European travelers would keep Persian 

carpets and comfortable beds in their safari tents during their safari trips in Africa and would take private 

cooks to prepare meals, guides, maids, and janitors with them, which shows the importance given to luxury. 

Outdoor accommodation experience in wildlife safaris at that time is a striking example of luxury 

accommodation (Boscoboinik and Bourquard, 2012; Brooker and Joppe, 2013:4; Birdir et al., 2015: 171; Olcay 

and Turhan, 2017:982). When we look at the first ones again, Goglamping.net has taken its place in the 

literature as the first glamping travel agency operating in the UK (Eremić, 2021:63). 

Glamping tourism, which focuses on an unspoiled nature, is accepted as an environmentally friendly type of 

tourism. While businesses offering services with this view provide their services, they generally serve the 

products they have produced and natural and eco-friendly additive-free products as much as possible. Also, 

these types of businesses give importance to recycling (Sakacova, 2013:23-24). The target audience of glamping 

consists of individuals with high income and environmental awareness (Ergüven et al., 2015:256). Considering 
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the characteristics of the individuals participating in glamping, which is a combination of camping and luxury 

holiday, it is seen that these are families and couples, wildlife lovers, peace-seeking individuals aged 50 and 

over, those who want to take a holiday by integrating nature and camping with the luxury and without 

thinking about the problem of camping equipment, prefer adventure, freedom and independence, prefer their 

families to be safe and commune with nature, want to get away from the stress of daily life, want a nature-

themed holiday rather than the standard holiday concept, have high incomes, want to have direct contact with 

nature, and adopt a healthy and sustainable lifestyle (Yıldırım and Erkılıç, 2019:481). Sakacova (2013) states 

that there are push and pull motivations regarding the motivational factors of glamping tourists. According 

to Sakacova, the most significant push factor for glampers is attachment. Also, Sakacova remarks that family 

members or friends participating in glamping together strengthen their bonds with each other, and says that 

other push motivational factors are the desire of glampers to get to know new people and new environments 

in order to socialize with other glampers, the need of rest, relaxation and peace, and the desire to get away 

from daily routine life. In addition to the push factors, Sakacova also mentions the pull factors for glampers, 

including communing with nature, experiencing beautiful places, pursuing special interests (skiing, fishing, 

rock climbing, etc.), and the need for solitude/privacy, respectively. 

2. 2. Complaint Management 

The Turkish Language Association (2021) defines the term “complaint” as “a word or statement expressing 

dissatisfaction, the act of complaining, discontent, and grievance”. A complaint is also defined as “expressing that 

expectations are not met” (Alp, 2018). The complaint management process, which includes the business 

evaluating the complaints of the customers, making plans about them, managing and controlling these plans 

afterward, is considered as a strategy to know how to solve the consumer problems, to create the loyalty of 

the regular customers and to gain the potential customer (Kutluk and Arpaco, 2016:373; Özbay and Sarıca, 

2020:861; Özgen, 2016:24; Bengül, 2019). Therefore, customer complaint management is defined as “analysis, 

planning, implementation and audit activities related to customer complaints” (Vos et al., 2008). 

The methods by which businesses collect their complaints subject to complaint management are divided into 

two categories, based on relationship and technology. Relationship-based complaint collection methods include 

complaint boxes, employee and customer surveys while technology-based complaint collection methods are 

toll-free services, call centers, business website and social networks (Çeltek, 2013:173-175). When the use of 

the Internet was not so widespread, people used to convey their complaints to their addressees through 

traditional methods, but they have now started to convey their complaints in electronic media; thanks to the 

complaints called electronic complaints (E-complaints), they are able to convey them to many people, whether 

they are the addressee or not, in a short time, with less cost. Following and analyzing these e-complaints and 

informing the complaining customer about the solution process will increase customer satisfaction, thereby 

protecting the corporate image and increasing the demand (Alabay, 2012: Ergün and Kitapci:2018). On the 

other hand, customers who do not achieve satisfactory results may not only not buy services by running the 

process in the opposite way, but may also affect their environment with negative perceptions (Argan and 

Arıcı, 2019:341). Likewise, Wreden (2005) states that the unsatisfied customer who cannot be retained is one 

of the most important threats to the business. This is because satisfied customers share their satisfaction with 

an average of 4 to 5 people, but dissatisfied ones share their dissatisfaction with an average of 8 to 13 people. 

If dissatisfaction is shared through the Internet, this figure can reach even higher levels. On the Internet, bad 

news travels twice as fast as good news (Wreden, 2005). A business should consider the following points when 

responding to an e-complaint (Alrawadieh and Şehnaz Demirkol, 2015): 

⮚ To thank the customer for their feedback and show that they are sorry for their dissatisfaction, 
⮚ To show that the issues about which the customers’ complaints are taken into consideration. The 

customer cannot always be right, but it is necessary to show that it is a valuable complaint without 

discussing whether true or false, 
⮚ To promise that the customer will be satisfied if they stay at the business again and encourage their return. 

Customer complaint and e-complaint are very common also in the tourism industry being a service-intensive 

sector and dealing with many tourists from different nationalities. Only the managers of the hotels could 

benefit from the information obtained by this traditional method used to measure customer satisfaction in the 

accommodation businesses, which are a notable pillar of the tourism industry, but travelers also have now 
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accessed this information through various platforms such as Tripadvisor (Stringam and Jr, 2010). Thus, these 

comments or complaints, which are accessible to everyone and can be read by potential tourists, have brought 

tourism businesses to a different point in complaint management; some businesses have formed units or 

departments whose duties are only to follow up, deal with and solve comments, complaints, suggestions, etc. 

about their own businesses on social media, online holiday sites or only on platforms where complaints are 

reported. 

The complaint is a concept that attracts the attention of researchers not only in the sector but also in academic 

terms, and there are various studies in the literature on this subject. For example, it is observed that there are 

studies that analyze the e-complaints of hotel customers in complaint forums or sites (Lee and Hu, 2004; Çulha 

et al. 2009; Aylan et al., 2016; Ünal et al., 2020), studies examining the effect of e-complaints on their purchasing 

decisions (Aymankuy, 2011) and also studies examining customer complaints about hotel businesses (Zheng 

et al. 2009; Sparks and Browning, 2010; Au, et al., 2014; Memarzadeh and Chang, 2015; Alrawadieh and Şehnaz 

Demirkol, 2015; Erdem and Yay, 2017; Kızılırmak et al. 2015; Sangpikul, 2019) and travel agencies (Kutluk and 

Arpacı, 2016; Tanrısever, 2018) on electronic review sites such as Tripadvisor. Since there is no study 

examining the electronic complaints of glamping customers in the literature, it is assumed that the research 

presents originality and will fill the gap in the literature. 

3. RESEARCH METHOD 

3. 1. Research Purpose and Sample Selection 

“Case study” was chosen as the qualitative research design of this study which aims to create a foresight about 

what kind of method is followed by glamping businesses, which have recently seen a widespread increase in 

accommodation tendency in Turkey, in e-complaint management and to develop various recommendations 

along with the results obtained. Within the scope of the case study, which can be expressed as examining one 

or more events or people in order to understand a subject, phenomenon or problem (Güler et al., 2015: 301), 

an in-depth research was carried out for the subject of this study by using different data collection techniques.  

On the Google Maps platform, 16 glamping businesses, including the glamping business examined in this 

study, were found and the comments for all of them were analyzed. 11 of the 16 businesses examined did not 

respond to the comments, two of them gave very few (less than 10%) responses, and almost all of the responses 

for both complaints were seen to be printed responses with the same sentences instead of a specific response 

to the complaint. For these reasons, the glamping business with sufficient number (30%) and quality (specific 

response to the complaint) responses to shed light on the question to the research was taken as an example. 

115 comments for the glamping business in the Google Maps application between November 2020 and April 

2021 were detected within the scope of the research. These comments were uploaded to the word document 

and the document to be analyzed was prepared. 

3. 2. Data Collection Method 

It has importance to use multiple data sources in qualitative research. Providing cross-validation with using 

two or more methods is a strong method, also referred to as triangulation (Sığrı, 2018: 171). Moreover, the case 

study design contributed to the validity of the research as it was suitable for data collection with more than 

one method. The data collection techniques used in the research are document review (Google 

maps/comments), participant observation and unstructured interview.  

During participant observation, one of the techniques used while collecting data, the researcher takes an active 

part in the community and comes together with the relevant people (Baş and Akturan, 2017: 102). Therefore, 

one of the researchers stayed for 2 nights at the a glamping business subject to the research and witnessed the 

complaints encountered during document review and experienced some of the situations related to the 

complaint.  Miles and Huberman (2019: 268) mentioned several features for the data collected by a researcher 

to be strong. Among these features, the researcher saw and transferred the data first hand, collected data in 

an informal setting, made direct observations of behaviors and activities, which supported a stronger 

interpretation of the data in the current study. The researcher also conducted an in-depth, unstructured, face-

to-face interview with the owner/manager of the one glamping business on the management of complaints 

before check-out procedures. The interview took approximately one hour. Questions and responses focusing 
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on the complaints and the process of responding to complaints were noted, recorded, and then transferred to 

electronic format. 

3. 3. Analysis of Data 

The obtained data was analyzed by using the previously licensed MAXQDA© 2018 package program. The 

MAXQDA© 2018 program allows to transfer qualitative data to electronic media, to analyze the transferred 

data, to theme, interpret and code the data easily. The comments for the business from the Google Maps 

application were copied to the word document and transferred to the MAXQDA© 2018 program for content 

analysis (Tüfekci, 2014:775). Content analysis tries to “describe the data, reveal the truths that may be hidden 

in the data” (Yıldırım and Şimşek, 2016:242). Thus, the research aims to obtain a meaningful output by coding 

the data in the document within the framework of certain concepts/themes (Polat, 2020:293). The categories, 

themes and sub-themes were consisted of the topics mentioned in the comments (Strauss and Corbin, 1990) 

and divided into categories. The data analyzed in the research were evaluated under two categories: “e-

complaint” and “e-complaint management”. There are “reception”, “housekeeping”, “price”, “restaurant” 

and “other” themes under the e-complaint category. E-complaint management category includes the themes 

of “unanswered complaint”, “unexplained complaint”, “management policy”, “trying to improve 

themselves”, “stating that they are working on satisfying the demand”, “correcting the mistake”, “reinviting”, 

“thanking for constructive feedback”, “thanking for experience sharing”, “saying they are sorry/apologizing” 

and “stating that the complaint is not true”. A “Code-Co-creation” analysis was performed to examine the 

relationship between the “e-complaint” category and the “e-complaint management” category. For the study, 

each complaint and the responses to the complaint were checked manually and the responses to the 

complaints were determined and written with numbers on the arrows indicated on the relationship analysis 

maps. The numbers on the arrows were written to indicate the response which was given to the complaint. 

For example; a comment with 2 complaints about the theme of room cleaning was shared. No explanation was 

given to either of these two complaints. To indicate this situation, the number “1” was written on the arrow 

which showed that there was a relationship between the themes of “room cleaning” and “unexplained one”. 

The number “2” was written on the arrow that showed the response to the second complaint about room 

cleaning, in which there were expressions stating that “they were sorry”, “this situation was related to the 

management policy” and “they were trying to improve themselves”, to indicate which of the complaints were 

responded. 

The data were coded by two independent people with different subject-matter expertise in order to measure 

the reliability of the research. The study used the “reliability” formula for qualitative research by Miles and 

Huberman (1994:64), and the obtained rate was 86%. The result that will be obtained by applying this formula 

to the data should be represented with a reliability percentage of at least 70% (Miles and Huberman, 1994:65). 

Accordingly, the reliability of the coding was concluded to be at a sufficient level. 

4. FINDINGS 

The findings that emerged as a result of the analysis of the data from the research were reported with an 

approach from the general to the specific. Chart 1 shows the distribution of positive and negative comments 

about the glamping business by the guests. 

 

Chart 1. Distribution of Positive and Negative Comments by the Guests 
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42 of the 115 comments by the guests were found to have negative content. When the responses to positive 

and negative comments were analyzed, more responses were determined to be given to positive comments 

than to negative comments. 

  

Chart 2. Distribution of the Responses by the Business According to the Subjects of the Complaints by the 

Guests 

Chart 2 shows that the responses by the business to the complaints by the guests about the glamping business 

are divided according to their subjects. 101 complaints were made about reception, housekeeping, price, 

restaurant and other issues, and 53 of these complaints were responded but 48 were not. The restaurant of the 

business has been observed to be the most complained issue with 44 negative comments. On the other hand, 

reception and housekeeping departments have been observed to be among the least complained issues with 8 

negative comments by the guests. 

Table 1. Distribution of Responses to E-Complaints 

Themes of Response to E-Complaints Reception Housekeeping Restaurant Price Other Total 

Unanswered complaint 6 2 20 10 10 48 

Unexplained complaint 1 2 11 * * 14 

Management policy * 2 3 3 1 9 

Trying to improve themselves  5 13 4 2 24 

Stating that they are working on 

satisfying the demand 
* * 6 * 

1 7 

Correcting the mistake * * * 1 1 2 

Reinviting 1 * 11 1 3 16 

Thanking for constructive feedback 1 1 7 * 3 12 

Thanking for Experience Sharing 1 * 6  1 8 

Saying They Are Sorry/apologizing 1 3 8 5 2 19 

Stating that the complaint is not true * 2 1 2 7 12 

Table 1 shows the distribution of the responses by the business to e-complaints. It is noteworthy that the 

complaints not responded by the business have the highest rate. Based on the distribution of the responses by 

the business according to the themes, the responses stating that they were trying to improve themselves were 

often shared. Also the themes of “saying they are sorry” and “thanking for (constructive feedback and 

experience sharing)” were frequently used. The frequency of the complaints responded by the business with 

general statements without any explanation regarding the complaint subject is also striking. The number of 

responses stating that some complaints were not true was found to be high. However, the minimum number 

of responses is seen to be related to stating that the mistake was corrected. 
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Figure 1. Paired Comparison of the Complaints of the Guests about the Reception with the Responses to the 

Complaints 

Figure 1 shows the findings regarding the comparison of the complaints of the guests staying at the glamping 

business about the reception from the comments on the Google Maps website with the responses to these 

complaints. The visitors to the glamping business expressed their complaints about the reception such as 

employee indifference, the lack of information about the facility, waiting at check-in line, failure to distribute 

brochures, and miscommunication between employees. As can be seen in Figure 1, the glamping business did 

not respond to the complaints about employee indifference, the lack of information about the facility, 

miscommunication between employees, and failure to distribute brochures. Below is an example of the 

complaints by the guests and the response to the complaint. 

-The guest stated her/his complaint about waiting at check-in line as “When we entered the facility, we 

had to wait in line for check-in”. The business responded to this complaint with the statement “Hello, 

we apologize for keeping you wait for a while at check-in line. Thank you for your constructive comments, we 

wish you a good day” and apologized for the bad experience and thanked the guest for the 

constructive feedback.   

 
Figure 2. Paired Comparison of the Complaints of the Guests about Housekeeping with the Responses to the 

Complaint 
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Figure 2 shows the result of the paired comparison of the complaints of the guests staying at the glamping 

business about housekeeping with the responses to these complaints. There are complaints about 

housekeeping such as the lack of heaters in the rooms, room cleaning, restroom cleaning, the lack of insect 

screens, the lack of a heater on the balcony, and power cut. The business did not respond to any of the 

complaints about restroom cleaning, the lack of insect screens, power cut and playground. The business did 

not give any explanation regarding a complaint about room cleaning but responded to the second complaint 

with the expressions stating that they were sorry for the bad experience, this situation was related to the 

management policy and they were trying to improve themselves. Below are statements regarding the 

complaints responded by the business. 

-The guest made a complaint about the lack of a heater in the room, with the statement that “The 

heater in the rooms is insufficient”. The business responded to this complaint with the statement “We 

recommend you to use the Convection heater apart from the air conditioner to heat the room. We are improving 

ourselves day by day in the light of your constructive feedback” and stated that the complaint was not 

true, there was another heating equipment in the room and they were trying to improve themselves 

day by day. 

-The complaint about room cleaning with the statement “The floors are not cleaned in the daily room 

cleaning” was responded by the business as “Hello! First of all, we are sorry for your bad experiences. Our 

daily room cleaning is in the form of tidying the room when you do not specifically request. We are improving 

ourselves day by day to serve our guests better with the sincere criticism and feedback we receive from our 

guests” and the business stated that they were sorry, the situation subject to the complaint was 

related to the management policy and they were trying to improve themselves. 

- A guest complained about the lack of a heater on the balcony by saying “There is no heater on the 

balcony”. The business responded to this complaint with the statement “Hello! First of all, we are sorry 

for your bad experiences. We do not have a heater on the balcony of the tents. We are improving ourselves day 

by day to serve our guests better with the sincere criticism and feedback we receive from our guests”  and 

stated that they were sorry and the situation subject to the complaint was related to the 

management policy and then mentioned that they were trying to improve themselves. 

 

Figure 3. Paired Comparison of the Complaints of the Guests about Price with the Responses to the 

Complaint 

Figure 3 shows the complaints of the guests staying at the glamping business about price and the responses to 

these complaints. The guests complained about the price such as price policies, failure to get their money’s 

worth, miscalculation, high price, and extra service fees. Any response was not given to a complaint about 

price policies, one of the complaints about high price due to failure to get their money’s worth, two complaints 
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about extra services and a complaint about the miscalculation in the restaurant. Below are statements by the 

business, including responses to complaints. 

-Regarding the miscalculation, the complaint was made through the comment “At a dinner, they put 

an extra 220 TRY on our tab. It would be wasted if we did not check it out.” The business responded to this 

complaint with the statement “Hello! First of all, we are sorry for your bad experiences. At your dinner, 

wrong wine was entered into your system; this individual mistake was immediately corrected. We are 

improving ourselves day by day to serve our guests better with the sincere criticism and feedback we receive 

from our guests,”  and stated that they were sorry, the mistake was immediately corrected and they 

were trying to improve themselves. 

-Regarding the extra service fees, a guest shared the post “So to speak, you have to pay an extra fee when 

you breathe in the facility.  They said there was a guided nature tour, we joined it. It was subject to extra fee.” 

The business responded to this complaint with the statement “Our pricing policy is based on your 

experience.  All major Glamping Facilities around the world are managed on this basis. Rest assured that we 

will do our best to correct your bad experiences. We will be happy to see you at our facility again,” and stated 

that their management policy was like that, they were trying to improve themselves and they 

reinvited the guest. Another guest’s comment on this subject was as follows: “We used the adventure 

park. We learned that 60 TRY was taken from everyone during check-out.  There was no indication at the 

entrance to show that it was a paid service. The treasure hunt was played. We learned that 40 TRY was taken 

during check-out.” The business responded to this complaint with the statement “Hello! First of all, we 

are sorry for your bad experiences but we would like to correct a few misinformation. At the entrance of the 

Adventure Park, you sign for the acceptance of the relevant fee before the training and the fee is reflected in 

your room account. The relevant fee is written on the introductory paper in the Wayfinding game,” and 

mentioned that they were sorry, but the complaint was not true. 

 

Figure 4. Paired Comparison of the Complaints of the Guests about the Menu and Meals in the Restaurant 

with the Responses to the Complaint 

Figure 4 shows the complaints of the guests staying at the glamping business about the menu and meals in 

the restaurant and the responses to these complaints. The guests complained about the menu, such as the 

absence of pages in the menu, the unavailability of the meals on the menu, limited menu items, and the lack 

of opportunity for a vegetarian diet. Regarding the meals, they complained about the quality of the meals, the 
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small portion size and the breakfast. Any response was not given to a complaint about the absence of pages in 

the menu, 6 complaints about the breakfast, and each one of the complaints about the unavailability of the 

meals on the menu, limited menu items, quality of the meals, and small portion size. The other complaint 

about the unavailability of the meals on the menu was responded, but no explanation was given and general 

statements such as trying to improve themselves and reinviting were used. Below are some posts where the 

complaints of the guests were responded and explanations were given. 

-Regarding the lack of opportunity for a vegetarian diet, the guest made a complaint by saying “I 

brought 4 sandwiches from outside with me. Luckily I brought them, I starved for 3 days! Since I am vegetarian 

and do not eat eggs, I asked the waiter if there was any alternative for breakfast and when s/he came back, s/he 

said that the chef could make an omelette with parsley for me.”. The business responded to this complaint 

with the statement “Hello! Thank you very much for sharing your experiences at our facility with us. We are 

sorry for your bad experience at the restaurant. Our new menu will be used as of May 1 and we are getting the 

menu more delicious day by day. We are improving ourselves day by day to serve you better in our 9-month 

facility. Thank you for your good and constructive comments,” and thanked for experience sharing, stated 

that they were sorry for the bad experience, they were working on satisfying the demand and they 

were trying to improve themselves. 

-Regarding the unavailability of the meals on the menu, the guest made a complaint with the 

statement “It can be said that there are no any basic item. (e.g. feta cheese at the breakfast). Once again, I 

asked for coke zero, it was said to be out. So I rebelled against them on a small scale because there was nothing 

left we wanted”. The business responded to this complaint with the statement “Rest assured that we will 

do our best to correct your bad experiences. We will be happy to see you at our facility again” without any 

explanation regarding the issue and generally stated that they would be trying to improve 

themselves and reinvited the guest. 

- The guest complained that “The menu is not extensive” stating that there are limited menu items 

and the business responded to this complaint with the statement “Hello, thank you very much for 

sharing your experience. We were pleased to learn that we managed to meet your expectations during your 

stay. We were happy to hear about your experiences and memories. Our priority will always be the happiness 

of our guests! We hope to see you again at our facility as soon as possible. Wish you to be happy” without any 

explanation and thanked for experience sharing and reinvited the guest. 

-Regarding the quality of the meals, a guest complained with the statement “It would be good if the 

meals were handled” and the business responded to this complaint with the statement “Thank you 

for your good comments. Also thank you for seeing the effort we put into as a newly-opened facility. 

You can be sure that we will make up for our shortcomings on your next visit” and thanked the 

guest for her/his constructive feedback and stated that they were trying to improve themselves. 

The guest’s comment “Restaurant and meals should definitely be improved” was responded by the 

business with the statement “Thank you for your constructive comments. We would like to welcome 

you again” and they thanked the guest for her/his constructive feedback and reinvited her/him. 

-Regarding the small portion size, a complaint was made with the statement “Portions are very small”. 

The business responded to this complaint with the statement “Hello! Thank you very much for sharing 

your experiences at our facility with us. We are improving ourselves day by day to serve you better in our 9-

month facility. Thank you for your good and constructive comments,” and thanked for experience sharing 

and constructive feedback and stated that they were trying to improve themselves. Another 

complaint about the small portion size was as follows: “We ordered the grill for two. The portion is so 

small that one person can barely get enough,” and the business said that they were sorry for the bad 

experience but the complaint was not true and they were trying to improve themselves day by day 

and stated; “Hello! First of all, we are sorry for your bad experiences but we would like to correct a few 

misinformation. The grill you sent in the photo is half of the portion. It is served in turn. We are improving 

ourselves day by day to serve our guests better with the sincere criticism and feedback we receive from our 

guests. We wish you a good day.” 

-Regarding the breakfast, a guest complained with the post “The breakfast included in the stay is too 

insufficient,” and the business responded to this complaint with the statement “Rest assured that we 
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will do our best to correct your bad experiences. We will be happy to see you at our facility again,” and stated 

that they were trying to improve themselves for the bad experience and they reinvited the guest. 

Another complaint about the breakfast was as follows:  “Breakfast is a bit poor.” The business posted 

“Thank you very much for sharing your experience. We were happy to hear about your experiences and 

memories. We hope to see you again at our facility as soon as possible,” and thanked for experience 

sharing, reinvited the guest but did not give any explanation regarding the issue. 

 

Figure 5. Paired Comparison of the Complaints of the Guests about the Employee and Other Issues in the 

Restaurant with the Responses to the Complaint 

Figure 5 shows the complaints of the guests staying at the glamping business about the employee and other 

issues in the restaurant and the responses to these complaints. Two of the 5 complaints of the guests about the 

order speed in the restaurant were responded but the other three were not. One of the two complaints about 

the employee not being aware of the menu was not responded and the business thanked for constructive 

feedback without any explanation for the other complaint, stated that they were trying to improve themselves 

and reinvited the guest. The business responded in detail to the comments by the guests about the closing time 

of the restaurant and the barbecue areas being closed in winter. Below are the examples of the complaints by 

the guests and some of the responses to these complaints. 

-Regarding the service speed, a guest’s comment “Service is incredibly slow,” was responded by the business 

with the statements including thanking for experience sharing, trying to improve themselves, stating 

that they were working on satisfying the demand and reinviting  as follows; “Thank you very much for 

sharing your experiences at our facility with us. We are sorry for your bad experience at the restaurant. Our 

new menu will be used as of May 1 and we are getting the menu more delicious day by day. Our service team 

is being developed through training. We are improving ourselves day by day to serve you better in our facility. 

Thank you for your good and constructive comments.” 

-Two complaints were made regarding inexperienced employees. One of these complaints was not responded 

by the business but the other complaint “The restaurant has a team of the employees who try to be overly 

courteous but not good at it, inexperienced and not solution-oriented as much as possible. First, you have to 

ask for something several times,” was responded by the business with the statement “Rest assured that we will 

do our best to correct your bad experiences. We will be happy to see you at our facility again,” without any 
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explanation as to the source of the complaint or solution recommendations and only stated “they were trying 

to improve themselves” and “reinvited the guest”. 

-A guest commented about the employee not being aware of the menu with the statement “The waiters do 

not have a good knowledge of the menu.” The business responded to this comment with the statement “Thank 

you for your good and constructive comments. As a new facility, we quickly make up for our shortcomings. 

We will be happy to welcome you again,” and did not give any explanation regarding the issue, thanked 

for constructive criticism, stated that they were trying to improve themselves and reinvited the guest. 

A guest complaining about the closing time of the restaurant posted the comment “You cannot go out 

because of the quarantine. Therefore, you have to eat at the hotel. But the meal ends at 10:30 p.m. Then you are 

starved”. The business responded to this post with the comment “Our facility has the same working hours 

since the day it was opened. All our guests are informed that the kitchen is closed at 10:30 p.m. Regarding the 

new demands, sausage sandwich will be made at Yin-yang Square very soon.” The business responded to it 

with the statement “they were sorry, the situation was related to the management policy, they were 

working on satisfying the demand and they were trying to improve themselves. 

 

Figure 6. Paired Comparison of the Complaints of the Guests about Other Services with the Responses to the 

Complaint 

Figure 6 shows the complaints of the guests staying at the glamping business about other services in the 

restaurant and the responses to these complaints. The guests shared the complaint about the insufficient 

squirrel tents for families with children, the lack of playgrounds, bicycles and mini parkours for children, the 

lack of animal-friendly practices, small flies, the problems in the activity programs, and failure to comply with 

Covid-19 precautions. From these posts, each one of the complaints about the insufficient squirrel tents for 

families with children, the lack of mini parkours, the problems in the activity programs, the social distancing 

rules and not to wear the masks was not responded. Below are some of the complaints responded by the 

business. 

-Regarding the lack of bicycles for children, a visitor made a complaint with the statement “We said 

that we would ride a bike and we went to rent a bike. Unfortunately, there was neither a bike that was big 

enough to ride nor a bike that we could seat her/him in the back/side for my 6-year-old nephew,” and the 

business responded to this complaint with the statement “Our bikes for the little ones will be used in the 

new season. Thank you for your constructive comments, we wish you a good day,” and thanked for 

constructive criticism and stated they were working on satisfying the demand. 
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-Regarding the lack of playgrounds for children, a guest made a complaint with the statement 

“There is no playground. There are children everywhere. But unfortunately there is no playground for 

children.” The business stated that they were sorry, the situation was related to the management 

policy and they were trying to improve themselves, and responded to this complaint with the 

statement “Hello! First of all, we are sorry for your bad experiences. Children’s playgrounds are not available 

as they are prohibited due to Covid rules. Children are aimed to get in touch with nature. We are improving 

ourselves day by day to serve our guests better with the sincere criticism and feedback we receive from our 

guests. We wish you a good day.” 

-Regarding the animal-friendly practices, a guest commented with the statement “Just when the meat 

started to cook, 8-9 dogs collected around us, the animals were starving and unluckily we did not have enough 

meat for all of them. When we got this answer, the dog was chasing after my 6-year-old nephew to take the 

meat from her/his hand and trying to get on the child. We shared some of the meat with the animals and went 

to Igneada and bought meat, etc. from the market for animals,” and the business thanked the guest for 

constructive criticism, and stated that this complaint was not true as follows; “Our dogs are fed 2 

times a day with both excess food in the restaurant and dry food. Before our newly-opened facility, all these 

dogs show an interest in this situation when they smell meat because of their habits routinized with over 400 

dogs already in the center of Igneada. This situation is decreasing day by day as they are fed regularly. On the 

other hand, we provided financial support to the Igneada Municipality for the neutering, vaccination, and 

regular feeding of all stray dogs after their tagging. Very soon, all stray dogs in Igneada will continue their 

lives as healthier and fuller. Thank you for your constructive comments, we wish you a good day.” 

-Regarding customer differentiation, a guest made a complaint with the statement “There were ATVs 

at the entrance of the facility. We wanted to get information from the employee at the reception. It was said: 

“Unfortunately, we cannot let you use ATVs at the moment, we are waiting for permission from the 

gendarmerie for the route.” By the way, there are celebrities/influencers inside. They were brought only for PR. 

A few hours later, we saw that these influencers posted a lot of stories with ATVs on their Instagram accounts. 

Well, are not they wait for permission for the route? What is a business logic where everything is free to 

influencers brought for PR while rejecting the normal customer who pay for them!” The business responded 

to this complaint with the statement “Celebrities and influencers staying in our facility pay their fees and 

stay here. We would like to correct the misunderstanding on this matter. Their posts are based on their own 

free will. We do not have a sponsorship agreement with them. Our guided ATV tours started on April 05, 

2021. Beforehand, our facility manager went on a hobby tour, I think you came across it. We will be happy to 

see you at our facility again,” and stated that this complaint was not true and they reinvited the guest. 

-Regarding not to wear a mask pursuant to Covid-19 precautions, there is a complaint such as “But 

unfortunately Covid precautions are zero. I took points off because of the kitchen staff and waiters not wearing 

masks”. The business responded to this complaint with the statement “Thank you for your good 

comments. Our facility has the Safe Tourism Certificate and is regularly inspected. We think it was a 

momentary situation but rest assured that we will be much more careful about it. We would like to welcome 

you again,” and stated that the mistake was corrected and they reinvited the guest.  

4. 1. Interview  

One of the researchers stayed at the glamping business for 2 nights from 16 April (check-in) to 18 April (check-

out), and witnessed the situations subject to the complaints in the content of the comments on the website, the 

attitudes and behaviors of the business managers and employees, and the situation of the problems caused by 

the physical facilities mentioned in the complaints. Moreover, an interview was conducted with the 

owner/manager of the business during this stay after the comment/complaint reviews within the scope of the 

document review of the research. Besides the general complaint issues obtained in the preliminary study, 

during the interview, it was tried to obtain information about how the comments containing complaints about 

the business were responded in the online environment. The manager was asked the question “What kind of 

approach and policies do they have on complaint management?”. The business works in cooperation with a 

public relations agency in Istanbul and 80% of the complaints and comments are responded by the social 

media team of this agency. Some of the complaints are responded by the owner/manager of the business. S/he 

emphasized that these complaints were those that s/he witnessed, that s/he was aware of, and that created a 
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tension between the guest and the business management during the stay. The owner of the business confirmed 

that one of these complaints was a complaint written by a guest as 22 items, and the business responded with 

22 items to each item.  

Some responses to the complaints are stated to help the business to “improve themselves” as a standard. The 

owner/manager of the business was asked the question “How do these complaints guide them?”. Based on 

the complaint “poor menu” about the food and beverage service of the business, s/he said that they had 

recently enriched their menu, an additional cooking unit had been built to add new foods to their menu and 

a pizza menu would be added. S/he stated that the comment “the vegetarian/vegan guests had difficulty in 

finding food on the menu”, which was emphasized in two of the complaints, encouraged them to add vegan 

food to the menu. Also, s/he said that the presence of a lot of stray dogs was included in the complaints of 

some guests and that the entry of dogs could not be prevented because the area was a natural environment in 

the forest. However, s/he said that a protocol was signed with the municipality in which the business was 

located, the dogs were gradually neutered, the necessary vaccinations were made and all expenses were 

covered by the business. S/he emphasized that they planned to build a concrete wall at a certain height around 

the camp and to control them by putting a wire on it after these processes were completed. These examples 

give an idea that online complaints cause changes in the activities of the business in line with the demands of 

the guests. 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

A complaint is a phenomenon that arises when customers provide negative feedback, they are not pleased 

with the goods and services of the business, or when they are dissatisfied or their expectations are not met. 

The Internet has a significant function in announcing this phenomenon to the relevant people and spreading 

it to the environment (Argan, 2014:52). The Internet is a channel that can be accessed easily at all hours of the 

day and night, with little or no cost to the individual. This feature leads to a great increase in customer 

complaints in the electronic environment and it is expected that this increase will continue in the future (Tripp 

and Gregoire, 2011). Since consumers’ complaints are made in a public area, this necessitates good 

management of electronic complaints. 

This study examined the e-complaints for a glamping business included in the scope of the research and the 

management of these e-complaints through the findings obtained by qualitative data collection methods. As 

a result of the study, the positive comments by the guests were responded more than the negative comments 

when the complaints and their responses were analyzed. It is important for e-complaint management that the 

business takes into account the negative comments and responds to them. Considering the negative 

complaints, businesses will not only avoid losing their customers by dealing with customer complaints and 

producing solutions, turning the complaint into satisfaction but also will be able to better meet customer 

expectations in their future services (Alabay, 2012). During the interview phase of the research, the 

owner/manager of the business stated that they received support from a professional public relations business 

while responding to guests’ comments. It is likely that the majority of responses were generic rather than 

comment/complaint-specific because the professional public relations business was not a unit of the glamping 

business and was not associated with the area served. 

Since the study was focused on e-complaints, the negative comments by the guests with 101 statements were 

subjected to content analysis. As a result of the analysis, it was observed to be divided into 5 themes: reception, 

housekeeping, price, restaurant and other issues. Responses to the complaint were also examined in detail and 

they included 11 different themes such as “unanswered complaint”, “unexplained complaint”, “management 

policy”, “trying to improve themselves”, “stating that they are working on satisfying the demand”, “correcting 

the mistake”, “reinviting”, “thanking for constructive feedback”, “thanking for experience sharing”, “saying 

they are sorry/apologizing” and “stating that the complaint is not true”.  

Comparing the research results with the complaint management studies conducted for different 

accommodation businesses in the literature, it has been seen that there are some differences and similarities. 

Walker (2001) and Chu (2002) revealed in their studies that the most complained issue was the employees but 

this study identified that the most complaints were about the restaurant of the business similar to Alrawadieh 

and Şehnaz Demirkol’s study (2015). Similarly, Tanrısevdi’s study (2008) demonstrated that the third most 

frequently complained issue was related to the restaurant. As Aylan et al.’s study (2016) noted, the price policy 
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was determined to be among the issues that received the most complaints in this study. Although Kırıcı Tekeli 

and Tekeli’s study (2020) found that there were practices for housekeeping among the issues that received the 

most complaints, the relevant study showed that housekeeping services were among the areas with the least 

complaints. As glamping businesses are in the form of accommodation in nature as a concept, this may cause 

the expectation of cleaning frequency to be low. The possible reason why fewer complaints are received from 

housekeeping services in traditional hotels in this business can be considered as low expectations. Looking at 

the responses by the business to the e-complaints, it is observed that the rate of not responding to complaints 

is high, similar to the study of Alrawadieh and Şehnaz Demirkol (2015). When the contents of the responded 

posts are examined, they are found to consist of statements including trying to improve oneself, thanking and 

expressing their sadness, in line with Zhang and Vásquez’s study (2014). In the light of the findings, some 

recommendations were made to improve the e-complaint management process of glamping businesses; 

⮚ Argan (2014) found that the companies responding the most to the complaint were at the top in the 

ranking of success. According to Andreassen (2019), corporate image has an important place in attracting 

new customers and regaining dissatisfied customers (Andreassen, 1999). Based on these two studies and 

the current study findings, an effective e-complaint management system should be established in order 

to increase the success performance of any glamping business and to create/prevent its corporate image 

from being damaged. 
⮚ As a result of the study, the business responds more to positive comments while the rate of response to 

negative comments is low. The business should consider and respond to all comments, both positive and 

negative. 
⮚ The way the business deals with the complaints of complaining customers is the determinant of the 

effectiveness of the business (Alabay, 2012). This study showed that some of the complaints were 

responded but no explanation was given regarding the complaint issues. The complaints expected to be 

explained were responded with the general expressions such as “we are sorry, we are trying to improve 

ourselves day by day, we look forward to seeing you again”. Accordingly, it is important for the business 

to make detailed explanations about the customer’s complaint in terms of increasing its service quality.  
⮚ Zheng et al. (2009) stated that the business must find not only electronic reviews but also an effective way 

to deal with those reviews. When the business’ responses to the complaints include expressions that are 

similar to the previous ones or standard phrases, it may lead to the guest’s perception that s/he is not 

cared about. Therefore, the unique response of the business to each complaint may play a key role in 

success. 
⮚ It has been observed that the most frequently complained issues in the posts by the visitors are similar. 

From this point of view, businesses should constantly analyze all complaints within the scope of effective 

e-complaint management (Harrison-Walker and Erdem, 2000) and make the necessary arrangements in 

the business. 
⮚ Effective e-complaint management enables an address or a promotional video of the business to be added 

to the responses to e-complaints, which will contribute to obtaining detailed information about the 

business and direct to the business’ own site. As Armstrong and Hagel (1996) stated, this may generate 

additional interest by including links to the glamping business’s service on complaint sites. 

As a result, glamping businesses today need to meticulously review every complaint and carry out a successful 

e-complaint management process in order to meet consumer demands and reduce e-complaints on the public 

Internet. The limitation of this research is the use of only one platform (Google Maps) application. E-

complaints in applications such as Tripadvisor and Twitter for glamping businesses can be analyzed for future 

studies. Furthermore, the natural role of the researcher in the evaluation of qualitative data and the analysis 

of a single business are obstacles to the generalization of the study results. 
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Purpose - This study examines the effect of corporate governance mechanisms on bank performance of 

Kenya commercial banks. 

Design/Methodology/Approach - For examining the aim of this research the empirical research was 

conducted on Kenya Commercial Banks. The data of this study was collected from the annual reports of 

each bank. The sample used in the analysis was sixteen commercial banks covering the period 2010-2019. 

Corporate governance variables are represented by board size, NEDs, number of committees, number of 

board meetings, and the size of audit committees, while performance was measured using ROA and ROE.  

The collected data was analyzed using STATAMP13 to test the suggested hypotheses. The three least 

square 3SLS and generalized least square were used to analyze the obtained data. 

Findings - The result revealed that NEDs, NBM, and leverage has a negative and significant impact on 

banks performance, while NC and total asset has a positive significant impact. On the other hand board, 

size and SAC have a negative and insignificant impact on bank performance. 

Discussion - Most of the previous studies evaluated the relationships between two or three variables with 

conflicting and inconsistent results and acknowledgment of its importance in companies, the subject has 

not received much attention in Kenya and has not been actively debated and that, Kenya have experienced 

the lack of effective corporate governance practices. This study investigate the corporate governance 

mechanisms on banking performance from the new perspective measurement. 

 

1. INTRODUCTION 

Good corporate governance is absolutely a situation that an organization must-have. For the organization to 

consider good corporate governance, it needs a good governance system that can help build shareholder 

confidence and ensure that all stakeholders are treated equally. A good system of corporate governance will 

give compelling security to investors to recuperate their investment persuasively, relevantly, and efficiently, 

and guarantee that management acts for the benefit of the company (Mayang Mahrani & Noorlailie Soewarno, 

2018). A series of corporate governance scandals around the world have weakened the trust in financial 

statements and made investors suspicious, which has caused global investors to lose confidence. (Fodio, M. I., 

Ibikunle, J., & Oba, V. C, 2013). A weak corporate governance structure may provide managers with 

opportunities to conduct behaviors, which ultimately leads to a reduction in the quality of reported earnings, 

which strongly indicates a serious deterioration in business ethics (Jesus, S.G. & Emma, G.M, 2013). 

In latest years, immense accounting frauds exposed in the stock markets have all over again shown the 

existence of moral screw-ups and the importance of transparency and reliability of financial information 

provided to the stock market (Lang, M. & Lundholm, R., 2000). The regulatory reaction to economic scandals 

has been to take measures to shield facts transparency, mitigate conflicts of interest and make sure the 

independence of auditors, all to defend the investors' interest and increase the self-assurance of capital markets 

(Leuz, C., Nanda, D. , & Wysocki, P. D, 2003) 
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As a result of the globalization of financial markets, deregulation and technological change, the question of 

corporate governance of financial institutions and their role in stabilizing the industry has reached new levels 

of significance since the mid-1990s. These positive factors, together with the poor management, corruption 

and fraud that has resulted in multiple financial crisis in major industrialized countries over a number of years, 

have brought the role of corporate governance to the fore in many countries and in the international economic 

community. 

For better resource usage and target achievement, the African continent has come a long way in 

institutionalizing corporate governance in organizations through economic globalization. While corporate 

governance has helped to form the structure and procedures of organizations to some degree, there is still 

much to be done to strengthen the processes of corporate governance as it is still at the infancy stage. To enable 

every investor to use resources in any developing economy, there should be a sound corporate governance 

mechanism and good corporate performance. In most developing countries, weak governance is one of the 

key factors leading to the downturn in economic results, in which a larger proportion of less-performing 

organizations are seen in Africa (Ruparelia, R., 2016). 

Before Kenya had a lack of accountability in the public sector which also led to an impact on the private sector. 

Moreover, inefficiency had been institutionalized (Bebchuk, L., , Cohen, A. , & Ferrell, A., 2009). This was 

largely due to the lack of a corporate governance system. Despite senior government officials, owning shares 

in some of the few publicly traded companies, the government did not decide to commit to the implementation 

of safety rules. Most of the boards of directors of many listed companies consisted of friends, relations, and 

political associates of government officials. The situation was worsened by the fact that the NSE was under 

the control of family-owned and managed businesses whose driving force was business, not regulation. Thus, 

the NSE had a friendly relationship with listed companies and rarely invoked regulatory penalties for non-

compliance with listing or membership rules (Gakeri J, K., 2013). 

Many countries including Kenya have succumbed to these questionable corporate governance policies and 

unethical practices. Many types of research have been conducted in the study of corporate governance around 

the world and acknowledgment of its importance in companies, the subject has not received much attention 

in country like Kenya and has not been actively debated and that, Kenya have experienced the lack of effective 

corporate governance practices. For that reason, this study investigate the corporate governance mechanisms 

on banking performance from the new perspective measurement. The findings this study aims to fill this 

research gap by empirically examining the effect of corporate governance mechanisms on bank performance 

of Kenya. 

2. LITERATURE REVIEW 

Agency theory originally was stated by (Ross, S, 1973) which explains the relationship between two parties 

such as the board of directors and shareholders. Agency theory offers a reasonable explanation of the 

importance of corporate governance. It theorizes that there is conflict arising from different managers' and 

shareholders' interests. This may occur when the manager has a self-interest motive to make self-significant 

decisions and thus might harm shareholders' interest. Having good corporate governance makes available 

strong protection on shareholders' interest. Although, there is a separation between ownership and its control, 

this may create an agency problem whereby managers operate the firm aligned with their interests, and not 

those of shareholders (Jansen & Meckling, 1976).  This creates opportunities for managers of the company to 

use firm resources for the maximization of their values rather than those of the shareholders. 

Most research has admitted that corporate governance can help firms to control agency problems (Daily, 

Dalton, & Ca, 2003). The board is one of the major corporate governance mechanisms. The board of directors 

is selected according to their professional and their experience of the operating activities of the firm or their 

network with outside parties. However, Agency problems may arise among shareholders against 

bondholders,  shareholders versus independent auditors, shareholders against Government, dominant versus 

minority shareholders, as well as management and subordinates. Also, agency theory has been shown 

managerial decisions incorporate risk management regarding risk-taking and hedging (Smith & Stulz, 1985). 

Ene & Bello (2016), examined the effect of Corporate Governance on Bank's Financial Performance in Nigeria 

by explaining that weak corporate governance has been an essential reason for all-new episodes of crisis in the 
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banking system The study investigated the impact of the relative size of non-executive directors and the board 

size on return on investment (ROA) of a sample of 10 selected banks. Secondary data were used from the 

Nigeria stock exchange from the period 2004-2013. The result from the ordinary least square regression 

technique aided by SPSS 21 revealed that the relationship between corporate governance and bank 

performance in Nigeria is quite significant as a unit change in the board size and the relative size of non-

executive directors increases the return on assets. However, (Abdulazeez DA, , NdibeL , & Mercy AM, 2016), 

inspected the impact of corporate governance on the financial performance of all listed deposit money banks 

in Nigeria for seven years after consolidation. The result through regression analysis found that a larger board 

size contributes emphatically and fundamentally to the deposit money in Nigerian banks. On the other hand, 

( Okwuchukwu; , Ezeudu, & Patience, 2015), examined the effect of corporate governance on the performance 

of commercial banks in Nigeria. The findings revealed that Board Independence, Directors' Shareholding, and 

Audit Committee Meetings had positive and significant effects on banking sectors’ performance, while Board 

Size showed a negative and significant effect on the performance of the banking sector in Nigeria. 

Okere & Ibidunni,(2019), investigate the effect of corporate governance on investment decisions of 

shareholders of listed banks in the Nigerian capital market from 2005 to 2015. The secondary data was used 

from the financial statements of eight listed banks. Then, Panel Regression Analysis was conducted, and the 

result revealed that there is a positive and significant relationship between corporate governance (board size, 

board independence, and audit committee independence) and investment decisions of shareholders. 

Manning (2019), evaluate the impact of corporate governance on company performance. The size of the board 

of directors, audit committee and gender composition of the board of directors were used as a proxy of 

corporate governance, while the company’s performance was measured by earnings before interest and tax. 

The data from 30 companies which consist of both large and small financial companies listed gathered in 

NYSE. The data being analyzed using descriptive and inferential statistics.The result reported the size of the 

board of directors, audit committee, and gender composition of the board of directors have some impact on 

the performance. The study is consistent with (R., Entebang, H., & A., 2011) discovered a board size, board 

composition, and audit committee has a positive significant relationship with ROE and PM. Moreover, the 

board size should be limited to a considerable limit and the board of directors must be a mixture of executive 

and non-executive directors (R., Entebang, H., & A., 2011). 

Ahmed (2019), investigates the relationship between capital structure, ownership structure and corporate 

governance. This study focused on SMEs because there are less attention on this area. The result found a 

positive relationship for all corporate governance variables except for board size. The ownership structure is 

found to be positive and significantly related to capital structure. However, (Cheema, K. U. & Din, M. S, 2013), 

shed some light on the relationship between the corporate governance and Firm financial performance in 

Cement industry of Pakistan. Three variables were used which contain board Size, Family controlled firms, 

and CEO duality while firm performance was measured through Return on Equity, return on assets, and 

earnings per share, debt to equity and current ratio. The result found out that there is a positive significant 

relationship between corporate governance and firm performance. Also, (Arena, S., , Kayagil, S. Ö., , & 

Aydemir, S. D., 2014), investigated the determinants and effects of the corporate governance level of the firms 

operating in the Istanbul Stock Exchange. The study used secondary data and the sample of 162 firms traded 

continuously on ISE on all indexes, excluding sportive and financial indexes.The study came with the result 

that, there is a positive relationship between growing corporate governance implementations of the firms and 

the firm performance. On the other hand, (Zabria, S. M., , Ahmad, K., & Wah, K. K, 2016), found out that board 

size has a weak negative link with ROA, but it has no effect on ROE. The other finding indicated that there 

was no relationship between board independence and firm performance. 

Paul, G. D., , Ebelechukwu, E. C., , & Yakubu, S., (2015), measured the impact of corporate governance (CG) 

on microfinance bank's financial performance in Nigeria. The study found out that the Board Composition 

(BC) and the Composition of Board Committees (CBC) have a significant relationship with banks' financial 

performance. Moreover, (Mahrani, M., & Soewarno, N., 2018), determine the direct influence of the mechanism 

of good corporate governance (GCG) and corporate social responsibility (CSR) on financial performance as 

well as through earnings management as a mediating variable. The finding of the study demonstrates that the 

mechanism of good corporate governance and corporate social responsibility has a positive effect on financial 

performance as well as the CSR on financial performance. However, (Ghaffar , 2014), evaluates the impact of 
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good corporate governance practices on the profitability of Islamic banks in Pakistan. Corporate governance 

measured used were ethics and corporate social responsibility. The result revealed that all these variables of 

corporate governance have a significant relationship with the profitability of the banks. The Islamic banks of 

Pakistan tend to increase their profitability with the adoption of good corporate governance practices. 

Staikouras, Agoraki, & Staikouras, (2007), found out that the bank profitability is negatively linked to the size 

of the Board of Directors, while the effect of the Board composition is, in most cases, insignificant while positive 

in all models. Also, ( Praptiningsih, 2009) revealed that only foreign shareholders serving ownership control 

structures are significantly negatively affected by corporate performance.  

3. METHODOLOGY 

In determining the effect of corporate governance on bank performance; a multiple regression model has been 

derived and analyzed by the panel data analysis to test the relationship between dependent variables and 

independent variables of this study. The study used 3SLS estimation and due to the presence of autocorrelation 

and heteroskedasticity problem, the study relies on the result of GLS analysis. 

Empirical Model and Sample Selection 

To test the effect of corporate governance on of bank’s performance, several ratios are used to measure the 

performance of banks. These two most often used are the rates of return on assets (ROA) and the rates of return 

on equity (ROE). These two measures, ROE, helps investors to measure how investments generate their 

income while ROA used to measure the efficient of management in using its asset to generate more income. 

The study used these ratios as dependent variables to analyze the performance of commercial banks in the 

area of study. Many countries including Kenya have succumbed to these questionable corporate governance 

policies and unethical practices1. That’s why this study used a set of independent variables such as Board Size, 

board composition, number of meetings, number of committees, and size of the audit committee. The study 

used these independent variables because are the most essential components in corporate governance 

mechanisms. Most of the previous studies evaluated the relationships between two or three variables with 

conflicting and inconsistent results. For example, few studies examined how the audit committees have an 

influence on the banks’ performance and came with different result that audit committee has positive but 

insignificant relationship with performance (Abdulazeez, Ndebel, & Mercy, 2016). However, this create a gap 

because banks can have multiple committees but most of the studies failed to address which committee has a 

significant important to the bank’s performance. Therefore; this study will not only measure the number of 

the committee in the banks but also look on the specific audit committee itself and focus on the number of the 

member of audit committee in the banks. There are few studies that focused on the size of the audit such as 

(Pucheta-Martinez, M. C. & Fuentes, C. D. , 2007) (Afza, T & Nazir, M. S, 2014). With believing that this will 

contribute to the board of knowledge and reduce the gap of the future study and will help the directors to take 

specific action. 

Finally, the empirical model of the study also includes two control variables; firm size and leverage. The 

comprehensive empirical model is as follows: 

Model (1): 

ROA = βo + β1 LNBS+β2 LNNEDs + β3 LNNBM +β4LNNC+β5LNSAC + β6 LnTA+ β7 Lnlv+ ε it 

Model (2):  

ROE = βo + β1 LNBS+β2 LNNEDs + β3 LNNBM +β4LNNC+β5LNSAC + β6 Lnb_size+ β7 Lnlv+ ε it 

Where, 

ROA and ROE return on asset and return on equity respectively this was derived from the balance sheet of 

the banks; BS -Board Size; it represents the number of board of directors during the year. NEDs represents 

board composition this represents the percentage of non-executive director in the banks during the year; and 

is calculated by taking the number of non-executive director divide by the total number of directors. NBM 

                                                           
1 Dr Tarus Kipchumba (2019) How to overcome challenges in corporate governance: 

tandardmedia.co.ke/business/article/2001334001/how-to-overcome-challenges-in-corporate-governance 
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represents the number of board meetings held during the year. NC represents the Number of the committee 

during the year. SAC represents the Size of the audit committee during the year.TA represents Total assets 

and LV represents Leverage, measured by total assets over total equity. 

The Sample used in this study was sixteen commercial banks both listed and unlisted. We include those listed 

and unlisted because the availability of only listed commercial banks in Kenya is few in numbers. Sample data 

have been collected from 2010 until 2019. The total number of observations is 160 observations. Data were 

collected from the annual reports of the banks. The statistical method used in this study is panel data analysis. 

The generalized least square method is reported in this study because the sample data are not normally 

distributed and the data have either a heteroscedasticity problem, autocorrelation problem, or both. According 

to (Gujarati, 2003), using a generalized least square method will overcome all these problems.  

Hypothesis Development 

The hypotheses of this study are going to be tested to measure the performances of the banks. The study 

develops the following hypothesis: 

H1: The board size has a positive significant impact on the bank performance: the larger the board size the high 

performance will be. 

This study believes that the large board size can have a positive effect on firm financial performance; this is 

because of diversity in education, exchange of knowledge, experiences, and industry experience, large boards 

play an important role in developing and enhancing decision outcomes, which could lead to high-quality 

advice and hence better firm performance (Lehn et al., 2009). Nevertheless, some studies (Dalton et al., 1998: 

(Hillman & Dalziel, 2003: Lehn et al., 2009) find that large boards have a positive impact on firm efficiency, 

consistent with the theory of resource dependency, due to improved relations with external resources  (Amy 

J. Hillman & Thomas Dlziel, 2003) 

H2: The higher ratio of non-executive directors has a positive impact on bank performance. 

The second hypothesis proposes that the higher ratio of non-executive directors influences bank performance. 

The Cadbury report recommended that a minimum of three non-executive members be included in the board 

of directors who can influence the decision of the board. Non-executive directors are predetermined to provide 

their independent opinions on business strategies, results, promotions, resources, and standards of conduct. 

Non-executive directors are the core of good governance. They can supervise the executive directors and they 

can monitor their acts. Ideally, non-executives should be appointed through a formal process and the board 

should approve their selection as a whole. 

H3: The higher the number of board meetings held in the year has a positive significant on bank performance 

The third hypothesis proposes that the higher the number of board meetings influences banks' performance. 

There is conflicting empirical evidence of the impact of board meetings on corporate performance. 

Nevertheless, several important issues have been highlighted regarding the results of past studies which may 

explain the mixed evidence. There was a consistent argument in the literature as to the nature of the board 

meetings and board performance. This leads to two distinct schools of thought. Many claims that there is a 

need for regular meetings from time to time for board members to effectively fulfill their task of setting policies 

and tracking management (Vafeas, N., 1999) . On the other hand, some argued that regular meetings resulted 

in an excess of managerial time, a rise in the financial burden of travel expenses, and a sitting allowance for 

members of the board. They conclude by saying that the frequency of high board meetings does not improve 

performance but does improve the quality of such meetings (Ntim & Osei, 2011) (Taghizadeh, M. & Saremi, S. 

Y. , 2013) (Oyerinde, A. A, 2014). Nonetheless, due to the lack of literature on-board process (including 

frequency and number of Board meetings) as a variable for board attributes. This research explores the effect 

of frequent board meetings on Bank performance in Kenya. According to this proposition one among the role 

of corporate governance, the key tasks are to ensure that the corporation holds regular board meetings. 

H4: The higher the number of committees has a positive significant on bank performance 

However, the fourth hypothesis proposes that the board committees can influence bank financial performance. 

Concerning corporate governance, it applies to committees composed of board members with defined sets of 

duties. The four most commonly named committees by public companies are the audit committee, the 
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remuneration committee, the nomination committee, and the risk committee. In the fifth hypothesis, the study 

proposes to examine the importance of the size of the audit committee to see if there is any major influence on 

company performance. Most of the previous studies they investigate in the audit committee and came up with 

different results. 

H5: The size of the audit committee has a positive significant on bank performance 

The last hypothesis proposes that the size of the audit committee has a positive significance on banks 

'performance. In terms of corporate governance, the audit committee is one of the most critical committees 

that must be available. The key aim behind the audit committee's creation is to enhance the consistency of 

auditing and the board of directors' questioning. It is described by (Arens A, Elder R, & Beasley M , 2009) as a 

group of persons chosen from board members who are responsible for preserving the independence of the 

auditor. An audit committee is a mechanism for corporate governance that uses non-executive directors as a 

means of managing and overseeing various management functions, such as internal auditing, risk 

management, compliance, and financial reporting, and that this purpose requires interference when there is a 

disagreement about financial reporting issues between executive management and the external auditor. For 

an audit committee to work efficiently and accomplish its objectives, members must be independent of the 

executive management, have independence from the executive management, financial awareness, and 

regularly meet under a well-defined agenda (Zabihollah Rezaee, 2008). 

4. FINDINGS 

Descriptive statistics  

First of all, all variables for Kenya Commercial bank comprises 160 observations except ROA and ROE and 

this is because we use log variables for all variables used in this study. Secondly, the mean value of ROA, ROE, 

are -4.03, -2.26, respectively. Based on the financial measurement, the mean value of ROE is higher than ROA 

due to the nature of financial statement components. Frequently, profit used to measure ROE and ROA has 

the same value but assets value is higher than equity value, which causes ROA to be lower than ROE. For 

financial measurement, ROA varies more than ROE. The minimum of ROA, ROE, and TE are -9.1, -7.3, and 

the maximum of ROA, ROE, and TE are -1.2, -1.1, respectively. This indicates that, for financial measurement, 

ROE has a higher minimum and maximum ratio than ROA. 

Table 1: Descriptive Statistics 

Variables Obs Mean St.Dev. Min Max 

Lnroa 141 -4.034593 1.249466 -9.058401 -1.222264 

Lnroe 141 -2.252567 1.02155 -7.273632 -1.116163 

Lnbs 160   2.176392 .2060304 1.609438 2.564949 

Lnneds 160 -. 2475331 .1374764 -.8119307 -.0866478 

Lnnbm 160 1.800645 .4514527 1.098612 3.496508 

Lnnc 160 1.580014 .271065 .6931472 2.079442 

Lnacm 160 1.380629 .2572721 .6931472 2.197225 

Lnb_size 160 24.81251 1.097952 22.2839 26.95281 

Lnlv 160 1.756986 .5953662 .0000457 2.809494 

Unit root Test 

Before addressing the appropriate specification of our model, it is important to test whether or not the 

stationary of variables. We have used different tests to verify the presence of unit root. The first test developed 

by (Im , Paaran, & Shin, 2003) allows under the alternative hypotheses autoregressive root heterogeneity. The 

second, the Levin lin Chu (2002), has as the null hypothesis that all panels contain a unit root, and the 

alternative hypothesis is that the series is stationary.  
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The table above summarizes these tests and we notice that we have mixed variables that mean some variables 

are stationary at a level such as  NC, NBN, ACM, BS, NEDS, and Leverage. And the ROA, ROE and Bank size 

are stationary at first difference.  

Table 2: Unit root test 

 At level At first difference 

Variables LLC IPS LLC IPS 

lnroa  0.7266  1.8898    -5.4432***  -3.4800*** 

lnroe  1.9771  1.6352   -3.0340***   -4.0348***  

lnbs 3.3357 ***  0.2580 4.5061***  -4.9080 *** 

 lnneds 0.2363 1.9400***  -3.3420***  2.3197* 

lnnc  -5.7177***  -     -  -5.7848*** 

lnnbm 5.6827 ***    -      -  -12.7711 *** 

lnsac 0.0256**  -2.3169 **  -4.5720***  -5.9339***   

lnb_size -1.4272 -1.5833   -7.5638***   -2.7279** 

lnlv  -5.5290 ***  1.8309 **  -7.6802 ***   -3.4785*** 

*, **, *** indicates significance at the 10%, 5%, 1%, levels 

Correlation Matrix 

The table 3 shows the correlation between the different variables included in the study.  We notice in the first 

equation, BS, NC, and Bank size have a positive correlation with ROA. For the second equation, BS has a weak 

correlation with ROE. On the other hand, NC, Bank size has a positive correlation with both ROA and ROE.  

Table 3: Correlation Matrix 

lnroa lnroa lnroe lnnbs lnneds lnnc lnnbm lnacm Lnb_size lnlv 

lnroa 1.0000         

lnroe 0.8656 1.0000        

lnbs 0.1329 0.0828 1.0000       

lnneds -0.1761 -0.1769 0.0635 1.0000      

lnnc 0.2302 0.1793 0.1396 -0.0097 1.0000     

lnnbm -0.0895 -0.0657 0.1679 0.1058 0.2688 1.0000    

lnacm -0.1810 -0.1665 0.3005 0.2038 -0.2168 0.0929 1.0000   

lnbanksize 0.2299 0.3216 0.4635 -0.1128 0.0991 -0.1197 0.0648 1.0000  

lnleverage -0.4167 -0.0253 -0.1873 0.0248 -0.0984 0.1389 0.1207 0.0314 1.0000 

The table 4 represents the 3SLS where it represents our model.  The first column (Model 1) presents the 

estimation results of ROA, the second (Model 2) presents the estimation results of ROE, respectively. 

The 3SLS results show that NEDS has a negative and significant impact on ROA and ROE. On the other hand, 

NC, has a positive impact on ROA and ROE. The Bank's size has a positive and significant impact. The variable 

LV has a negative impact on ROA.  

Table 4: Three Stage Least Square Result (3SLS) 

 

Variables 

 

ROA 

 

ROE 

Lnbs -.6145851 -.371074 

Lnneds  -1.516092**  -1.025336* 

Lnnbm -.1589616 -.1369926 

Lnnc 1.013316*** .6200406** 

Lnsac -.3285938 -.4281703 

Lnb_size .3278101*** .3167024*** 

Lnlv  -.9692017*** -.1026466 
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_cons 10.46945*** -9.578984*** 

     

*** Single Equation Heteroscedasticity 

Tests: 

Eq. lnroa : Hall-Pagan LM 

Test 

Eq. lnroe: Hall-Pagan LM 

Test 

P-Value 0.0557 0.0886 

*** Overall System Heteroscedasticity 

Tests:  

 

Breusch-Pagan LM Test    ( P-Value )  
0.0000 

Likelihood Ratio LR Test       
0.0000 

Wald Test      0.0000 

*** Single Equation Autocorrelation 

Tests: 

Eq. lnroa : Durbin-Watson 

DW Test 

Eq. lnroe: Durbin-Watson 

DW Test 

 
0.8380 0.8733 

*** Overall System Autocorrelation Tests: 
  

Harvey  LM Test              

 

 

 

0.0000 

  R-square 

 

0.3421 

 

0.1830 

* Standard errors in parenthesis; ** Statistical significance: * <.05, **<.01 

As we explained before the 3SLS estimation detect the Heteroscedasticity and autocorrelation problem, for 

that reason the study decide to report the result of GLS to avoid this problem. 

5. RESULT. 

The table below includes the results of the effect of corporate governance on banks' performance for ROA and 

ROE as dependent variables. The variables as corporate governance mechanism of banks’ profitability are 

board size, board composition represented as NEDs, number of board meetings, number of committees, and 

size of audit committees. 

Table 5: Generalized Least Square Result. 

Variables Model 1 Model 2 

lnbs 

-.6097241 

(0.264) 

-.371074 

(0.455) 

lnneds 

 -1.516434** 

(0.015) 

 -1.025336* 

(0.071) 

lnnbm 

-.1594798 

(0.455) 

-.1369926 

(0.481) 

lnnc 

1.013897*** 

(0.003) 

.6200406** 

(0.045) 

lnsac 

-.3293457 

(0.365) 

-.4281703 

(0.196) 

lnb_size 

.3258355*** 

(0.000) 

.3167024*** 

(0.000) 

lnlv 

 -.9686167*** 

(0.000) 

-.1026466 

(0.477) 

_cons 

13.86044*** 

(0.003) 

-9.578984*** 

(0.000) 

*, **, *** indicates significance at the 10%, 5%, 1%, levels 
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The table 5 represents the Generalized least Squares where it represents our models without the problem of 

heteroscedasticity and autocorrelation.  The first column (Model 1) presents the estimation results of ROA, the 

second (Model 2) presents the estimation results of ROE,  

 Board Size 

The result shows the negative insignificant impact of board size on firm performance was indicated for Kenya 

commercial banks, as shown in the table below. Most prior studies that investigated the impact of board size 

on firm performance found either a negative or a positive relationship. For instance, (Lipton, M., & Lorsch, J. 

W., 1992) (Jensen, M. C., 1993) (Yermack, D., 1996) and (Gertner, R. & Kaplan, S., 1996) argued that reducing 

board size helps to prevent any free-rider issues or poor teamwork and communications that larger boards 

can cause. When the board size increase it causes the difficulty of teamwork and communication, and this can 

reduce the board's ability to monitor management and thereby growing the agency's problem (Eisenberg, T., 

Sundgren, S., & Wells, M. T., 1998). When a board has a large size, there are more divergent viewpoints of 

different directors, which leads to inefficient decision-making and management control. To put it another way, 

when a board has a large number of members, it is difficult for them to agree on specific decisions, while small 

boards are more likely to formulate and agree on specific opinions. Small board size can be more effective in 

controlling management and, as a result, increase shareholder value. 

 NEDs 

The result shown in the table above, there was a negative and highly significant impact of NEDs on ROA and 

little negative significant on ROE at 10% significant level for Kenya banks. The outcome for Kenyan banks 

contradicts the monitoring hypothesis of agency theory, which states that having a greater proportion of NEDs 

on the board adds value to the company by allowing it to make independent decisions and judgments 

(Cadbury, A., et al., 1992) (Chhaochharia, V. & Grinstein, Y, 2009). The findings on NEDs are intriguing; 

however, a negative association between NEDs and firm performance does not necessarily imply that 

international codes and guidelines on NEDs are incorrect. This could lead to family members dominating 

boards, as they can lack the requisite experience and skills in professional business matters. Furthermore, 

NEDs may not be sufficiently independent to adequately fulfill their monitoring function, or they may be 

compromised by close relationships with managers, rendering them unable to intervene in management 

decisions. 

 NBM 

The result shows a negative and insignificant impact of NBM on ROE and ROA for Kenya banks. This goes 

inconsistent with several researchers that the intensity and frequency of board meetings is a significant 

instrument for assessing the effectiveness of the board of directors' monitoring and may increase firm 

performance (Lipton, M., & Lorsch, J. W., 1992) (Jensen, M. C., 1993). The monitoring function aims to reduce 

issues with the agency and keeps managers accountable for their actions. This will be accomplished by regular 

meetings and events to track and address all operational issues undertaken by the board of directors. The 

board's operations and meetings are key indicators of the Board's effectiveness (Vafeas, N., 1999) (Lipton, M., 

& Lorsch, J. W., 1992).  

 NC 

There was a highly significant impact of NC on ROE and ROA. This means that when the number of 

committees increases in the board, the performance of the banks increases. Board committees are a significant 

mechanism of the board structure providing independent professional oversight of corporate activities to 

protect shareholders' interests (Harrison, 1987). Many empirical pieces of evidence supporting the idea that 

many significant board decisions are taken in board committees and that these decisions have an effect on 

corporate financial results are few and concentrated in industrialized economies, with a scarcity of evidence 

from developing countries. It has been proposed that for the board to effectively exercise its strategic and 

oversight responsibilities, important board committees are needed to support the board's ability to carry out 

these fundamental responsibilities (Billmoria, D. & Piderit, S.K, 2017). According to (Kesner, I, 1988), since 

most board decisions are made at the committee level, board effectiveness is improved by the form and 

composition of board committees. 
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Regardless of board committees' theoretical popularity in various corporate governance literature, few 

previous studies have linked board effectiveness to the composition and independence of board standing 

committees, particularly in supporting corporate financial performance and shareholder value maximization 

(Billmoria, D. & Piderit, S.K, 2017). Furthermore, several board committee literature has focused on the impact 

of individual board committees rather than the entire boards standing committees (Newman & Mozes, 1999) 

(Sun, J. & Cahan, S., 2009), thus making it difficult to relate board effectiveness to board standing committees. 

This study looks at the number of committees on the board of directors and how they affect the bank's 

performance. 

 ACM 

The result shown in the table above, there was a negative insignificant impact of ACM on ROE and ROA. 

Many studies show that the size of the audit committee is one of the most important determinants of a 

company's performance (Pucheta-Martinez, M. C. & Fuentes, C. D. , 2007) (Afza, T & Nazir, M. S, 2014). Similar 

effects have been located by using (V & Sharma, 2009), who said that the external audit experience of audit 

committee participants is related to higher company performance. According to (Afza, T. & Nazir, M. S, 2014), 

the size of the audit committee has a substantial negative impact on firm results. This is because a larger audit 

committee is inefficient.  An audit committee works efficiently and accomplishes its objectives, members must 

be independent of the executive management, have independence from the executive management, financial 

awareness, and regularly meet under a well-defined agenda (Zabihollah Rezaee, 2008). 

Control Variable Result 

 Total Asset (Bank size) 

As we explained in the methodology TA is used as a proxy to measure the firm size. In this study, all variables 

are transformed into the log to reduce their skewness or kurtosis and mitigate the influence of the outlier data 

points. The GLS result of performance measurement reports a positive and strong statistically significant effect 

of the bank size on ROA and ROE. This positive result indicates that large firms may benefit from economies 

of scale and scope (Joh, S. W., 2003). The size of a company reflects its potential to attain economies of scale as 

well as market power. Furthermore, the bigger a company is, the more likely it is to use economies of scale to 

create more effective manufacturing processes, which has a positive impact on the company's performance. 

As a result, large businesses have a better chance of obtaining financing. Large companies are also better able 

to raise funds internally and access external capital (Short, H., , Keasey, K.,, Wright, M.,, & Hull, A., 1999). 

 Leverage   

The results show a negative and highly significant effect only on ROA: higher levels of debt will cause a 

decrease in bank performance. To put it another way, the findings of ROA show that the higher the debt level, 

the lower the ROA. Companies may be carrying more debt as a result of rising operating costs, which reflects 

their willingness to meet their commitments to pay higher interest rates (Dechow, P. M.,, Sloan, R. G.,, & 

Sweeney, A. P., 1996). Increased debt levels can restrict a bank's ability to obtain new credit, resulting in the 

loss of valuable investment opportunities. With believing that having a lot of debt has a negative impact on 

the number of dividends paid because companies with a lot of debt can pay lower dividends to prevent having 

to rely on external financing. Furthermore, high debt levels may imply financial distress, limiting borrowing 

because banks are hesitant to lend additional funds due to their financial situation, whereas potential investors 

and current shareholder trust may be affected (Chen, C. J., & Jaggi, B., 2001) (Stulz, R., 1988). 

6. DISCUSION AND CONCLUSION 

The result of this study found out that NEDs, NBM, and leverage has a negative and significant impact on 

banks performance, while NC and total asset has a positive significant impact. On the other hand, board size 

and SAC have a negative and insignificant impact on bank performance. This shows that the only result of NC 

support the proposed hypothesis regarding the number of committee on bank performance H4.  More recent 

studies (Vo & Nguyen,, 2014)  for Vietnamese firms; (Palmberg, 2015) for Swedish firms, and  

(Issarawornrawanrch, 2015) for Thai firms found a significant relationship between the proportion of non-

executive directors and the firm performance. 
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This study is against previous studies (Miller-Millesen, J. L, 2003) (Gales, L. M., & Kesner, I. F., 1994) (Dalton, 

D. R.,, Daily, C. M., , Ellstrand, A. E.,, & Johnson, J. L, 1998) (Lehn, K. M.,, Patro, S.,, & Zhao, M, 2009), claim 

that larger boards are better at enhancing firm performance than smaller boards. They argue that in small 

boards, the CEO's powerful role allows him to circumvent board members' decisions based on their desires, 

resulting in a rise in agency and, as a result, a decrease in firm performance (Miller-Millesen, J. L, 2003). 

Furthermore, large boards encourage directors to share highly qualified counsel and provide extra capacity 

for correlation with various external linkages. Therefore, companies with larger and more diverse boards are 

more likely to reduce management-shareholder disputes, resulting in higher shareholder returns and thereby 

better company performance. Also, (PRAPTININGSIH, M.,, 2009) is consistent with this study where board 

size is insignificant with ROA. Muhammad, Sheila, et.al (2011), found the result of their research that a smaller 

board size and a higher percentage of block ownership leads to better efficiency of Malaysian banks. 

Also, Most of the previous studies show that the higher proportion of NEDs in a board indicates better 

oversight and therefore decreased agency problems (Fama & Jensen, 1983) (Shleifer, & Vishny, 1997),  

However, previous research (Agrawal, A. & Knoeber, C. R., 1996) (Bhagat, S. & Black, B., 1999) (Yermack, D., 

1996), has found that companies with higher proportions of NEDs are more likely to have lower performance 

because NEDs are part-time staff who are unfamiliar with the operations and company market and are unable 

to comprehend the complexities and challenging situations that face the company. On the other hand, the 

NBM result is consistent with (Vafeas, N., 1999) (Lipton, M., & Lorsch, J. W., 1992) believing that the board's 

operations and meetings are key indicators of the Board's effectiveness. Also, the NC result of this study is 

agreeing with (Kesner, I, 1988), since most board decisions are made at the committee level, board effectiveness 

is improved by the form and composition of board committees. The control variables appear to have 

an extensive and constant effect on banks' performance. 

The study revealed that there was an insignificant impact on board size and SAC. This shows both ROA and 

ROE. Other factors besides the size of the board of directors and the audit committee played a bigger role in 

the banks' performance. It would be interesting to learn more about these aspects, particularly in terms of 

board policies and how they are applied. The board members' quality may also influence their performance. 

The board members' experience, skill, and understanding of the firm will all be crucial factors to examine. It 

is critical to keep board members accountable for their activities in the areas of openness and accountability, 

and only those who improve their performance will have their terms renewed. They may be given explicit 

goals to achieve, and their progress could be monitored against those goals. 

The study is limited to sixteen commercial banks in Kenya and is based on data for ten years period from 2010-

2019. Diversifying the sample and lengthening the observation period may result in more consistent results 

for future research. Other research could be undertaken to discover non-quantitative elements that influence 

the financial performance of Kenyan commercial banks in addition to the variables utilized in this study. 
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Purpose –  The purpose of this study was to examine the effects of macroeconomic releases on jumps in 

foreign exchange markets using Barndorff-Nielsen and Shephard (2006), and AitSahalia and Jacod (2009) 

non-parametric jump detection tests and excel based event study methods are used to explore this effect. 

As part of this aim, the following questions were asked: "What are the differences between jump detection 

methods?". "Do jumps have long-term memory?". "Which type of event has more effect on foreign 

exchange markets?. Do US-based news have more effects on any market?". "Do co-jumps provide valuable 

information for the market practitioner?" and "Do co-jumps provide the significant signals?".  

Design/methodology/data –  The U.S, the U.K, Switzerland, Germany, Japan, France, Italy and Spain are 

represented as developed markets, while Turkey is represented as a developing country in Eastern 

Europe. I conduct our analysis on the foreign exchange market. The research data begins on January 1, 

2010, and ends on December 31, 2016, with seven years of available high-frequency data. The high-

frequency exchange rate data, extracted from www.histdata.com and Bloomberg data vendors. Each 

quote is time-stamped to seconds with two decimals in Greenwich Mean Time to Eastern Standart Time 

(GMT), starting from 00.00 Eastern Time (ET) to 23:59 GMT. Therefore, there are 1440 1-Minute, 288 5-

minute, 96 15-minute, 48 30-minute, and 24 60-minute intervals during the 24-hour foreign exchange 

market.  

Findings –  This study shows that scheduled news related to employment, real economic activities, trade 

balance, GDP, and FOMC rate decisions significantly affect jumps and co-jumps. The detected jumps are 

related to economic fundamentals, but jumps are only a small proportion of the sample news data. Jump 

doesn't have a long-term memory. The effect is latent and disappears very quickly (mean reversion in the 

long term). There are also speeches and unscheduled news, but scheduled news is more influential 

because it is announced more frequently. 

Discussion – This research focused on the event time in this paper. However, the post-event time also has 

an important effect on matching the jumps. The results of this study can be used by finance practitioners 

and researchers, especially for behavioral finance cases. I established the importance of jumps and their 

relations with the macroeconomic news announcements. Apart from this research, we can extend this 

study to wavelet base new non-parametric tests by decomposing data into different time cycles and detect 

the arrival time of the jumps.  

1. INTRODUCTION 

The dynamics of asset prices are characterized by unpredictable price movements. One reason for this random 

behavior is the efficient market hypothesis (EMH). EMH mainly states that past price history is reflected in 

current prices. It also states that all available information is embedded by the price movements of the markets. 

The economics and finance literature's central issue is to explore the determinants of asset prices and return 

distributions. This is an important question that is investigated extensively in the literature. Asset prices can 

be assumed to be characterized by a continuous process if markets are dominated by normal events and 

characterized by the Brownian motion process. This is a process which is called continuous-time stochastic 

process written in the form of the stochastic differential equation below;  
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 𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡    (1.1) 

𝑆𝑡 = 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ,  

𝜇 = 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡/𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡,  

𝜎 = 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡,  

𝑊𝑡 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑊𝑖𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠  (Merton, 1976) 

 

This process doesn't allow any discontinuity or "jumps" in the price process.  

However, traded asset prices are subject to sudden movements that cannot be described by a continuous 

process. Such events mostly generate significant discontinuities called "jumps" in data series (Lee & Mykland, 

2008). The jump may differ in terms of its sign (positive or negative), magnitude (large or small), and frequency 

(recurring or rare) (Zoi, 2017). It is formulated as below 

 𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡

= 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 + 𝑑 ∑(𝑌𝑗 − 1)

𝑁𝑡

𝑗=1

 

 

(1.2) 

The additional variable 𝑌𝑗 − 1 here represents a log-normal distribution of a random variable. The jump size, 

𝑁𝑡 comes from the Poisson process1 with parameter ℷt, and it represents unexpected shocks in price processes 

d is the last parameter used as a constant term.  

 

The jump detection procedure starts by defining the jump-diffusion processes. The continuous jump-diffusion 

modeling process has a long history in the finance literature and dates back to Merton's preliminary study 

(1976). This phenomenon has been discussed since Merton's propaedeutic study. Several studies, including 

Andersen et al. (1998), Zhu (1999), Cont and Tankov (2004), Bollerslev, Law, and Tauchen (2008) have 

examined the jump-diffusion process. The importance of jumps is widely accepted in the finance literature. A 

partial list of research which is published includes tests specification Andersen et al. (1998), Aith-Sahalia 

(2009), Barndorff-Nielsen and Shephard (2004a, 2006), Lee and Mykland (2008) and Aith-Sahalia and Jacord 

(2009) as well as seminal empirical studies of Maheu and Mccurdy (2004), Andersen et al. (2007), Bollerslev et 

al. (2008), Corsi et al. (2010), and Palmes et al. (2013). These are the non-parametric jump detection tests, but 

all these tests tell us on which day the jump occurred. Andersen et al. (2012), Lee and Mykland (2012), El 

Quadghiri, and Uctum (2016) tests detect the occurrence of the jumps. The problem of the non-parametric 

jump detection test is the existence of microstructural noise in the data series. It disputes the quality of the 

detected jumps. Besides the noise, other important factors, such as the threshold levels, affect the jump 

detection processes. These levels cannot catch up with some important jumps in the market.  

Jumps are generally associated with a sudden flow of new information, but there is no general understanding 

of which kind of market events can generate discontinuous price movements. Also, much effort has been spent 

on detecting the sudden changes (also called a structural break) in the time series data (see Basseville and 

Nikiforov (1993), Shiau (1986), Yin (1988), Zu (1999), and Wang (1995). The structural break analysis shows 

that they are generated by sudden changes in either drift or volatility (Wong, & Li, 2001). Asset prices may 

jump up or down due to the impact of important macroeconomic news or events (Qiu & Yandell, 1998).  

The jump and co-jump detection tests have been applied to different asset groups, such as Forex Market (FX), 

Stock Market, Bond Market, Interest rate markets, and derivative markets. The most important research in this 

area has been done in the FX market. We applied jump detection tests to extract jumps and co-jumps 

(simultaneous jumps) from USD, EUR, and CROSS exchange rate pairs in this research. We then symbolize 

the discontinuities' dynamics and informally relate them to the U.S, the U.K, Switzerland, Germany, Japan, 

France, Italy, Spain, Turkey, and Eurozone aggregate macroeconomic news releases. How big and usual are 

jumps and co-jumps across FX pairs? Do Jumps perform independently? What causes jumps and co-jumps in 

forex markets? Does only financial news cause FX jump or other economic releases affect the jumps and co-

jumps? Our research alternately answers these questions.   

                                                           
1 See Neftci, S., (2008), An Introduction To The Mathematics Of Financial Derivatives. 
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This study is a fundamental attempt to empirically verify the response of prices to new information, which is 

instrumental in price determination and ascertains the microstructure of markets and the price discovery 

process. Several studies considered financial price series as a continuous-time diffusion process. Several 

empirical studies have investigated such processes whose goals were to ascertain the sudden and severe price 

changes leading to violation of Gaussian distributions. According to Balduzzi et al. (2001), this type of 

empirical evidence found in currency markets has critical implications for portfolio applications, hedging, and 

derivative securities pricing. Moreover, the macroeconomic news effects analysis is fundamental because they 

offer an opportunity to determine how asset prices are related to the wider economy. It may show the leading 

role of economic fundamentals in equity and bond markets' price formulation process. However, economic 

fundamentals may be insufficient to explain the exchange rate movements fully. Barndorff-Nielsen and 

Shephard (2004) refer to this problem as a news puzzle and notes that some of the directional impacts are very 

difficult to be related to specific fundamentals since they are more often likely to be associated with other 

fundamentals as well. 

The paper proceeds as follows: Section 2 describes the current conceptual framework on high-frequency price 

dynamics, jump, co-jumps, and price dynamics with the macroeconomic. Section 3 describes the jump and co-

jump detection test techniques and their properties. Section 4 describes the empirical results and performance 

of the jump and co-jump detection models. Section 5 provides concluding comments 

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK  

Owing to the enormous advance in data processing technology, high-frequency data becomes an important 

area of financial econometrics in the world. It increases the prediction power of the forecasting model so that 

many econometric methods use high-frequency financial data—the availability of high-frequency data made 

jump detection analysis possible since 1995. Thanks to the availability of high-frequency data, the nature of 

the analysis evolved from investigating daily data to that of highly frequent intraday data.  

The literature on jumps mainly consists of researchers detecting jumps, but more needs to be done regarding 

the detection of co-jumps and macroeconomic release analysis in forex market returns. However, there have 

been many individual asset class-based studies carried out, especially with the widely-used non-parametric 

jump detection methods including tests developed by Barndorf-Nielsen and Sephard (2006) (Called BNS 

method), Andersen et al. (2012) (called ADS method), Ait-Sahalia and Jacord (2009) (called AJ method), Lee-

Mykland (2008-2012) (called LM method), Andersen et al. (2007) (called ABD method), Jiang and Omen (2008) 

(called JO method), Corsi et al. (2010) (called CPR method). The first attempt of this study is to measure and 

compare the existing BNS and AJ jump detection methods' performances. In addition to detecting the jumps, 

the co-jumps are detected among eleven FX currency pairs, and we also discuss their relationship with 

macroeconomic releases. 

The mathematical properties of jump detection models make them powerful tools for analyzing high-

frequency data. So, I use 1-minute, 5-minute, 15-minute, 30- minute, and 60-minute frequency return data 

(mid-price calculated as the average of high and low prices) of eleven currency pairs in FX markets.  

One of the most important problems in the jump detection process is determining the optimal sampling 

frequency. The theory requires high-frequency data to confirm structural continuity, whereas high-frequency 

intraday data leaves room for the market microstructure noise. Market microstructure noise can be explained 

as the deviation from the observed asset prices. The optimal frequency problem is solved by the graphical tool 

method, which is known as the volatility signature plot developed by Andersen et al. (2007). This method 

reveals the effect of sampling frequency on volatility by plotting sampling intervals on the horizontal axis and 

volatility on the vertical axis. The logic behind the plot is that the variance of a price process is independent of 

the frequency. When I observe a distortion on the variance (realized one) measure for a certain frequency, then 

it can be said that microstructure noise distorts the frequency. The optimal frequency level is founded as 5 and 

15 minutes by using this method. I also tested the 30 and 60 minutes frequencies as an alternatives.  

I implement on different frequencies and models mentioned above to determine if 5-minutes and 15-minutes 

frequencies are optimal frequency levels for all cross pairs. In the second part of the analysis, the ABD and AJ 
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methods are implemented and tested the model power by changing the threshold levels2. The general 

acceptance is that when the data frequency level increases, the models detect a lower percentage of jumps. The 

second dimension of this study is to determine the co-jump while measuring the performance of the existing 

jump detection methods. Jumps simultaneously occur in different cross pairs. This is very important 

information that is used by risk managers and practitioners in financial markets. The other contribution of this 

study is that we use macroeconomic news from the United States, the United Kingdom, Switzerland, 

Germany, France, Italy, aggregate Eurozone, China, India, and even Turkey. The pool here is unique and never 

used before.  

We try to determine which macroeconomic news has a significant effect on jumps and jump sizes. Many jump 

detection analyses run on developed markets, but few studies are dedicated to emerging markets. This study 

will be unique since it also includes emerging ones. The study aims to answer the following questions in the 

rest of the sections:  

i. What are the differences between jump detection methods?  

ii. Do jumps have long-term memory?  

iii. Which type of event has more effect on foreign exchange markets?  

iv. Does the US-based news have more effects on any market?  

v. Can any practitioners make abnormal returns by forecasting the jumps?  

vi. Do co-jumps provide valuable information for the market practitioner?  

vii. Do risk managers use the jumps or co-jumps for hedging strategies?  

viii. Do co-jumps provide significant signals? 

3. THE RESEARCH, METHOD 

Jumps detection tests were developed in the last decade. Bardorff-Nielsen and Shephard developed the first 

seminal study on jump detection non-parametric method. This method compares the two realized measures 

of volatility: 

i. The power variation 

ii. Quadratic variation 

Then, different alternative jump detection tests are developed.  

We can mainly divide the jump detection methods into two family groups. The first family group is the BNS 

family group:  

All tests are constructed on bipower variation and alternative measure, which is robust to jump volatility.  

 

BNS type jump detection methods are developed by Corsi, Pirino, and Ren'o (2010), Andersen, et al. (2012), 

and Lahaye et al. (2011).  

 

The second family group of jump detection is Lee and Mykland (2008). In this family group:   

“Jumps can be identified when a return exceeds a certain threshold determined according to instantaneous volatility 

(Zoi, 2017)”. 

 

Andersen et al.(2007), Bollerslev et al. (2013), and Zoi and Ferriani (2017) studies focusses on the Lee and 

Mykland jump detection methods, but they differ in their methodology about volatility and threshold levels. 

Besides these two families, there are other jump detection methods such as Jiang and Oomen (2008), which 

use the swap variation and the test of  Aith-Sahalia and Jacod (2009), which is based on absolute return 

moments calculated at different sampling frequencies (that we use in our analysis).   

                                                           
2 I tested the power of the models to detect the jumps. So I changed the models threshold levels. For example: 

Andersen et all. (2003) make an empirical investigation on Dow Jones 30 stocks and the simulation corrected 

that the MinRV and MedRV estimators possess excellent jump robustness. We changed the MinRV and 

MedRV and find the new metric and new threshold levels. Based on this level that is implemented for this 

study. 
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There are no common results in jump detection tests. This fact is empirically shown in Schwert's (2011) study. 

He used different identification methods and can generally get different conclusions on jump results. We also 

empirically tested the different family group jump detection tests and utilized the same results parallel to 

current literature. 

 

3.1. The BNS jump detection method 

Though their power and size in finite samples can be negatively affected by violent volatility shocks, these 

jump detection models are very flexible and consistent in the presence of volatility jumps (Zoi, 2017). The test 

statistic is not so complicated and uses some volatility metrics to compute the test statistics: It starts with the 

Realized variance metric:  

 
𝑅𝑉𝑡 = ∑𝑟𝑡,𝑖

2

𝑀

𝑖=1

 
(3.1) 

In Andersen et al. (2010) study 𝑅𝑉𝑡  metric converges to the quadratic variation. (M𝑀 → ∞) 

 
𝑝 lim

𝑀→∞
𝑅𝑉𝑡 = 𝑄𝑉𝑡 = ∫ 𝜎𝑠

2𝑑𝑠 + ∫ 𝐽𝑠
2𝑑𝑁𝑠

𝑡

𝑡−

𝑡

𝑡−1

 
(3.2) 

If there is no jump in the time series data the 𝑄𝑉𝑡  corresponds the integrated variance (𝐼𝑉𝑡). 

 
𝐼𝑉𝑡 = ∫ 𝜎𝑠

2𝑑𝑠
𝑡

𝑡−1

 

 

(3.3) 

To split the contribution of the continuous price variation from the contribution of the jump part, Barndroff-

Nielsen and Shephard introduces the bipower variation, which is written as;  

 
𝐵𝑃𝑉𝑡 ≡ 𝜇11

−2(
𝑀

𝑀 − 1
)∑|𝑟𝑡,𝑖−1||𝑟𝑡,𝑖|

𝑀

𝑖=2

 

 

(3.4) 

If there is a jump, the joint distribution of 𝐵𝑉𝑡  and 𝐼𝑉𝑡  normally distributed, is written as; 

 √𝑀 (
𝑅𝑉𝑡   → 𝐼𝑉
𝐵𝑉𝑡,𝑀 → 𝐼𝑉) �⃗⃗� → (0, [

2 2
2 2,62

] 𝐼𝑄𝑡) 

 

(3.5) 

The integrated quarticity (𝐼𝑄𝑡) = ∫ 𝜎𝑠
4𝑑𝑠

𝑡

𝑡−1
.  

 

Besides those statistical computations, BNS is recommended as alternative statistics, which is a common and 

robust one; 

 
𝑅𝐽𝑡 =

𝑅𝑉𝑡 − 𝐼𝑉�̂�

𝑅𝑉𝑡

 

 

(3.6) 

𝐼𝑉�̂� shows the jump robust measure of the 𝐼𝑉𝑡.  

I use this method with some modifications:  

i. I first remove the zero intraday returns as recommended by Touchen and Zhou (2011). Zero return day 

increases the noise in the data.  

ii. I use the mid-price, which is calculated (intraday high price + low price/2).  

iii. I use the Holm-Bonferroni correction method, which is only proved to work if the p values are independent, 

although simulations have indicated that it works in correlated cases as well. Hence the Holm method is 

the default. 

3.2. Aith-Sahalia and Jacord jump detection methods 

Their test is constructed based on the power variation sampled at different frequencies. It examines the 

presence of jumps in the high-frequency data series.  

The logic behind this method is to compare the multipower variation of equispaced returns computed at a 

fast time scale ℎ, 𝑟𝑡,𝑖(𝑖 = 1,…… . , 𝑁) and it is computed at the slower time scale  
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𝑘ℎ, 𝑦𝑡,𝑖(𝑖 = 1…… . ,
𝑁

𝑘
). 

 

In their study, they realized that the limit (for N→ ∞) of the realized power variation is invariant for different 

sampling group, and also their ratio is 1 in any case of jumps and 𝑘𝑝/2 − 1 if no jumps. Hence, the Aith-Sahalia  

and Jacord test (henceforth is called as AJ test) detects the jumps using the ratio of realized power variation 

sampled from the two scales. This represents the null hypothesis if no jumps.  

In AJ test functions return three results:  

 

i. Z-test value: which is the threshold level to detect the jumps, 

ii. Critical value: is used the defined whether there is a jump or not under the level of 95 % and,  

iii. P-value: the significance of the detected jumps.  

Imagine that we have N equispaced returns in period T. 𝑡𝑡,𝑖 depicts the return process of the pricing process 

(with 𝑖 = 1,…… . , 𝑁) in period T.  

There is also 𝑁/𝑘 equispaced returns in period T. Let 𝑦𝑡,𝑖 be a return (with 𝑖 = 1,…… . , 𝑁/𝑘) in period T.  

Based on the above restriction, the AJ jump detection test is performed as; 

 
𝐴𝐽 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑡,𝑁 =

𝑆𝑡(𝑝𝑖𝑘, ℎ) − 𝑘
𝑝
2
−1

√𝑉𝑡,𝑁

 
(3.7) 

I also use this method with some modifications:  

i. I first remove the zero intraday returns as recommended by Rognlie (2010). Zero return day increases the 

noise in the data.  

ii. I use the mid-price, which is calculated (intraday high price + low price/2).  

iii. I use the Holm-Bonferroni correction method only if the p values are independent, although simulations 

have indicated that it works in correlated cases as well. Hence the Holm method is the default 

3.3. Jumps and macroeconomic news: Event study analysis 

I chose the implement the Dewachter et al. (2014) event study approach with some modifications to realize the 

effects of macroeconomic news on jumps. I assume that news announcements cause jumps rather than jumps 

cause macroeconomic news. This is the preliminary assumption of this event study approach. I collected the 

news from the Bloomberg ECO’s page with their significance level. Then I ranked all news according to its 

relevance level. I use the news whose relevance level is over 50 (Bloomberg's relevance ranking system from 

0 to 100). To see how the news announcement (the actualized news) influences jumps, I analyze the jump 

dynamics at the time of the event. I don't use the event and pre-event study windows. This is measured by 

Dewachter et al. (2014) event study method but I don’t use it in my study here. I used excel to find out the 

news effect on jumps.  

First, I construct a conditional probability equation:  

 
𝑃(𝑗𝑢𝑚𝑝|𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡) =

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑠
 

(3.8) 

I also construct the alternative probability equation, which is an unconditional probability equation: 

 
𝑃(𝑗𝑢𝑚𝑝|𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡) =

𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑏 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

(3.9) 

Then I set up a null hypothesis:  
𝐻0 = 𝑃(𝑗𝑢𝑚𝑝|𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡) = 𝑗𝑢𝑚𝑝 
𝐻1 = 𝑃(𝑗𝑢𝑚𝑝|𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡) ≠ 𝑗𝑢𝑚𝑝 

𝐻0 implies that a jump caused by an event is identical to 𝐻1A jump occurs without any event. 

4. FINDINGS  

Foreign exchange rate and macroeconomic news data are sourced from Bloomberg and histodata.com from 

January 1, 2010, to December 31, 2016. The jump detection methods were based on the Barbdorff-Nielsen and 

Diebold (BNS) and Aith-Sahalia and Jacord (AJ) jump detection tests. I also use the event study model, which 

matches the jumps with the macroeconomic news announcements in excel. Lastly, I interpret how news 

announcements affect jumps in the exchange rate return series.  
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Table 1. provides a brief overview of eleven foreign exchange rate's return significant jump days for different 

frequencies based on z-score and p-values. It can be said that the jump sizes have become larger when the 

frequency increases from 1-minute to 30-minutes. This shows that the market volatility increases with the 

increasing frequency.  

Table 1: Significant Jump days 

 

Source: Author’s own calculation.  

 

Annualized returns show the volatility between the exchange rate pairs. Among the exchange rate pairs, the 

GBP/JPY currency pair is the most volatile one with an annualized standard deviation of 22.303. Looking at 

the whole sample size,4 only a small proportion of the returns are detected as jumps. The test compares 1-

minute, 5-minutes, 15-minutes, and 30-minutes and 60-minutes frequency returns with critical values and 

threshold levels of the jump tests. The threshold levels of BNS and AJ tests are different. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 It is the highest annualized returns observed in 5, 15 and 3 minutes frequency.  
4 1minute data: 2,587.655, 5-minute data: 735,264, 5-minute data: 245,088, 30-minute data: 122,544 and 60-

minute data: 61,272 

b_ztest b_pvalue Date b_ztest p_pvalue Date b_ztest b_pvalue Date b_ztest p_pvalue

5/3/2010 8.6828 3.9E-18 11/19/2015 21.857 0 43.0589 0 4/22/2016 43.0589 0

7/30/2013 7.72504 1.1E-14 22.552 0 3/20/2015 21.7723 4.3E-105 2/5/2014 21.7723 4.3E-105

12/5/2011 5.37245 7.8E-08 3/20/2015 21.549 3E-306 18.442 6.04E-76 12/22/2016 18.442 6.04E-76

5/2/2012 4.85348 1.2E-06 6/6/2011 19.611 1.2E-85 5/27/2015 13.5899 4.6E-42 3/28/2014 13.5899 4.6E-42

4/20/2016 4.10226 4.1E-05 10/3/2013 13.882 8.1E-44 12/10/2012 10.6902 1.13E-26 6/4/2012 10.6902 1.13E-26

12/16/2011 3.99435 6.5E-05 13.197 9.1E-40 10.6856 1.19E-26 7/22/2016 10.6856 1.19E-26

3/29/2016 -3.7334 0.00019 12/30/2013 12.515 6.2E-36 8/5/2013 8.67462 4.15E-18 11/30/2012 8.67462 4.15E-18

3.61966 0.00029 8/5/2013 12.059 1.7E-33 8.14873 3.68E-16 9/1/2015 8.14873 3.68E-16

9/7/2015 -3.6176 0.0003 1/6/2016 11.129 9.1E-29 10/3/2013 7.93527 2.1E-15 1/25/2013 7.93527 2.1E-15

2/24/2015 3.51839 0.00043 10.966 5.5E-28 12/30/2013 7.70796 1.28E-14 3/29/2013 7.70796 1.28E-14

3.45019 0.00056 5/3/2016 10.735 7E-27 3/22/2012 7.54789 4.42E-14 11/18/2011 7.54789 4.42E-14

7/23/2014 -3.4052 0.00066 3/11/2013 9.0002 2.3E-19 1/5/2016 7.29002 3.1E-13 8/18/2014 7.29002 3.1E-13

10/9/2014 3.22995 0.00124 8.8444 9.2E-19 10/25/2011 7.15092 8.62E-13 7/27/2011 7.15092 8.62E-13

6/3/2010 3.18998 0.00142 1/5/2016 8.6356 5.8E-18 11/5/2015 7.02271 2.18E-12 7/7/2014 7.02271 2.18E-12

4/1/2015 -3.1398 0.00169 12/5/2013 8.5095 1.7E-17 6.7613 1.37E-11 8/13/2015 6.7613 1.37E-11

7/26/2010 -3.1133 0.00185 9/28/2016 8.2505 1.6E-16 3/22/2016 6.37866 1.79E-10 10/21/2014 6.37866 1.79E-10

-3.0844 0.00204 4/15/2013 7.5292 5.1E-14 5/8/2014 6.28087 3.37E-10 6/27/2013 6.28087 3.37E-10

7/5/2011 -3.0476 0.00231 7.3202 2.5E-13 7/29/2014 6.24836 4.15E-10 8/23/2013 6.24836 4.15E-10

5/28/2015 -3.0441 0.00233 7.2075 5.7E-13 5.98479 2.17E-09 9/8/2015 5.98479 2.17E-09

2/10/2011 -3.0408 0.00236 7.1514 8.6E-13 5.91076 3.41E-09 6/5/2015 5.91076 3.41E-09

8/4/2010 -3.0004 0.0027 12/23/2011 6.5477 5.8E-11 3/11/2013 5.77713 7.6E-09 8/9/2012 5.77713 7.6E-09

-2.9565 0.00311 9/17/2013 6.3059 2.9E-10 10/29/2015 5.71529 1.1E-08 7/1/2014 5.71529 1.1E-08

11/6/2015 -2.9536 0.00314 6.1043 1E-09 11/2/2015 5.71529 1.1E-08 7/3/2014 5.71529 1.1E-08

1/7/2011 2.9522 0.00316 11/6/2013 6.0574 1.4E-09 5.70534 1.16E-08 1/15/2016 5.70534 1.16E-08

5/5/2016 -2.9368 0.00332 12/13/2016 6.0438 1.5E-09 9/9/2015 5.62439 1.86E-08 6/3/2014 5.62439 1.86E-08

-2.9081 0.00364 7/22/2016 5.9473 2.7E-09 10/26/2012 5.57926 2.42E-08 4/30/2012 5.57926 2.42E-08

5/25/2010 -2.8984 0.00375 5.6232 1.9E-08 5.53886 3.04E-08 8/18/2016 5.53886 3.04E-08

9/25/2012 -2.8677 0.00413 7/9/2013 5.5625 2.7E-08 7/22/2015 5.5197 3.4E-08 5/7/2014 5.5197 3.4E-08

12/30/2011 -2.8624 0.0042 4/12/2016 5.5179 3.4E-08 5.41261 6.21E-08 2/4/2016 5.41261 6.21E-08

8/18/2011 -2.8236 0.00475 7/12/2012 5.4657 4.6E-08 2/23/2015 5.33973 9.31E-08 1/17/2014 5.33973 9.31E-08

1/23/2013 -2.7876 0.00531 2/6/2014 5.3471 8.9E-08 10/19/2015 5.29882 1.17E-07 6/20/2014 5.29882 1.17E-07

2.77887 0.00545 4/17/2015 5.3076 1.1E-07 5.22985 1.7E-07 7/13/2015 5.22985 1.7E-07

1 Minute 5 Minutes 15 Minutes 30 Minutes
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Table 2: Statistical properties of Aith-Sahalia jumps detected from the test under the 95 % significance level 

from 2010 to 2016 (GBPJPY) 

AJ-GBPJPY 
1 Minutes 

frequency 

5 Mins 

Frequency 

15 Mins 

Frequency 

30 mins 

Frequency 

60 mins 

Frequency 

Number of 

Observation 2,587,655.00 735,264 245,088 122,544 61,272 

E(|abs(return)|) 0.0001 0.0002 0.0004 0.0005 0.0003 

Annualized SD 22.23 22.30 22.30 22.30 22.29 

Number of sample 

days 1822 1822 1822 1822 1822 

Number of Jumps days 1047 1011 953 943 969 

P (jump day) (%) 57.46 55.49 52.31 51.76 53.18 

E (jumps|jump day) 

(%) 1.49 1.32 1.33 1.32 1.40 

Number of Jumps 1565 1332 1269 1242 1354 

P(jump) (%) 0.000605 0.001812 0.005178 0.010135 0.022098 

E(|jumpsize|) 3.4128 0.9564 0.8135 0.675 1.4644 

# jump>0 632 783 572 592 645 

P (jump>0) (%) 0.0244 0.1065 0.2334 0.4831 0.2119 

SD(𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠𝑖𝑧𝑒|𝑗𝑢𝑚𝑝>0) 0.0753 0.0025 0.0043 0.0018 0.8857 

# jump<0 933 549 697 650 709 

P (jump<0) (%) /P 

(jump>0) (%) 0.0361 0.0746 0.2844 0.5304 114.1707 

SD(𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠𝑖𝑧𝑒|𝑗𝑢𝑚𝑝<0) 0.0013 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 

% of negative jump 59.62 41.22 54.93 52.33 52.36 

SD 1.24 1.35 1.40 1.42 1.36 

Source: Author’s own calculation.  

 

Based on the threshold level, the number of detected jumps changes over time. Table. 3 summarizes the 

frequency of the jumps between currency pairs. The number of detected jumps ranges from 986 in the EUR/JPY 

market to 1565 in the GBP/JPY market. Lahaye et al. (2011) indicate that foreign exchange rate markets have 

more jumps than the other markets such as stock and bond markets because FX market is theoretically has 24 

hours trading intervals in a day. 
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Table 3: Frequency of Jump days 

  1-min 5-min 15-min 30-min 60-min Currency 

AJ/ n of Jump Days 1433 1209 1257 1258 1289 GBPCHF 

BNS-S / n of Jump Days 1136 1330 1350 1258 1336 GBPCHF 

AJ/ n of Jump Days 1198 1301 1216 1254 1242 GBPCHF 

BNS-S / n of Jump Days 1198 1301 1216 1254 1216 GBPCHF 

AJ/ n of Jump Days 1565 1332 1269 1242 1354 GBPJPY 

BNS-S / n of Jump Days 1565 1332 1269 1242 1236 GBPJPY 

AJ/ n of Jump Days 1155 1358 1277 1302 1273 USDCHF 

BNS-S / n of Jump Days 1155 1358 1277 1302 1429 USDCHF 

AJ/ n of Jump Days 1253 1158 1001 1332 1193 USDJPY 

BNS-S / n of Jump Days 1168 1413 1057 1332 1241 USDJPY 

AJ/ n of Jump Days 1458 1383 1263 1358 1356 USDTRY 

BNS-S / n of Jump Days 1450 1466 1258 1263 1368 USDTRY 

AJ/ n of Jump Days 1477 1355 1204 1254 1323 EURCHF 

BNS-S / n of Jump Days 1117 1355 1204 1301 1244 EURCHF 

AJ/ n of Jump Days 1260 1143 1216 1307 1158 EURGBP 

BNS-S / n of Jump Days 1381 1326 1233 1252 1298 EURGBP 

AJ/ n of Jump Days 1257 1254 1103 986 1121 EURJPY 

BNS-S / n of Jump Days 1229 1415 1129 1173 1260 EURJPY 

AJ/ n of Jump Days 1332 1301 1258 1254 1286 EURTRY 

BNS-S / n of Jump Days 1258 1355 1452 1028 1219 EURTRY 

AJ/ n of Jump Days 1242 1332 1301 1242 1279 EURUSD 

BNS-S / n of Jump Days 1433 1216 1258 1433 1336 EURUSD 

Source: Author’s own calculation.  

Looking at the whole sample, only a small proportion of the returns are detected as jumps. The number of 

observation for frequencies are; 2,587.655 for 1-minute, 735,264 for 5-minutes, 245,088 for 15-minutes 122,544 

for 30-minutes, and 61,272 for 60-minutes intervals. However, the largest jump day is observed as 1,565 days 

of GBP/JPY, but the whole observation percentage is only 0,0006%. The size of the jumps is dependent on the 

critical values and significance levels. Based on the chosen methods, the size of the jump is changing. The labor 

market news plays a key role in that volatility fluctuation. El Ouadghiri and Uctum's (2016) study supports 

this finding. They underlined that the most influential scheduled macroeconomic news is globally related to 

the US job markets, public debt, GDP, and rescue plans (especially Obama's rescue plan). Moreover, during a 

similar study that was concerned with the exchange rates of euro-dollar, the researchers ascertained that 

verbal communications always results in large kind of jumps for nearly an hour after news announcements, 

an abnormal variation which the authors might have noted as a result of European official's interventions as 

opposed to the United States of American authorities. 

The number of jump days is accounting for 48% to 68% fluctuation between currency pairs. The highest one 

is realized in USD/JPY in 5-min returns, and the lowest one is utilized in EUR/JPY in 1-minute. To analyze 

whether there is an asymmetry between positive and negative jumps, I separate the jumps into positive and 

negative jump categories. Contrary to Wang's (2015) study, the USD/JPY pair has the most positive jumps 
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together with the EUR/GBP pair in all frequency levels. Except for EUR/GBP, USD/JPY, EUR/CHF, and 

EUR/TRY, I find more negative jumps than positive jumps during the observation periods. The reason for this 

asymmetry may be due to a decrease in the dollar and Euro indexes. The U.S. Dollar Index (USDX), indicates 

(in the time of study) the general initial value of the USD calculated by averaging the exchange rates between 

the USD and other major world currencies.  

There are many anomalies in finance. Day of the week is the most meaningful one for the FX market. Monday 

and Wednesday have the highest jumps in a week. Monday's jumps have an accumulation effect. I can say 

that there is a weekend effect here. Scheduled macro-economic news is the one that mostly affects the jumps, 

but there is unscheduled news like speeches, which also have more effect on jumps. This study has not given 

more focus on unscheduled news, but it significantly affects jumps. It increases the magnitude of the jumps.  

To draw attention to the jump and macroeconomic news announcement, I chose the 10 largest EUR/USD 

jumps and matched them to the macroeconomic news announcements. It shows that at least one 

macroeconomic news announcement is associated with the jumps. I can notice that the largest jumps are 

matched to at least one macroeconomic news announcement. When a big jump occurs in one FX market, seeing 

the jump in other markets is quite possible. I have focused only the scheduled news announcements, but 

unscheduled news exists in the markets. This unscheduled news also has significant effects on jumps.  

Table. 4 shows how closely exchange rates jump match with the scheduled macroeconomic news 

announcement. I collected 10,850 scheduled news announcement in total. Some of them are related to the 

jumps, but others are not related to jumps. 

 

Table 4 Descriptive statistics of jump and news (BNS Method) 

 

CHFJP

Y 
GBPCHF 

GBPJP

Y 

USDC

HF 

USDJ

PY 

USDT

RY 

EURC

HF 

EURG

BP 

EURJ

PY 

EURT

RY 

EURU

SD 

# 

observations 735,264 735,264 735,264 

735,26

4 

735,26

4 

735,26

4 735,264 

735,26

4 

735,26

4 735,264 

735,26

4 

# of days 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 

# news 10850 10850 10850 10850 10850 10850 10850 10850 10850 10850 10850 

# news days 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 

P (news) % 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 

# Jumps 1136 1198 1565 1155 1168 1450 1117 1381 1229 1258 1433 

# Jumps-

matches 

news 258 254 273 277 235 342 309 315 267 348 357 

P 

(jump/news) 

(%) 2.38 2.34 2.52 2.55 2.17 3.15 2.85 2.90 2.46 3.21 3.29 

P 

(News/Jump

) (%) 22.71 21.20 17.44 23.98 20.12 23.59 27.66 22.81 21.72 27.66 24.91 

P 

(jump/news) 

(%) 0.035 0.035 0.037 0.038 0.032 0.047 0.042 0.043 0.036 0.047 0.049 

Source: Author’s own calculation.  

When we look at the descriptive statistics, the probability of the unconditional announcements is 0.92%. It 

means that 0,92% intraday intervals have at least one macroeconomic announcement occurrence. The critical 

question is whether news announcements cause a jump? I calculate the occurrence of the jumps within the 30 

minutes after the news announcement (calculated as # of the jump match news). The EUR/USD, EUR/TRY, 

and USD/TRY have the most jumps corresponding to the macroeconomic news announcements, while the 
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GBP/CHF has the least number of matched-jumps, 254. 𝑃{𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠|𝑛𝑒𝑤𝑠} shows the probability of the jump 

conditional on a macroeconomic news announcement. The range of {𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠|𝑛𝑒𝑤𝑠} from 2.17 to 3.29 indicates 

that there is no huge differences between eleven currency pairs. 𝑃{𝑛𝑒𝑤𝑠|𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠} says how many jumps are 

related to the macroeconomic news announcement. It fluctuated from 17.44% to 27.66%, and this result 

indicates that many of the existing forex jumps probably emerge from the macroeconomic news 

announcement. The last part, 𝑃{𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠|𝑛𝑒𝑤𝑠} indicates that the percentage of the jump-news match within the 

total observation. The highest 𝑃{𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠|𝑛𝑒𝑤𝑠} rate is 0,049, and the lowest one is 0,032. This shows that there 

is no big differences between the highest and lowest probabilities. When I was examining the category of the 

news announcements, I realized that ABD Consumer Confidence, Bloomberg Global Confidence, ABD 

Employment Change, Business Climate index, New Home Sales, ECB announcement Interest Rate, CPI Ex 

Food and Energy, Current Account Balance, Labor Costs SA, Trade Balance, FOMC Rate Decision, BOJ Basic 

Balance Rate, Initial Job Claims, Chamber Votes Confidence on Deficit Cuts, House Price Index, and General 

Government Debt and Bloomberg GDP Monthly Estimate have more potential impact on the jumps.  

Table. 5 provides more details about how closely the exchange rate jumps match the scheduled 

macroeconomic news announcement. In total, there are 10,850 scheduled news announcements. To clarify 

whether news announcement causes jumps, I consider the lag effect of the announcements. It means that when 

the announcement occurs, the possible effect is executed after or before the news announcement.  

Table 5 Largest EUR/USD Jumps matched with macroeconomic news 

MERGE EURUSD WITH NEWS  

Time Country News 
1 Minutes 

frequency 

5 Mins 

Frequency 

15 Mins 

Frequenc

y 

30 mins 

Frequency 

60 mins 

Frequenc

y 

01.06.10 

10:00 

United 

States 

ABD Consumer 

Confidence 
0.534603 0.5300978 2.218841 0.3857545 0.854854 

02.10.10 

14:00 

United 

States 

Bloomberg Global 

Confidence 
0.482391 0.8733484 0.1381038 0.0331457 0.2327889 

01.04.11 

14:20 

United 

States 

ABD Employment 

Change 
1.267094 0.228312 0.26268 0.3487291 1.429528 

01.07.11 

04:00 
China Business Climate Index 1.363586 0.9343289 1.052548 1.10969 0.3957099 

02.08.11 

10:00 

United 

States 
New Home Sales 0.315577 1.140027 0.6688684 0.6887274 0.1378783 

01.12.11 

11:00 
Eurozeone 

ECB Announcement 

Interest Rate 
0.964051 0.7619185 0.8878731 0.8513959 2.419744 

04.04.13 

08:35 

United 

States 
CPI Ex Food and Energy 0.232815 3.366511 3.385785 0.969689 1.786926 

12.07.16 

09:45 
France Current Account Balance 1.02768 0.8020738 1.21229 0.8465937 0.5529328 

12.09.16 

09:00 
Germany Labor Costs SA QoQ 2.01471 0.3159773 0.8802566 0.3338352 1.588172 

05.12.16 

14:30 

United 

States 
Trade Balance 1.094689 3.141009 0.3551635 0.1333704 1.094689 

01/17/11 

14:25 

United 

States 
FOMC Rate Decision 0.531507 0.9104603 0.3176433 0.806296 0.0327121 

01/29/16 

07:38 
Japan BOJ Basic Balance Rate 1.963759 0.4420359 1.69314 3.67733 0.2846371 

05/25/11 

08:35 

United 

States 
Initial Job Claims 0.132368 0.7366009 1.361477 0.3367218 1.308521 
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07/27/10 

16:00 
Italy 

Chamber Votes 

Confidence on Deficit 

Cuts 

0.964835 0.2660378 0.6627792 0.2255138 0.3686878 

12/13/16 

11:30 

United 

Kingdom 
House Price Index YoY 0.116775 0.5893646 0.5316566 1.719844 0.3653325 

12/15/16 

11:30 
Italy 

General Government 

Debt 
1.606214 1.655951 1.606214 0.3488216 0.6064087 

20/01/15 

10:00 
China 

Bloomberg GDP Monthly 

Estimate YoY 
0.91323 1.0433784 1.0772075 0.8009661 0.84122 

Source: Author’s own calculation.  

Jumps are the individual movements in currency pairs. There is also co-jump as two or three jumps occurring 

simultaneously among the other two or three exchange rate pairs. Co-Jumps will also be discussed in my 

further srudies.  

5. CONCLUSION AND FUTHER STUDIES 

The first part of the article concentrates on the conceptual framework and theory of the jumps and co-jumps. 

I present the quadratic variation and standard jump-diffusion and jump detection models in which the price 

processes are separated as continuous and jump components. I have presented the non-parametric metric of 

quadratic variation, realized variance, and bipower variation, which is robust to jump detection and 

estimating the continuous path variation. I aim to identify foreign exchange rate market jumps and investigate 

how macroeconomic releases are related to these discontinuities. I use 1-min high-frequency data on eleven 

exchange rates (CHF/JPY, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/TRY, EUR/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF, 

USD/JPY, USD/TRY, and EUR/GBP) are investigated for six years from 2010 to 2016. I employ the Hausman 

type jump detection test proposed by Barndorff-Nielsen and Shephard (2006) this is based on the differences 

between realized variance and bipower variation and Aith-Sahalia and Jacord (2009) jump detection tests to 

detect intraday rice jumps for eleven exchange rate pairs.    

Even though there is remarkable literature about jumps in financial markets, to our knowledge, there are less 

studies which deeply considered their reactions to macroeconomic news announcements. The jump detection 

measure we use was proposed by Barndorf, Nielsen, and Shephard (2006) and Ait-Sahalia-Jacod test (2009) 

remove any periodic patterns for robustness. More importantly, I apply the event study approach  (news 

analysis) to catch the news effects 30 minutes after the announcement. 

First, I find that jumps detection test results are quite similar between BNS and AJ tests. The detected jumps 

are related to economic fundamentals, but jumps are only a small proportion of the sample news data. Jump 

doesn't have long-term memory. The effect is temporal and disappears very quickly. Scheduled news 

announcements have significant effects on jumps. There are also speeches and unscheduled news, but 

scheduled news  more influential because it is announced more frequently than speeches. 

Secondly, scheduled news announcements related to employment, real activity monetary policy, current 

account have significant effects on jumps. ABD consumer confidence, Bloomberg global confidence, FOMC 

Rate Decision, ABD employment change, Business climate index, New home sales, ECB Announcement on 

the interest rate, Current account balance, Labor costs, Trade balance, House price index, General government 

debt, and GDP expectations have notable effects on jumps. 

Thirdly, the null hypothesis that jumps are independent is rejected, as there are far more co-jumps than 

predicted by independence for all rate combinations. Some clustering of jumps and co-jumps are also detected 

and relate to the macroeconomic news announcements affecting the exchange rates (This effect will be 

discussed in my further studies).  

Fourthly, Andersen et al. (2007) find that the predictability in volatility is mainly related to continuous 

diffusion and that jumps are not important. In contrast to the univariate case, predictability in average 

volatility across a group of assets can be linked to the occurrence of co-jumps. It is said that volatility rises 

subsequently to co-jump occurring. Another thing is that level of volatility doesn't influence the probability of 

co-jump occurring. However, the negative and positive jumps affect the volatility in different magnitudes.  
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Lastly, I choose one emerging market currency pairs, and it is the fist, and comprehensive study includes 

emerging market news and exchange rate data into the analysis. The results show that emerging market 

countries are sensitive and affect the low level of news besides the major market movements.  

This article proves that jumps are the predictors of the discontinuities in foreign exchange rate markets. It is 

also proven that macroeconomic fundamentals have a significant effect on jumps. There is a strong correlation 

between stock returns and jumps. This correlation is not the only one that signals and explains the co-

movements in that market. Different metrics affect co-movements. The news's exact effect can be realized in 

three stages—pre-event, event, and post-event time. I focussed on the event and post-event time in this article 

and verified that post-event time has a significant effect to match the jumps. The results of this study can be 

used by finance practitioners and researchers, especially for behavioral finance’s cases. I find out the 

importance of jumps and their initial relation with the macroeconomic news announcements. Apart from this 

research, I can extend my study to co-jump and wavelet base new non-parametric tests by decomposing data 

into different time cycles and detect the arrival time of the jumps and co-jumps. I can apply these tests either 

in equity markets or bond markets too.    
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin fiziksel mağaza alışverişlerinde artırılmış gerçeklik uygulaması 

olarak akıllı aynayı kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerini incelemektir.  

Yöntem – Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deney ve anket tekniği kullanılarak veriler elde 

edilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğünü 387 katılımcı oluşturmaktadır. Hipotezleri test etmek 

için tek örneklem t-testi, bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi ve basit doğrusal 

regresyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular – Tek örneklem t-testi sonucuna göre; akıllı ayna uygulaması, tüketicilerin artırılmış gerçeklik 

uygulamasını alışverişte kullanma davranışsal niyetleri üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Bağımsız gruplar t-testi sonucuna göre; erkek ve kadınlar arasında ve tek yönlü varyans analizi sonucuna 

göre; X, Y ve Z jenerasyonları arasında tüketicilerin akıllı aynayı alışverişte kullanmaya yönelik 

davranışsal niyetlerinde anlamlı bir farklılık yoktur. Basit lineer resgresyon analizi sonuçlarına göre; akıllı 

aynanın algılanan faydası, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan bilgilendirmesi, algılanan mekânsal 

gerçekliği ve algılanan eğlencesi, akıllı aynayı alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde 

olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Ayrıca, akıllı aynanın algılanan kullanım kolaylığı, algılanan 

bilgilendirmesi, algılanan mekânsal gerçekliği ve algılanan eğlencesi, akıllı aynanın algılanan faydası 

üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir.  

Tartışma – Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar literatürdeki çok sayıda çalışma ile benzerlik 

göstermektedir. Akıllı ayna uygulamasına yönelik olumlu bakış açısının olması, uygulama açısından 

birçok fırsatı beraberinde getirmektedir.  
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Purpose – The aim of this study is to examine the behavioral intentions of consumers to use the smart 

mirror as an augmented reality application in physical store shopping.  

Design/methodology/approach – In this study, data were obtained by using experimental and survey 

techniques, which are quantitative research methods. The sample size of this study consists of 387 

participants. One-sample t-test, independent samples t-test, one-way analysis of variance and simple 

linear regression analysis were used to test hypotheses. 

Findings – According to the one sample t-test result; the smart mirror application has a positive and 

significant effect on consumers' behavioral intentions to use the augmented reality application for 

shopping. According to the t-test result; between male and female, and according to the results of one-

way analysis of variance; among X, Y, and Z generations, there is no significant difference in the 

behavioral intentions of consumers to use the smart mirror for shopping. According to the results of 

simple linear regression analysis; perceived usefulness, perceived ease of use, perceived informativeness, 

perceived spatial reality and perceived enjoyment of the smart mirror have a positive and significant effect 

on the behavioral intention to use the smart mirror in shopping. In addition, perceived ease of use, 

perceived informativeness, perceived spatial reality and perceived enjoyment of the smart mirror have a 

positive and significant effect on the perceived usefulness of the smart mirror.  

Discussion – The results obtained from this study are similar to many studies in the literature. Having a 

positive perspective on the smart mirror application brings many opportunities for the business world. 
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1. Giriş 

Dijital devrimin bir çıktısı olarak fijital devrim, perakendede tüketici alışveriş deneyimlerini 

zenginleştirmektedir. Perakendede fijital devrimle birlikte tüketici, fiziksel ve sanal alışveriş ortamları 

arasında köprüler kurarak fijital deneyimler elde etmektedir. Fijital perakendede, genellikle alışveriş sanal 

ortamda başlamakta ve fiziksel ortamda bitmektedir. Bu açıdan fijital perakendecilik deneyimlerini ve bu 

deneyimlerin tüketici davranışlarına etkisini açıklamaya yönelik araştırmaların yapılmasının önemli olduğu 

söylenebilir. 

Etkileşimli bir teknoloji olarak pazarlama amaçları için kullanılan arttırılmış gerçeklik, perakendede giderek 

artan bir şekilde kullanılmaktadır. Arttırılmış gerçeklik, bilgi ya da görsellik gibi sanal öğelerle fiziksel ortamı 

kaplayabilmekte böylece fiziksel çevre ile gerçek zamanlı etkileşime girebilme özelliği sayesinde tüketiciler 

için içerik sunumunda yeni fırsatlar sunmaktadır (Javornik, 2016). Artırılmış gerçeklik, fijital perakendecilikte 

fijital uygulamaları destekleyen ileri bir teknolojidir. Örneğin, artırılmış gerçekliğin bir uygulaması olarak 

akıllı aynalar, tüketicilerin kıyafetleri dijital ekranlarda görüntülemesine, karşılaştırmasına ve denemesine 

olanak tanımaktadır (Baek vd., 2018; Roy vd., 2020). Fiziksel mağazalarda akıllı aynaların kullanımı, 

markalarla ilişki kurmak ve alışveriş öncesi deneyim için harika bir teknolojik uygulamadır (Çelik, 2021). 

Akıllı aynaların önümüzdeki yıllarda tüketicilerin perakende alışveriş deneyimlerini şekillendirmede ve 

iyileştirmede önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.  

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının bilgi arama ve ürün denemeleri de dâhil olmak üzere çok sayıda tüketici 

aktivitesini değiştirme potansiyeli vardır (Javornik, 2016).  Pazarlamacılar artırılmış gerçeklikten etkin bir 

şekilde yararlanarak tüketiciler için benzersiz ve değerli deneyimler oluşturabilirler (Scholz ve Smith, 2016). 

Bu uygulamaların kullanımı arttıkça, tüketicilerin bu deneyiminin tüketici davranışları üzerinde meydana 

getirdiği etkileri daha iyi anlamaya ihtiyaç vardır (Javornik, 2016). Artırılmış gerçeklik destekli akıllı ayna 

uygulamalarının perakende sektöründe kullanımı araştırmacıların ilgisini çeken bir konudur. Bu çalışma, 

tüketicinin fiziksel giyim mağazalarında alışveriş yapmak için akıllı ayna kullanımına yönelik davranışsal 

niyetini inceleyen (Aksoy ve Bora Semiz, 2020) az sayıdaki çalışmadan biridir. Yapılan literatür taramasında 

sanal aynaların algılanan bilgilendirmesi, algılanan mekânsal gerçekliği ve algılanan eğlencesinin akıllı 

aynanın kullanılmasına yönelik davranışsal niyet üzerinde olan etkisinin araştırıldığı bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Çalışmanın bu özgün yönleriyle literatürdeki bazı boşlukları doldurmanın yanında iş 

dünyasına da önemli çıkarımlar sunacağı umulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, fiziksel giyim mağazalarında 

artırılmış gerçeklik uygulaması akıllı ayna kullanımının tüketicinin giyim alışverişinde bu uygulamanın 

kullanımına yönelik davranışsal niyeti üzerindeki etkisini incelemektir. Bu bağlamda çalışma, moda 

perakende sektöründe modern teknolojilerin kullanımı konusunda araştırmacılar ve uygulayıcılar için önemli 

ampirik kanıtlar sunmaktadır. 

2. Literatür İncelemesi 

2.1. Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Akıllı Aynalar 

Artırılmış gerçeklik destekli teknolojik uygulamalar sayesinde perakende ortamları daha akıllı hâle gelmekte 

ve bu ortamlar hem tüketicilere hem de perakendecilere daha fazla değer katmaktadır (Dacko, 2017). 

Artırılmış gerçeklik, satış ortamını ve alışveriş deneyimini geliştirmek için fiziksel, mobil ve online 

perakendecilikte kullanılmaktadır (Bonetti vd., 2018). Artırılmış gerçeklik sayesinde sanal nesneler gerçek 

zamanlı olarak gerçek ortama entegre edilmektedir (Azuma, 1997).  

Artırılmış gerçeklik, fijital dünyadaki alışveriş ekosisteminde alışveriş yapmadan önce kıyafetleri akıllı 

aynalarda deneme fırsatı sunmaktadır (Çelik, 2021). Artırılmış gerçeklik teknolojisi, akıllı uygulamalar 

üzerinde kıyafetleri denerken dijital bilgileri gerçek zamanlı olarak fiziksel bir ortamla bütünleştirmektedir 

(Baytar vd., 2020). 

Akıllı ayna teknolojisinin perakende alanında kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır (Luce, 2019). Akıllı aynaların 

kullanım amacı, ürünler arasında karşılaştırmalar yaparak alışverişi daha kolay, verimli ve keyifli hale 

getirmek ve alışveriş deneyimini kişiselleştirmektir (Aksoy ve Bora Semiz, 2020). 
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2.2. Davranışsal Niyet 

Davranışsal niyet, Teknoloji Kabul Modelinin temel bileşenlerinden biridir (Davis, 1985). Aslında davranışsal 

niyet, Planlı Davranış Teorisi ve Teknoloji Kabul Modeli için ortak bir yapıdır (Legris vd., 2003; Taylor ve 

Todd, 1995). Davranışsal niyet, belirli bir davranış alanında kişinin yapmak istediği şeydir (O'Keefe, 2015). 

Davranışsal niyetler, tüketicilerin alışverişte teknolojik uygulamayı kullanma arzularını ifade etmektedir (Han 

vd., 2020). 

Tüketicilerin alışverişte teknolojik bir uygulama olan akıllı aynayı kullanmaya istekli olduğu görülmektedir 

(Aksoy ve Bora Semiz, 2020). Tüketiciler akıllı aynalarda bir ürünü veya markayı deneyerek kendilerini 

görebilmektedirler (Baek vd., 2018). Tüketicilerin giyim alışverişi için sanal deneme teknolojilerini kullanma 

süreçlerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (Kim ve Forsythe, 2008). Aynı 

zamanda tüketicilerin teknolojik uygulamalara yönelik davranışsal niyetlerinde jenerasyona göre anlamlı bir 

farklılık yoktur (Köse ve Yengin, 2018).  Bu bağlamda H1a, H1b ve H1c hipotezleri geliştirilmiştir. 

H1a: Akıllı ayna uygulaması, tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanma davranışsal 

niyetleri üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H1b: Tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerinde 

cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1c: Tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerinde 

jenerasyonlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

2.3. Algılanan Fayda 

Teknoloji Kabul Modelinin temel bileşenlerinden biri de algılanan faydadır (Davis, 1985). Algılanan fayda, 

tüketicinin etkileşimli teknolojiyi kullanmanın alışveriş performansını artıracağına inanma derecesidir (Han 

vd., 2020). Algılanan fayda, artırılmış gerçeklik uygulaması akıllı aynanın, tüketicilerin kostüm ve kıyafetleri 

denemelerine, onlar arasında eşleştirmeler yapmasına ve satın almasına yardımcı olma becerisini ifade 

etmektedir (Huang ve Liao, 2015).  

Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan faydasının, artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte 

kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde önemli bir etkisi olmaktadır (Aksoy ve Bora Semiz, 2020; Han 

vd., 2020; Rese vd., 2017). Bu bağlamda H2 hipotezi geliştirilmiştir. 

H2: Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan faydası, artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte 

kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

2.4. Algılanan Kullanım Kolaylığı 

Teknoloji Kabul Modelinin bir diğer temel bileşeni de algılanan kullanım kolaylığıdır (Davis, 1985). Algılanan 

kullanım kolaylığı, tüketicinin alışveriş için etkileşimli teknolojiyi kullanmanın zahmetsiz olduğuna inanma 

derecesidir (Han vd., 2020). Algılanan kullanım kolaylığı, tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulaması akıllı 

aynayı kullanmak için çok fazla bilişsel kaynak tüketmesine gerek olmadığını göstermektedir (Huang ve Liao, 

2015). Diğer bir ifadeyle algılanan kullanım kolaylığı, tüketicilerin akıllı ayna kullanırken çok fazla kafa 

yormasına gerek olmadığını ifade etmektedir. 

Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan kullanım kolaylığının, artırılmış gerçeklik uygulamasının 

algılanan faydası (Aksoy ve Bora Semiz, 2020; Rese vd., 2017) ve artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte 

kullanmaya yönelik davranışsal niyet (Aksoy ve Bora Semiz, 2020) üzerinde önemli bir etkisi olmaktadır. Bu 

bağlamda H3 ve H4 hipotezleri geliştirilmiştir. 

H3: Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan kullanım kolaylığı, artırılmış gerçeklik uygulamasının 

algılanan faydası üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H4: Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan kullanım kolaylığı, artırılmış gerçeklik uygulamasını 

alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 
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2.5. Algılanan Bilgilendirme 

Algılanan bilgilendirmeyi, Bilgi Zenginlik Teorisine dayandırmak mümkündür (Qin vd., 2021). Bu teoriye 

göre, zengin (etkileşimli) medya ortamında ipucu (uyaran) işleme miktarı ve mesajın aşılama yeteneği 

yüksektir (Daft ve Lengel, 1986). Diğer bir deyişle Bilgi Zenginlik Teorisine göre, zengin medya ortamında 

verilen mesajın istenildiği anlamda iletilmesi ve beklenen etkiyi oluşturma becerisi yüksektir. Bu teori 

bağlamında artırılmış gerçeklik, ticaret alanında yenilikçi yöntemler sunan ve perakendede kullanımı giderek 

artan yeni bir etkileşimli teknolojidir (Javornik, 2016).  

Artırılmış gerçeklik uygulamaları, tüketicilerin alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için işlevsel bilgilerle 

zenginleştirilmişlerdir (Rese vd., 2017). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının algılan bilgilendirmesi 

sayesinde, tüketicilerin fiyat karşılaştırmaları ve artırılmış gerçeklik görselleştirmeleri gibi karşılaştırmalı ve 

duyusal verilere erişmeleri mümkündür (Qin vd., 2021). 

Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan bilgilendirmesinin, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan 

faydası ve artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde önemli 

bir etkisi olmaktadır (Rese vd., 2017). Bu bağlamda H5 ve H6 hipotezleri geliştirilmiştir. 

H5: Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan bilgilendirmesi, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan 

faydası üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H6: Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan bilgilendirmesi, artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte 

kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

2.6. Algılanan Mekânsal Gerçeklik 

Algılanan mekânsal gerçeklik, tüketici deneyimlerine yönelik artırılmış gerçeklik uygulamaları temelinde 

değerlendirilen bir yapıdır (Smink vd., 2020). Algılanan mekânsal gerçeklik, tüketicinin simüle edilmiş 

ortamda gerçekliği algılama derecesidir (Huang ve Liao, 2015). Algılanan mekânsal gerçeklik, teknolojik 

uygulamalar aracılığıyla üretilen ve sunulan sanal içeriğin tüketici tarafından gerçekmiş gibi algılanmasıdır 

(Kulakoğlu Dilek, 2020). 

Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan mekânsal gerçekliğinin, artırılmış gerçeklik uygulamasının 

algılanan faydası (Huang ve Liao, 2015) ve artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanmaya yönelik 

davranışsal niyet (Smink vd., 2020) üzerinde önemli bir etkisi olmaktadır. Bu bağlamda H7 ve H8 hipotezleri 

geliştirilmiştir. 

H7: Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan mekânsal gerçekliği, artırılmış gerçeklik uygulamasının 

algılanan faydası üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H8: Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan mekânsal gerçekliği, artırılmış gerçeklik uygulamasını 

alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

2.7. Algılanan Eğlence 

Algılanan eğlence, Akış Teorisinin temel yapılarından biridir (Csikszentmihalyi, 1975). Bu teori bağlamında 

düşünüldüğünde, algılanan eğlence, bir teknoloji sistemini kullanma etkinliğinin, beklenebilecek herhangi bir 

performans sonucu dışında, kendi başına eğlenceli olarak algılanma derecesini ifade etmektedir (Davis vd., 

1992).  

Akış Teorisi, eğlenceli ve keşfedici bir deneyime dâhil olmanın kendi kendini motive ettiğini öne sürmektedir 

(Smith ve Sivakumar, 2004). Keyifli bir deneyime dâhil olan tüketici, alışveriş için teknolojik uygulamayı 

kullanmaya yönelik davranışsal bir niyete sahip olmaktadır (Han vd., 2020).  

Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan eğlencesinin, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan 

faydası (Rese vd., 2017) ve artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyet 

(Han vd., 2020) üzerinde önemli bir etkisi olmaktadır. Bu bağlamda H9 ve H10 hipotezleri geliştirilmiştir. 

H9: Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan eğlencesi, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan 

faydası üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir 
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H10: Artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan eğlencesi, artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte 

kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli  

Bu çalışmanın amacı, fiziksel giyim mağazalarında artırılmış gerçeklik uygulaması akıllı ayna kullanımının 

tüketicinin giyim alışverişinde bu uygulamanın kullanımına yönelik davranışsal niyeti üzerindeki etkisini 

incelemektir. Çalışmanın amacına bağlı olarak geliştirilen model aşağıda verilmiştir. 

Mevcut çalışmanın araştırma modeli, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan faydası, algılanan kullanım 

kolaylığı, algılanan bilgilendirmesi, algılanan mekânsal gerçekliği, algılanan eğlencesi ve alışverişte artırılmış 

gerçeklik uygulamasının kullanımına yönelik davranışsal niyet itibari ile geliştirilmiştir. Aynı zamanda akıllı 

ayna uygulaması, cinsiyet ve jenerasyonlar araştırmanın kontrol değişkenleridir. Araştırma modeli aşağıda 

Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Türkiye İstatistik Kurumu 2021 verilerine göre, 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye 

nüfusu oluşturmaktadır. Online olarak hazırlanan anket formunun linki sosyal medya uygulamalarıyla 

paylaşılmış ve paylaşılan kişilerin de bu linki tanıdıkları ile paylaşmaları rica edilmiştir. 404 anket formu elde 

edilmiştir. Anketler incelenmiş 17 anket formu tutarsız olduğundan bunlar ayıklanmış, geriye kalan 387 anket 

formu için SPSS 25 paket programına veri girişi yapılmıştır. Araştırma modelinde 6 değişken yer aldığı dikkate 

alındığında, 387 kişilik örneklem büyüklüğü, Stevens (1996: s. 72)’ın bağımsız değişken başına 15 denek ile 

Tabachnick ve Fidell (2007: s. 123)’in N>50+8M minimum örneklem büyüklüğü ölçütlerini sağlamaktadır 

(M=bağımsız değişken sayısı). Krejcie ve Morgan’ın (1970) kullandıkları formüle göre, Türkiye nüfusu evren 

olarak ele alındığında, 387 kişilik örneklemin (387>384) %95 üzerinde güven düzeyi vardır. Sonuç olarak 

kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan 387 kişi, çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.   

Krejcie ve Morgan (1970) Formülü: “n: İstenilen güven düzeyi için yeterli örneklem sayısı. x2: İstenen güven 

düzeyinde 1 serbestlik derecesi için ki-karenin tablo değeri. N: Evren. P: Popülasyon oranı (maksimum 

örneklem büyüklüğünü sağlayacağı için 0.5 olduğu varsayılmıştır. d: 0.05 oranı olarak ifade edilen doğruluk 

derecesi.” 

𝑛 =
𝑥2 ∗ N ∗ P ∗ (1 − P)

𝑑2 ∗ (N − 1) + 𝑥2 ∗ 𝑃 ∗  (1 − 𝑃)
   

𝑛 =
3.841 ∗  83 614 362 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(0.05)2 ∗ (83 614 362 − 1) + 3.841 ∗ 0.5 ∗  (1 − 0.5)
  

𝑛 = 384.098240158 
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3.3. Veri Toplama Aracı 

Katılımcılar, online ankete katılmadan önce bu çalışma için seçilen online bir videoyu izlemişlerdir. Anket 

çalışmasından önce video ile katılımcılar etki altına alındığı için çalışmada online anket ve deney yöntemi 

kullanılmıştır (Chiasson vd., 2009). Çalışma konusu ile ilgili bir görsel gösterildikten sonra yapılan anket 

çalışması sonrasında elde edilecek verilerle yapılan çalışmada, makul düzeyde geçerlilik elde edilecektir (Jin 

vd., 2019). Video içeriği, fiziksel mağaza ortamında alışveriş yapmak için “akıllı ayna (sanal kabin) 

uygulaması” kullanımına yöneliktir. Videoyu izleyen katılımcılar, fiziksel mağaza ortamında kıyafet alışverişi 

yaparken akıllı aynalar sayesinde kolay bir şekilde kıyafet hakkında bilgi edinmenin, kombin oluşturmanın, 

kıyafeti denemenin, kıyafeti satın almanın ve kıyafetin fotoğrafını çekip sosyal medyada başkalarıyla 

paylaşmanın mümkün olduğunu görmüşlerdir.  

Veri toplamak için deney ve anket yöntemi kullanılacak ise, etik kurulu izninin alınması gerekmektedir. Etik 

kurulu izninin alınması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimleri Yayın Etik Kurulu’na 

başvurulmuştur. 2021/09-13 sayılı ve 07/07/2021 tarihli onay belgesi alınmıştır.  

3.4. Ölçekler ve Ölçek Soruları 

Katılımcılara online anket yoluyla uygulanan tüm ölçek soruları, ilgili mevcut literatürdeki çalışmalardan 

yararlanılarak hazırlanmıştır. Yararlanılan ölçek soruları ve ölçek sorularının kaynağı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Ölçek Soruları ve Ölçek Sorularının Kaynağı 

Algılanan Fayda Ölçek Soruları Kaynak: Rese vd. (2017) 

Fayda1 Alışverişte akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasını kullanmak faydalıdır. 

Fayda2 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulaması, elbise seçiminde (örneğin kombini oluşturma) güzel fikirler 

sağlamaktadır. 

Fayda3 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulaması, elbise seçiminde (örneğin kombini oluşturma) oldukça 

ilham vericidir. 

Fayda4 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulaması, elbiselerin insan üstünde nasıl göründüğünün anlaşılması 

için mükemmel bir uygulamadır. 

Algılanan Kullanım Kolaylığı Ölçek Soruları Kaynak: Rese vd. (2017) 

Kolaylık1 Akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasının kullanımı çok kolay görünmektedir. 

Kolaylık1 Akıllı ayna (sanal kabin) uygulaması sezgilere dayanılarak kullanılabilir görünmektedir. 

Kolaylık2 Akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasının nasıl kullanılacağını öğrenmek kolay görünmektedir. 

Kolaylık3 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasının elbise görüntüleme ve teknik özelliklerinin kullanımı 

kolay görünmektedir. 

Algılanan Bilgilendirme Ölçek Soruları Kaynak: Rese vd. (2017) 

Bilgilendirme1 Akıllı ayna (sanal kabin) uygulaması, elbise hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. 

Bilgilendirme2 Akıllı ayna (sanal kabin) uygulaması, elbise hakkında eksiksiz bilgi sağlamaktadır. 

Bilgilendirme3 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulaması, satın alma kararım için yardımcı olan bilgiyi 

sağlamaktadır. 

Algılanan Mekânsal Gerçeklik Ölçek Soruları Kaynak: Smink vd. (2020) 

Gerçeklik1 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasında elbise denemek elbiseleri gerçekte giymeye 

benzemektedir. 

Gerçeklik2 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasında elbise denemek, gerçekte elbise deniyor hissi 

vermektedir. 

Gerçeklik3 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasında elbise denemek sanaldan çok gerçek gibi 

görünmektedir. 

Gerçeklik4 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasında elbise denemek fiziki (gerçek) kabinde elbise 

denemek kadar gerçekçi gibi görünmektedir. 

Algılanan Eğlence Ölçek Soruları Kaynak: Rese vd. (2017) 

Eğlence1 Alışverişte akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasını kullanmak gerçekten eğlencelidir. 

Eğlence2 
Elbise görüntüleme fonksiyonu ve teknik özellikleri itibari ile akıllı ayna (sanal kabin), 

alışverişe ilgiyi artıran hoş bir uygulamadır. 
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Eğlence3 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasının elbise görüntüleme fonksiyonunu ve teknik 

özelliklerini keşfetmek eğlencelidir. 

Eğlence4 
Akıllı ayna (sanal kabin) uygulaması sizi mağaza alışveriş kataloğunu incelemeye teşvik 

etmektedir. 

Davranışsal Niyet Ölçek Soruları Kaynak: Rese vd. (2017) 

Niyet1 
Gelecekte akıllı ayna (sanal kabin) olan bir mağazada alışveriş yapacak olursam, akıllı ayna (sanal 

kabin) uygulamasını kullanırdım. 

Niyet2 
Gelecekte akıllı ayna (sanal kabin) olan bir mağazada alışveriş yapacak olursam, fiziki kabinlerin 

kullanımından ziyade akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasının kullanımına öncellik verirdim. 

Niyet3 

Gelecekte alışveriş yapacak olursam, akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasını kullanmak için akıllı 

ayna (sanal kabin) uygulaması olmayan mağazalardan ziyade akıllı ayna (sanal kabin) 

uygulaması olan mağazalara öncellik verirdim. 

Niyet4 
Gelecekte alışveriş yapacak olursam, arkadaşlarıma akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasını 

kullanmalarına tavsiye edeceğim. 

Niyet5 
Gelecekte alışveriş yapacak olursam, gelecekte akıllı ayna (sanal kabin) uygulamasını devamlı 

kullanacağım. 

3.5. Verilerin Analizi 

Çalışma hipotezlerinin test edilmesi için tek yönlü varyans (anova) analizi, tek örneklem t-testi, bağımsız 

örneklemler t-testi ve basit lineer regresyon analizi kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi, tek örneklem t-

testi, bağımsız örneklemler t-testi, kontrol değişkeleri için farklılıkların test edilmesinde kullanılmıştır. Basit 

lineer regresyon analizi, bir bağımlı değişkenin bağımsız değişken üzerindeki etkisinin test edilmesinde 

kullanılmıştır. 

4. Bulgular 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik 

Özellikler 
Grup Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 180 46,5 

Erkek 207 53,5 

Toplam 387 100 

Yaş 

9-25 yaş arası (1996–2012; Z jenerasyon) 46 11,9 

26-40 yaş arası (1981-1995; Y jenerasyon) 261 67,4 

41-56 yaş arası (1965-1980; X jenerasyon) 72 18,6 

57-75 yaş arası (1946-1964; Baby Boomer jenerasyon) 8 2,1 

Toplam 387 100 

Eğitim Durumu 

İlkokul mezunu 9 2,3 

Ortaokul mezunu 12 3,1 

Lise mezunu 66 17,1 

Üniversite mezunu 300 77,5 

Toplam 387 100 

Aylık Gelir  

0-2500 TL arası 125 32,3 

2501-5000 TL arası 90 23,3 

5001-7500 TL arası 93 24,0 

7500 TL üstü 79 20,4 

Toplam 387 100 

Toplam katılımcının (n=387; %100) büyük çoğunluğu, erkek (n=207; %53,5), 26-40 yaşa arası-Y jenerasyon 

(n=261; %67,4), üniversite mezunu (n=300; %77,5) ve aylık geliri 0-2500 TL arasında değişen (n=125; %32,3) 

katılımcılardan oluşmaktadır. 

Faktör ve güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Faktör İsmi Faktör İfadeleri 
Faktör 

Yükü 

Açıklanan 

Varyans % 
Güvenilirlik 

Davranışsal Niyet 

Niyet2 ,801 

50,091 ,928 

Niyet1 ,779 

Niyet3 ,768 

Niyet4 ,766 

Niyet5 ,709 

Algılanan Mekânsal 

Gerçeklik 

Gerçeklik3 -,868 

8,774 ,901 
Gerçeklik2 -,819 

Gerçeklik4 -,747 

Gerçeklik1 -,682 

Algılanan Kullanım 

Kolaylığı 

Kolaylık3 ,874 

5,843 ,839 
Kolaylık1 ,767 

Kolaylık2 ,700 

Kolaylık4 ,659 

Algılanan 

Bilgilendirme 

Bilgilendirme2 ,928 

4,319 ,813 Bilgilendirme1 ,816 

Bilgilendirme3 ,614 

Algılanan Fayda 

Fayda3 -,829 

3,408 ,864 
Fayda2 -,690 

Fayda4 -,518 

Fayda1 -,502 

Algılanan Eğlence 

Eğlence4 -,787 

2,872 ,864 
Eğlence1 -,590 

Eğlence2 -,540 

Eğlence3 -,529 

Açıklanan Toplam Varyans % 75,307 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örnekleme Yeterliliği Ölçütü ,952 

Bartlett's Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki-Kare 6825,722 

df 276 

p ,000 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örnekleme yeterliliği ölçütü değeri≥,50 ve Bartlett's Küresellik Testi sonucunda 

p değeri ≤,005 olduğundan veriler, faktör analizine uygundur (Field, 2000). Faktör analizi sonucunda her bir 

faktör ifadesinin yükü≥,50 olduğu için bu faktör yükleri, sosyal bilimlerde kabul edilen değerlerdir (Hair vd., 

2009). Ayrıca açıklanan toplam varyans %60'tan büyük olduğu için bu değer, kabul edilen bir değerdir (Hair 

vd., 1995). Son olarak, güvenirlik analizi sonucunda her bir faktörün güvenilirlik değeri≥,70 olduğu için her 

bir faktör güvenilirdir (Nunnally, 1978). 

Tüm katılımcıların artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerinin 

anlaşılması amacıyla, herhangi bir demografik fark gözetilmeden bütün veriler birlikte ele alınmıştır. Bunun 

için uygun istatistiki analiz olan tek örneklem t-testi uygulanmış elde edilen bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Tek Örneklem t-Testi Sonuçları 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken 
Test Value: 3 

Hipotez x ̄ Sd t P Sonuç 

Akıllı Ayna Uygulaması Davranışsal Niyet H1a 3.95 386 19.630 0.000 Kabul 

Akıllı ayna uygulamasının, tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanma davranışsal 

niyetleri üzerindeki etkisine yönelik olumlu ve anlamlı bir farklılaşmanın olduğu sonucuna ulaşılmıştır (t386 

=19.630, p<0,05).  

Bağımsız örneklemler t-testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Bağımsız Örneklemler İçin t-Testi Sonuçları 

Tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerinde 

cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık yoktur (t385=-,905, p>0,05).  

Bağımsız gruplar için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Bağımsız Gruplar İçin Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi Sonuçları 

Tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerinde X, Y 

ve Z jenerasyonları arasında anlamlı bir farklılık yoktur (F(2,376)=2,571; p>0,05). 57-75 yaş arası (Baby Boomers 

jenerasyon) katılımcılar sadece 8 kişi olduğundan, bu yaş grubu (jenerasyon) analize dâhil edilmemiştir. 

Basit lineer regresyon analizi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Basit Lineer Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 
Hipotez R2 F β t p Sonuç 

Algılanan 

Fayda 

Davranışsal 

Niyet 
H2 ,545 461,151 ,738 21,474 ,000 Kabul 

Algılanan 

Kullanım 

Kolaylığı 

Algılanan 

Fayda 
H3 ,355 211,582 ,596 14,546 ,000 Kabul 

Algılanan 

Kullanım 

Kolaylığı 

Davranışsal 

Niyet 
H4 ,261 136,211 ,511 11,671 ,000 Kabul 

Algılanan 

Bilgilendirme 

Algılanan 

Fayda 
H5 ,296 161,714 ,544 12,717 ,000 Kabul 

Algılanan 

Bilgilendirme 

Davranışsal 

Niyet 
H6 ,333 191,849 ,577 13,851 ,000 Kabul 

Algılanan 

Mekânsal 

Gerçeklik 

Algılanan 

Fayda 
H7 ,343 201,093 ,586 14,181 ,000 Kabul 

Algılanan 

Mekânsal 

Gerçeklik 

Davranışsal 

Niyet 
H8 ,487 365,385 ,698 19,115 ,000 Kabul 

Algılanan 

Eğlence 

Algılanan 

Fayda 
H9 ,583 538,624 ,764 23,208 ,000 Kabul 

Algılanan 

Eğlence 

Davranışsal 

Niyet 
H10 ,487 365,030 ,698 19,106 ,000 Kabul 

Algılanan fayda (β=,738; p=,000), algılanan kullanım kolaylığı (β=,511; p=,000), algılanan bilgilendirme (β=,577; 

p=,000), algılanan mekânsal gerçeklik (β=,698; p=,000) ve algılanan eğlencenin (β=,698; p=,000) davranışsal 

niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Ancak β kat sayısına göre; algılanan fayda, 

davranışsal niyet üzerinde en fazla olumlu ve anlamlı bir etkiye sahipken, algılanan kullanım kolaylığı 

davranışsal niyet üzerinde en az olumlu ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Algılanan kullanım kolaylığı (β=,596; p=,000), algılanan bilgilendirme (β=,544; p=,000), algılanan mekânsal 

gerçeklik (β=,586; p=,000) ve algılanan eğlencenin (β=,764; p=,000) algılanan fayda üzerinde olumlu ve anlamlı 

Grup Hipotez n    x̄ Ss Sd t p Sonuç 

Kadın 
H1b 

180 3,90 1,04 
385 -,905 ,366 Kabul 

Erkek 207 3,99 ,88 

Varyansın 

Kaynağı 
Hipotez 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p Sonuç 

Gruplararası 

H1c 

4,609 2 2,304 

2,571 ,078 Kabul Gruplar içi 337,037 376 ,896 

Toplam 341,646 378 3,2 
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bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ancak β sayısına göre; algılanan eğlence, algılanan fayda üzerinde en 

fazla olumlu ve anlamlı bir etkiye sahipken, algılanan bilgilendirme, algılanan fayda üzerinde en az olumlu 

ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, fiziksel mağaza alışverişinde artırılmış gerçeklik uygulaması olarak kullanılan akıllı aynanın 

algılanan faydası, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan bilgilendirmesi, algılanan mekânsal gerçekliği ve 

algılanan eğlencesinin bu uygulamayı kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Akıllı aynanın algılanan kullanım kolaylığı, algılanan bilgilendirmesi, algılanan mekânsal gerçekliği ve 

algılanan eğlencesinin bu uygulamanın algılanan faydası üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Ayrıca akıllı ayna 

uygulamasının, tüketicilerin alışverişte artırılmış gerçeklik uygulamasını kullanmaya yönelik davranışsal 

niyetleri üzerindeki etkisi ve akıllı ayna kullanımına yönelik davranışsal niyetlerin cinsiyet ve jenerasyonlar 

açısından anlamlı olarak farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Tek örneklem t-testi sonucunda, akıllı ayna uygulamasının, tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamasını 

alışverişte kullanma davranışsal niyetleri üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür 

(H1a Kabul). Başka bir deyişle, çalışmaya katılanların tümü göz önüne alındığında, tüketicilerin fiziksel 

mağazada artırılmış gerçeklik uygulaması olan akıllı aynaları kullanma niyetlerinin olumlu yönde olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, ileride bu uygulamayı kullanacak olan fiziksel mağazalarda müşteri 

memnuniyeti, mağaza atmosferi, mağaza alanının daha verimli kullanılması, çalışan tatmini gibi konularda 

olumlu yansımalara bir kanıt olabilir. Zira akıllı aynalar daha fazla kullanıldıklarında daha az fiziksel kabine 

ihtiyaç duyulacaktır. Fiziksel kabin için ayrılacak alan azalacağından daha az kira verilecek ya da bu alan 

başka amaçlar için kullanılabilecektir. Müşteriler fiziksel olarak birden çok elbiseyi deneyip zaman alıcı işlerle 

uğraşacaklarına hızlı bir şekilde kendilerine uygun elbiseyi akıllı aynadan beğenip, bedenine de baktıktan 

sonra elbiseyi alıp gidebilirler. Özellikle erkek tüketiciler gibi elbise denemekten üşenen müşteriler için 

oldukça cazip bir uygulama olacaktır. Akıllı aynaların olmadığı mağazalarda vakit kaybı yaşamak istemeyen 

müşteriler, akıllı aynaların olduğu mağazaları tercih edebilecektir. Bu durum müşteri memnuniyetiyle birlikte 

rekabet avantajına neden olacaktır. Ayrıca hızlı bir şekilde istediği elbiseyi alan müşteri, istediği elbiseyi 

bulmak için mağazayı dolaşan, kendisine yakışmış mı veya bedeni uymuş mu diye fiziksel kabinlerde elbiseler 

değiştiren dolayısıyla psikolojik ve fiziksel olarak yorulan bir müşteriye göre hem memnun olacak hem de 

personele daha az sorun çıkaracaktır. Müşteriler daha hızlı alışveriş yapıp, mağazadan ayrıldıkları için daha 

az müşteri mağazada bulunacak, böylece mağaza ortamı daha ferah olacaktır. Daha ferah bir mağaza ortamı 

müşterilerin istediği bir ortam olmanın yanında çalışanlar için de daha iyi bir iş ortamı anlamına gelmektedir. 

Çalışanlar müşterilerin dağıttığı çok sayıda elbise ya da beğenilmeyip kabinlerde bırakılan elbiselerle 

uğraşacaklarına daha başka işlerde çalıştırılabilecek ya da soru sorma ihtiyacı hisseden müşterilerle daha fazla 

ilgilenebileceklerdir. Bu da müşteri memnuniyetinde daha olumlu sonuçlara neden olacaktır. Tüm bunlar göz 

önüne alındığında akıllı aynaların fiziksel mağazaya birçok yönden katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bağımsız örneklemler için t-testi sonucunda, tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte 

kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerinde cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür 

(H1b Kabul). Çalışmanın bu sonucu, Kim ve Forsythe (2008) tarafından yapılan çalışmanın sonucu ile benzerlik 

göstermektedir. 

Bağımsız gruplar için tek yönlü varyans analizi sonucunda, tüketicilerin artırılmış gerçeklik uygulamasını 

alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyetlerinde X, Y ve Z jenerasyonlar arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı görülmüştür (H1c Kabul). Çalışmanın bu sonucu Köse ve Yengin (2018) tarafından yapılan 

çalışmanın sonucu ile benzerlik göstermektedir. 

Basit lineer regresyon analizi sonucunda, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan faydasının artırılmış 

gerçeklik uygulamasının alışverişte kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir 

etkiye sahip olduğu görülmüştür (H2 Kabul). Çalışmanın bu sonucu, Aksoy ve Bora Semiz (2020), Han vd. 

(2020) ve Rese vd. (2017) çalışmalarının sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Basit lineer regresyon analizi sonucunda, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan kullanım kolaylığının 

artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan faydası ve artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte 

kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (H3 ve 
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H4 Kabul). Çalışmanın bu sonuçları, Aksoy ve Bora Semiz (2020) tarafından yapılan çalışma sonuçları ile 

benzerlik göstermektedir. Aynı zamanda, Rese vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada artırılmış gerçeklik 

uygulamasının algılanan kullanım kolaylığının artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan faydası üzerinde 

olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Basit lineer regresyon analizi sonucunda, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan bilgilendirmesinin 

artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan faydası ve artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte 

kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (H5 ve 

H6 Kabul). Çalışmanın bu sonuçları, Rese vd. (2017) tarafından yapılan çalışma sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. 

Basit lineer regresyon analizi sonucunda, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan mekânsal gerçekliğinin 

artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan faydası ve artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte 

kullanmaya yönelik davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (H7 ve 

H8 Kabul). Çalışmanın bu sonuçları, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan mekânsal gerçekliğinin, bu 

uygulamanın algılanan faydası (Huang ve Liao, 2015) ve artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte 

kullanmaya yönelik davranışsal niyet (Smink vd., 2020) üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğunu 

açıklayan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Basit lineer regresyon analizi sonucunda, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan eğlencesinin artırılmış 

gerçeklik uygulamasının algılanan faydası ve artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanmaya yönelik 

davranışsal niyet üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (H9 ve H10 Kabul). 

Çalışmanın bu sonuçları, artırılmış gerçeklik uygulamasının algılanan eğlencesinin, bu uygulamanın 

algılanan faydası (Rese vd., 2017) ve artırılmış gerçeklik uygulamasını alışverişte kullanmaya yönelik 

davranışsal niyet (Han vd., 2020) üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğunu açıklayan çalışmaların 

sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik pek çok değişken bu çalışmanın araştırma modeline konu 

olmuştur. Lakin, tüketici araştırmalarında artırılmış gerçeklik konusu için değerlendirmeye alınan algılanan 

estetik (Huang ve Liao, 2015), yenilik (McLean ve Wilson, 2019; Nikhashemi vd., 2021), 

özelleştirme/kişiselleştirme (Nikhashemi vd., 2021), kaygı (Kim ve Forsythe, 2008),  tutum (Baytar vd., 2020; 

Kim ve Forsythe, 2008), öznel norm (Aksoy ve Bora Semiz, 2020; McLean ve Wilson, 2019),  hizmet 

mükemmelliği (Huang ve Liao, 2015) ve satın alma niyeti (Baytar vd., 2020) gibi yeni ek değişkenler sayesinde 

gelecekte farklı araştırma modelleri geliştirmek ve farklı çalışmalar yapmak mümkündür. 

Artırılmış gerçeklik uygulaması olan akıllı ayna uygulaması bu çalışma için örnek konu olarak seçilmiştir. 

Ancak, YouCam Makeup gibi diğer teknolojik uygulamalar ileride yapılacak başka çalışmalara örnek konu 

olarak seçilebilmektedir. 

Tüketici bakış açısından fiziksel mağaza alışverişinde kullanılan akıllı aynanın kullanımı kolay, faydalı ve 

eğlencelidir. Aynı zamanda bu uygulama, kıyafetler hakkında bilgi toplamada bilgilendirici ve kıyafetleri 

görüntülemede ve giymede gerçekçidir. Bu nedenle tüketiciler, fiziksel mağaza alışverişlerinde akıllı aynayı 

kullanmaya yönelik davranışsal niyetler sergilemektedir. Aynı zamanda, tüketicilerin akıllı ayna kullanımına 

yönelik davranışsal niyetlerinde X, Y ve Z jenerasyonları ile kadın ve erkek açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Bu temelde, perakendede interaktif teknolojik uygulamaları kullanarak fiziksel perakende 

ve e-perakende arasında köprüler kurmak ve tüketiciye benzersiz fijital deneyimler sunmak uygulayıcının 

yararına olacaktır. 
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Amaç –  Çalışmada, genişletilmiş benlik teorisi bağlamında Covid-19 Pandemi sürecinde hastalığı geçiren 

bireylerin maddi ve manevi olarak ne tür kayıplar yaşadıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Yöntem –  Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 

Covid-19 geçiren 11 kişi ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada görüşülen kişilerin 

belirlenmesinde kartopu ve maksimum çeşitlilikten yararlanılmıştır. Görüşmeler etik kurallar 

çerçevesinde görüşmecilerin izni ile kayıt altına alınmıştır. Bu yolla toplanan veriler geleneksel içerik 

analizi ile çözümlenmiştir. Ayrıca NVivo 12 programı kullanılarak kelime bulutu analizi yapılmıştır.  

Bulgular –  Yapılan analize göre psikolojik süreçler, korku, bedensel sorunlar, ekonomik kayıplar, tedavi 

süreci, pandemi yönetimi ve aşıya karşı bakış açısı olmak üzere yedi tema ve bu temalara ait 38 kategori 

elde edilmiştir. Kelime bulutu analizine göre en çok kullanılan kelimelerin hastalık, Covid, ilaç, etki ve 

aşı olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda görüşmecilerin pandemi döneminde daha önce sahip 

olmadıkları korkulara sahip oldukları, özellikle hijyen konusunda takıntı geliştirdikleri, tat ve koku kaybı 

ile ilgili endişe düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Aynı zamanda bazı görüşmecilerin bu süreçte 

ekonomik kayıplardan da etkilendiği görülmüştür. Bireylerin pandemi sürecinde Covid-19 aşısına 

yönelik olumlu tutumlar sergiledikleri tespit edilmiştir.  

Tartışma – Araştırmanın sonuçları ilgili alan yazını incelendiğinde diğer çalışmalar ile benzerlik 

göstermektedir. Pandemi sürecinde sahiplik kaybı korkusunun yüksek olduğu, bu durumun bireylerin 

benliklerine zarar verdiği ve zincirleme olarak toplum sağlığının da olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.  
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Purpose –  In the study, it is aimed to reveal what kind of material and moral losses experienced by 

individuals who had the disease during the Covid-19 Pandemic process in the context of extended self 

theory. 

Design/methodology/approach – Qualitative research technique was used in this study. In-depth 

interviews were conducted with 11 people who had Covid-19 with a semi-structured interview form. 

Snowball and maximum diversity were used to determine the interviewees in the study. The interviews 

were recorded with the permission of the interviewees within the framework of ethical rules. The data 

collected in this way was analyzed by traditional content analysis. In addition, word cloud analysis was 

performed using the NVivo 12 program. 

Findings – According to the analysis, seven themes and 38 categories belonging to these themes were 

obtained, including psychological processes, fear, physical problems, economic losses, treatment process, 

pandemic management and perspective against vaccines. According to the word cloud analysis, it was 

determined that the most used words were disease, Covid, drug, effect and vaccine. As a result of the 

research, it was determined that the interviewees had fears that they did not have before during the 

pandemic period, they developed an obsession about hygiene, and their anxiety levels about loss of taste 

and smell increased. At the same time, it was observed that some of the interviewees were also affected 

by the economic losses in this process. It has been determined that individuals exhibit positive attitudes 

towards the Covid-19 vaccine during the pandemic process. 

Disccussions –  The results of the research show similarities with other studies when the related literature 

is examined. It has been determined that the fear of loss of possession is high during the pandemic process, 

this situation harms the selves of individuals and public health is negatively affected as a chain. 
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1. GİRİŞ 

Literatürde benlik ile sahiplik ilişkisi yaygın olarak incelenmektedir. Belk’e (1988) göre sahip olduklarımız, 

kimliklerimizin önemli bir katkısı ve yansımasıdır. Sevdiğimiz insanlar ve şeyler, kim olduğumuza, 

kendimize dair algımız üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir (Ahuvia, 2005: 171). İnsanlar benlik kavramının 

içeriğini genişletmeye ve böylece daha fazla nesne üzerinde kontrol sahibi olmaya veya başkalarıyla yakın 

ilişkiler kurmaya eğilimlidirler (Ouyang vd: 2021). Bu nedenle genişletilmiş benlik teorisine göre, kendi 

kimliğimizi tanımlamak ve sosyal değerlendirme oluşturmak için gerekli olan hedeflere duygusal bağlanma 

oluşturmamız daha olasıdır (Belk, 1989: 130)s 

Tüm Dünyada bir senedir süregelmekte olan Covid-19 pandemisi olağanüstü yayılma özelliklerine sahip olup 

hem morbidite (hastalanma oranı) hem de mortalite de (ölüm oranı) yüksek oranlara neden olmaktadır 

(Lipsitch vd., 2020: 1194). Bu duruma yanıt vermek için, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler sosyal 

mesafe, izolasyon ve kendi kendini karantina gibi benzeri görülmemiş kamu politikaları yayınlamaya 

başlamıştır (Anderson, vd., 2020: 933). Covid-19 salgınının ekonomik ve psiko-sosyal sonuçları, dünya 

çapında geniş kapsamlı ve benzeri görülmemiş bir hal almıştır. Dünyanın her yerinden milyonlarca kişiye 

evlerinde kalmaları söylenmiş, birçoğu işlerini evden yapamadıkları ve işyerleri kapandığı için çalışamamış 

ve para kazanamamıştır. Sonuç olarak tüm ülkelerde insanlar sağlıkları ve işleri hakkında endişelenmeye 

başlamıştır (Pakpour ve Grifftihs, 2020: 58-59).  

Söz konusu bu durum bireylerde sahiplik kaybı kaygısını yükseltmiş ve bu hem psikolojik hem de sosyal bir 

sorun olarak birey ve toplumun yaşantısına yansımıştır. Pandeminin bireylerde ekonomik ve psikolojik 

kayıplara neden olduğu düşünülmektedir. Kayıplar bireylerin benliklerinde de aşınmalara yol açmış ve 

birtakım sorunlara neden olmuştur. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada genişletilmiş benlik teorisinden 

yararlanarak pandeminin bireylerin sahiplik kayıpları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmış ve ortaya 

çıkan sorunlar niteliksel bir araştırmaya belirlenmeye çalışılmış ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.  

2. Genişletilmiş Benlik Teorisi 

Belk tarafından 1988 yılında ortaya atılmış olan genişletilmiş benlik teorisi (extended self theory), insanların 

bilerek veya bilmeden, sahip olduğu her şeyi benliğinin bir parçası olarak gördüğünü vurgulamaktadır. 

Teoriye göre kişilerin benlikleri, sahip oldukları ve geçmişleri ile genişlemektedir. “Benliğimiz sahip 

olduklarımızın toplamından ibarettir” diyerek psikolojide benlik konusunun ele alınışı W. James (1890) ile 

başlamaktadır. Günümüzde benlik kavramı teorisi ve araştırması, psikoloji, sosyoloji ve psikanaliz 

alanlarında gelişmektedir (Rosenberg, 1989: 34). Ayrıca benlik kavramı ile ilgili çeşitli sosyal problemler 

arasındaki ilişki, sosyal ve psikolojik teoride uzun süredir yer almaktadır. (Owens ve Stryker, 2006: 1).  Bireyin 

benlik kavramı büyük ölçüde başkalarının hem hayali hem de gerçek değerlendirmelerinin bir sonucudur. Bu 

durum, temelde birinin başkalarına nasıl göründüğünün bir yansımasıdır (Solomon, 1983: 323). Genel bir 

ifadeyle benlik, kişinin kendini algılayış biçimi, çevresine göre kendini yorumlamasıdır. Bireyin dış çevresi ve 

diğer insanlarla kıyaslama yaparak kendi özelliklerini değerlendirmesi ve yorumlamasıdır (Özer, 2015:420; 

Rosenberg, 1989). Benlik kavramı dinamik olarak değişebilir, kişinin bireysel özelliklerine göre farklılaşabilir 

ve davranışlardan etkilenebilir (Aaker ve Akutsu, 2009: 268; Bayad: 2016: 83). 

Benlik, içsel bir öz benliğe sahip bir bireysel benliği öne sürmektedir. Belk (1988), kendisinin ve 

meslektaşlarının yürüttüğü çeşitli araştırmalara dayanarak, "genişletilmiş benliğin temel kategorilerinin 

[bizim] bedenimiz, psikolojik süreçler, soyut fikirler (ahlak vb.) ve deneyimler ve kişinin bağlı hissettiği kişiler, 

yerler olduğunu özetlemiştir (Belk, 2013: 477). Bireyler, benlik duygusunu doğrulamak ve ihtiyaç duydukları 

anda destek almak için akraba ve arkadaşları ile etkileşim hali içerisinde bulunurlar (Carstensenvd., 1999: 169) 

Birçok ürünün sembolik özelliklere sahip olduğu ve ürün tüketiminin işlevsel faydalarından çok sosyal 

anlamlarına bağlı olabileceği fikri tüketici araştırması için önemli bir kavramdır (Levy, 1981; Solomon ve 

Schopler, 1982). Bu doğrultuda nesnelerin genişletilmiş benliğin bir parçası olabileceği tartışılmaktadır. 

Genişletilmiş benlik, tüketici davranışlarını açıklamak amacıyla ortaya atılmıştır (Belk, 1989: 131). 

Genişletilmiş benlik teorisini kapsayan tüketici araştırmaları mevcuttur. Bu araştırmalar sahip olunan 

koleksiyonlar, para, evcil hayvanlar, diğer insanlar ve vücut parçalarının kaybının benliğe yansımalarını 

içermektedir (Belk, 1988: 153). Algılanan benlik, ideal benlik gibi değişkenlerle genişletilmiş benlik teorisi 
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arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik çalışmaların da yapıldığı görülmektedir (Tian ve Belk, 2005; Noble 

ve Walker, 1997). 

Beden, genişletilmiş benliğin en merkezi parçaları arasındadır. Vücut parçaları normalde benlik 

kavramlarının merkezinde yer aldığından, vücut parçalarının kaybı kişinin kimliğini ve varlığını kaybetmekle 

eş anlamlıdır (Belk, 1988: 157). Vücut parçaları ile ilgili alan yazında birçok araştırma yapılmıştır (Allport, 

1950; Prelinger, 1959; Belk, 1988). “Sahipliğin benliğimizi yansıttığı düşüncesi”, James (1890)’nın benlik 

tanımına dayanmaktadır. Sahiplik, toplumda genişletilmiş benliğin bir parçasıdır (Belk, 1989: 129). Özetle, bir 

kişinin bir nesneyi (veya diğer bileşenleri) benliğini genişletmek için kullanıp kullanmayacağını sahiplik 

duygusu belirler (Tatarlar vd., 2019: 469). 

Bu doğrultuda sahiplik, bireyleri güçlendirebildiği kaybı ya da kaybetme tehdidi benliğin kaybı veya 

zayıflaması olarak görülmektedir (Kacen, 2011: 31; Clayton ve diğerleri, 2015: 121). Belk (1988) teorisini 

McClelland'a (1951) atıfta bulunarak açıklamaktadır; “Tıpkı bir kolu veya bacağı kontrol edebileceğimiz gibi, 

dış nesnelerin onlar üzerinde güç veya kontrol uygulayabildiğimizde benliğin bir parçası olarak 

görüldüğünü” öne sürmektedir. Aynı şekilde Clark (2008), bir nesnenin sahiplik haline gelmesiyle benliğin 

bir parçası haline geldiğini vurgulamaktadır. Bunun sonucunda nesnelerin kaybı benliğin bir parçasının kaybı 

olarak algılanır (Hadaway, 2019: 10). Örneğin, toprak kayması nedeniyle eşyalarını kaybedenlerin, 

sevdiklerini kaybetme duygularına benzer bir acı sürecinden (inkârdan öfkeye, depresyona ve kabullenmeye 

(genellikle aylar sonra)) geçtiği bulunmuştur (Belk, 1988: 142). Secord ve Jourard (1953: 343), bedenle ilgili 

duyguların benlikle ilgili hislerle doğru orantılı olduğunu vurgulamaktadır. Bu doğrultuda vücutla ilgili 

olumsuz duyguların, ağrı, hastalık veya bedensel yaralanmaların anksiyete ile ilişkili olduğunu ifade etmiştir. 

Belk’in (1988) genişletilmiş benlik anlayışında tanınan protez uzuv cihazlarının, bireyleri vücut tamlığına geri 

döndürdüğü görülmektedir (Tian ve Belk, 2005: 307). Vücut parçalarının benliğin önemli parçasını 

oluşturması özellikle organ naklinde büyük bir önem taşımaktadır. Çoğu kişilerce kutsal kabul edilen göz, 

kalp ve beyin gibi organların nakli için daha az izin verilmektedir. Organını vererek benliğinin bir parçasını 

kaybedeceğini dolayısıyla sahipliğinin kaybedeceğini düşünen kişiler organ nakline olumlu bakmamaktadır. 

Organ naklinde alıcı olan taraf için de aynı durum söz konusu olmaktadır. Alıcı taraf ise bulaştırma ile karşı 

tarafın benlik sahipliğinin kendisi ile birleşeceğini düşünmektedir. Özellikle karşı cins veya ten renginin açık-

koyu olmasına göre organı kabul etmek istemeyen kişiler bulunmaktadır. Bu da organ ile benliğin azalacağı 

veya genişleyeceği düşüncesini kanıtlamaktadır (Belk, 1988; Özer, 2015: 430). 

Bedenin sürekli bir referans gibi görünmesiyle birlikte değişen beden anlayışımız, çağdaş ortamlarda değişen 

benlik anlayışımızı yansıtır (Tian ve Belk, 2005: 307). Bireyci toplumlarda, genişletilmiş benliği 

değerlendirmek için yalnızca bireylerin öz algılarını ortaya çıkarmaya ihtiyaç varken daha toplu kimliklere 

sahip toplumlarda grup kimliği algıları daha önemli hale gelmektedir (Belk, 1989: 129). 

Belk (2013: 477) gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında, genişletilmiş benlik kavramını yeniden canlandırmayı, 

dijitalleşmenin etkilerini birleştirmeyi ve günümüzün teknolojik ortamında tüketicinin benlik duygusunu 

anlamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Alan yazın incelendiğinde genişletilmiş benlik teorisi ve teknoloji ile 

ilgili çalışmalar yapılmıştır. Günlü ve Baş (2020: 3854) çalışmalarında genişletilmiş benlik kuramı açısından 

nomofobiyi (dijital hastalık) tanımlamaya çalışmışlardır. Hill, Gaines ve Wilson (2008:554), evcil hayvan 

sahipleri ve onların hayvan arkadaşları arasındaki yakın ilişkileri genişletilmiş benlik ve tüketim 

perspektifinden araştırmışlardır. Genişletilmiş benlik, türler arası sevginin, hem evcil hayvan sahiplerinin 

hem de hayvan arkadaşlarının duygusal tatminini büyük ölçüde etkileyen, zamana ve çabaya derin bir 

bağlılığa izin veren kimliklerin kaynaşmasını sağlamaktadır (Ahuvia, 2005). 

Hanley ve diğerleri (2018) çalışmalarında genişletilmiş benlik teorisi yapısındaki cinsiyet, ırk, yaş 

değişkenleriyle duygusal sağlık arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın sonucu James (1890) tarafından 

kavramsallaştırılan genişletilmiş benliğin sağlam bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Oflazoğlu ve 

Sabah (2016) çalışmalarında, kişilerin sahipliklerini beklenmedik bir şekilde kaybettiklerinde bunun benlikleri 

üzerindeki aşındırıcı etkisini incelemişlerdir. Schmid (2010) materyalist tüketicilerin genişletilmiş benlik 

kavramları üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Brooks (2014) kronik kas-iskelet ağrısı olan bireyler için bir 

fiziksel aktivite ve egzersiz modeli olarak bütünleştirici ve genişletilmiş benlik belirleme teorisi (SDT) 

çerçevesinin öngörü yeteneğini incelemiştir. Aşağıda Tablo 1’de genişletilmiş benlik teorisi ile ilgili yapılan 

çalışmaların bir kısmı özet halinde verilmiştir. 
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Tablo.1. Genişletilmiş Benlik Teorisi ile ilgili Yapılan Çalışmalar 

Araştırmacılar Çalışmanın 

yılı 

Teoriyle 

ilişkilendirilen 

kavramlar 

Önemli bulgular 

 

Russell W.Belk 1988 Sahiplik, 

tüketici 

davranışı 

Beden, psikolojik süreçler, soyut fikirler ve 

deneyimler, kişinin bağlı hissettiği kişiler, evcil 

hayvanlar ve fiziksel ortam (yerler ve şeyler) 

değişkenleri tanımlanmaktadır. 

Russell W.Belk 1989 Tüketici 

araştırması 

Genişletilmiş benlik teorisi yapısının anlamı, 

ölçümü ve teorik önemi hakkında farkındalık 

oluşturulmakta ve teorinin tüketici araştırmaları 

açısından önemi vurgulanmaktadır. 

Eugene Sivadas 

ve Ravi 

Venkatesh 

1995 Sahiplik, tatmin Çalışmada bazı bireylerin diğer bireylere göre 

genişletilmiş benliğe sahip olma olasılıklarının daha 

yüksek olduğu öne sürülmektedir. Tüketicilerin 

genişletilmiş benliklerinin bir parçası olan sahip 

oldukları şeylerden daha çok memnun olduklarını 

göstermektedir. Örneğin, bazı tüketiciler 

halihazırda satın aldıkları markalardan tatmin 

olabilirken, diğer tüketiciler için bu marka 

genişletilmiş benliklerinin bir parçası olabilir. Belirli 

bir markayı genişletilmiş benliklerine dahil eden 

tüketicilerin sadık kalma olasılığı daha yüksektir. 

Kimberly J. 

Dodson 

1996 Deneyim, 

nesnelerin 

sahipliği 

Zirve deneyimleri, insanlar için oldukça yoğun, 

önemli ve tatmin edici deneyimlerdir ve genellikle 

benlik kavramı ve kimlikte bir değişikliğe yol açan 

dönüm noktaları olarak kabul edilmektedir. Kimlik 

değişikliği zamanlarında, nesneler genellikle 

genişletilmiş benliğe dahil edilir. Dağ bisikleti 

sahipleri arasındaki zirve deneyimleri incelenerek, 

bu çalışma, bir tepe deneyiminin ortaya çıkması ile 

dağ bisikletinin birleşimi ve dağ bisikleti aktivitesi 

ile genişletilmiş benlik arasında bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. 

Kelly Tian ve 

Russell W.Belk 

2005 Sahiplik Bireylerin çalışma ortamlarındaki eşyaların 

anlamlarına ilişkin bu çalışma, sahip olunan 

şeylerin benliğin dengesini sağlamaya hizmet 

ettiğini belirtmektedir. 

Phoebe Wong, 

Margaret K. 

Hogg ve Markus 

Vanharanta 

2012 Sahiplik, hediye 

verme 

Bu çalışmada, Hong Kong ve Çinli tüketiciler için 

hediye verme bağlamında, genişletilmiş benlik ve 

sahiplik arasındaki ilişkiler vurgulanmaktadır.  

Bireylerin hediye olarak verdikleri nesneleri de 

kendilerinin bir parçası olarak tanımladıklarını 

göstermektedir.  

 

  

Russell W.Belk 2013 Dijitalleşme Dijitalleşmenin etkilerinin ve günümüzün 

teknolojik ortamında tüketicinin benlik 

duygusunun anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Jagdish N. Sheth 

ve Michael R. 

Solomon 

2014 Teknoloji Teknolojik gelişmelerle birlikte tüketicilerin 

benliklerinin farklılaştığı, yeni dijital kimlik 

biçimlerinin (sosyal ayak izleri, yaşam akışları) 
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tanımlandığı ifade edilmektedir. Dijital 

genişletilmiş benlik kavramı tasarlanmaktadır. 

Sonyel Oflazoğlu 

ve Şenay Sabah 

2016 Sahiplik 

kayıpları, benlik 

aşınması 

Bu çalışmada, kişilerin sahipliklerini beklenmedik 

bir şekilde kaybettiklerinde bunun benlikleri 

üzerindeki aşındırıcı etkisi ele alınmaktadır. Bu 

doğrultuda kişilerin yakın çevrelerinden yaşadıkları 

kayıpların ilişkisel benliklerinde aşınmalara neden 

olduğu belirlenmiştir. 

Vimala 

Kunchamboo, 

Christima K.C. 

Lee ve Jan Brace 

Govan 

2017 Benlik-doğa 

ilişkisi, sorumlu 

tüketim 

davranışı 

Doğa ile benlik ilişkisini açıklamaktadır. Doğayı 

benliğin bir parçası olarak algılama yoğunluğunu 

göstermektedir. Böylece sorumlu tüketim 

davranışını teşvik etmektedir. 

Şenay Sabah 

Çelik 

2020 Benlik, tüketim Çalışmada, Ankaragücü taraftar gruplarından en 

büyük ve en etkilisi olan Gecekondu grubu, 

taraftarlık/benlik ve tüketim bağlamında ele 

alınmaktadır. Buna göre, taraftarlık/benlik ilişkisi 

“mekânsal aidiyet” ve “güçlülük” olmak üzere iki 

tema çerçevesinde gerçekleşmekte ve söz konusu 

temalar iç grup aidiyeti ile dış grup karşıtlığı 

kapsamında ele alınmaktadır 

Milad Mirbabaie 

vd. 

2021 Sosyal kimlik Sanal asistanları genişletilmiş benliklerinin bir 

parçası olarak tanımlayan çalışanların ekip 

üyeleriyle özdeşleşme olasılığının daha yüksek 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışma, 

genişletilmiş benlik ve sosyal kimliğin sanal 

asistanlarla iş birliği üzerindeki etkisinin 

anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.  

 

Bu çalışmada genişletilmiş benlik teorisinden yola çıkılarak Covid-19 pandemi süreci ele alınmıştır. Covid-

19’un ele alınmasının nedeni dünya çapında yayılan ve kalıcı kaygıya yol açabilecek yoğun enfeksiyon ve 

ölüm korkusu yaratmasıdır. Aynı zamanda karantina ve fiziksel izolasyon, diğerlerinden ayrılma 

düşüncelerine odaklanarak yoğun kaygıyı tetikleyebilen, kişisel yalnızlık duygularını 

yoğunlaştırabilmektedir.  Tüm bunların sonuçları olarak kaygı, olumsuz beklentileri ve ölüm düşüncelerini 

harekete geçirerek potansiyel olarak endişe verici depresif belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak bireylerin sahip 

oldukları güçlü benlik duygusunun zihinsel sağlık tehditlerine (korku ve yalnızlığa) karşı bir kalkan gibi kaygı 

ve depresif belirtilerden koruduğu öne sürülmektedir.   Sonuç olarak, hem Covid-19 korkusu hem de eğilimsel 

yalnızlık, aşırı derecede yaşamı tehdit eden davranışlar da dahil olmak üzere potansiyel olarak kasvetli 

etkilere yol açan ciddi psikolojik anksiyete ve depresyon semptomlarının yordayıcıları olarak kabul 

edilmektedir (Rossi vd. 2020: 1). 

3. COVID-19 

Yeni koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19) Kasım 2019’da oraya çıkmış ve kısa sürede Çin geneline yayılmaya 

başlamıştır (Liu vd. 2020: 17). Koronavirüs kaynaklı zatürre 11 Şubat 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından epidemik (bölgesel) salgına yükseltilmiştir (Li vd. 2020a: 102). Bu karardan bir ay sonra 11 Mart 

2020'de DSÖ, Covid-19’un pandemik (küresel) salgın olduğunu ilan etmiştir (WHO, 2020). Bu küresel sağlık 

krizinin ardından, Covid-19'un yayılmasını azaltmak için ülkeler tarafından halk sağlığı önlemleri 

uygulanmıştır (Adhikari vd. 2020: 1).  Tüm bu önlemlere rağmen hastalıktan tüm dünyada etkilenen kişi 

sayısına bakıldığında (20 Ekim 2021) toplam vaka sayısı 242,616,147 kişi iken 4,932,956 kişi Covid-19 

yüzünden hayatını kaybetmiştir (Worldmeter, 2021).  Li vd. (2020b) ve Stringhini vd. (2020)’ye göre şiddetli 

Covid-19 ile hastanede yatan hastaların yanı sıra, milyonlarca insan büyük olasılıkla hastanede resmi Covid-

19 testi ve / veya tıbbi tedavi olmaksızın SARS-CoV-2 (Covid-19’a neden olan virüs) ile enfekte olmuştur.  
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Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir çalışmada, Covid-19 stratejilerinin ve başarılarının ana belirleyicileri 

olarak genişletilmiş, eşit ve herkesin ulaşabileceği sağlık hizmetleri ve sosyal koruma ile teknolojik 

gelişmelerin akıllıca kullanıldığı genel yönetişim bilgi sistemleri olarak belirlenmiştir Covid-19, küresel halk 

sağlığı sisteminin ancak en zayıf ülke kadar güçlü olabileceğini göstermiştir (Islam vd. 2020: 48). Şu anda (20 

Ekim 2021) dünyada en fazla Covid-19 vakasının (46,004,016) ve ölümlerin (748,861) olduğu ülke Amerika 

Birleşik Devletleri’dir (ABD).  New York Times (2020) 9 Eylül 2020 tarihli haberine göre ABD’de yoğun bakım 

yatağı doluluk oranı ülke genelinde %72 olarak belirtilirken bazı şehirlerde hastaneler normal sınırlarının 

ötesinde hasta bildirdiğinde 100'ün üzerinde yüzdeler ortaya çıkmaktadır. Salgın Avrupa’yı da çok etkilemiş, 

20 Mart 2020 itibariyle de İtalya, Çin’den sonra en çok etkilenen ikinci ülke olmuştur (Saglietto vd. 2020: 1110). 

İtalya’da ilk belirlemelere göre Covid-19’un mortalite oranı 7,2 bulunmuş ancak bu oran salgının sıfır noktası 

olarak belirtilen Çin’de 3,8 olarak hesaplanmıştır (Paterlini, 2020: 368). İtalya’da 20 Ekim 2021’de vaka sayısı 

4,725,887, günlük vaka sayısı 3,702’dir. Toplam hayatını kaybedenler 131,688 kişi iken sadece 18 Ekim’de 

hayatını kaybeden kişi sayısı 33 kişidir (Worldmeter, 2021). Ülkede 25 Şubat 2020’de sadece 35 kişi yoğun 

bakım hastası iken salgının ardından 2 Nisan 2020’de hasta sayısı 4053 olmuştur. Bu sayı yavaş yavaş azalırken 

ikinci dalganın gelmesiyle 26 Kasım 2020’de 3846’ya ulaşmış ve bugün üçüncü dalganın gelmesiyle 14 Mart 

2021’de 3.333 hasta olarak kaydedilmiştir (Lab24, 2021).  Tüm bu ülke örneklerinin yanı sıra Yeni Zelanda gibi 

pandemiyle mücadelede başarılı olan ülkeler de vardır. Yeni Zelanda hükümeti ülkede sadece 102 vaka ve hiç 

hayat kaybı yokken 23 Mart 2020 ve 13 Mayıs 2020 arasında sıkı bir ulusal tecrit ilan etmiştir. Ülkede 20 Ekim 

2021’de toplam vaka sayısı 5213 iken, aynı gün pozitif çıkan hasta sayısı 60 olarak belirtilmiştir ve ülkede hiç 

Covid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmamıştır (Worldometer, 2021).  

Türkiye’de onaylanmış ilk Covid-19 hastası 11 Mart 2020’de duyurulmuştur. Geçen bir senelik süre zarfında 

Sağlık Bakanlığı (2021) verilerine göre 7,714,379 toplam vakamız ve 68,060 hayatını kaybeden vatandaşımız 

vardır. Türkiye bu sayılar ile dünyada vaka sayısında 6. Sırada iken mortalite sayılarında 18. Sıradadır (John 

Hopkins, 2021). Yatak doluluk ülke genelinde %53,7 iken yoğun bakım yatağı doluluk oranımız ise %67,7’dir. 

Günlük vaka sayımız ise 20 Ekim 2021’de 29760 iken 214 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir (Sağlık Bakanlığı, 

2021).  

Covid-19'un klinik belirtilerini anlamak, spesifik olmamalarına ve asemptomatik enfeksiyondan şiddetli 

solunum yetmezliğine kadar değişmeleri açısından önemlidir. Covid-19'un yaygın semptomları ateş, öksürük, 

kas ağrısı, yorgunluk ve nefes darlığıdır. Hastalığın seyrinde bilinmeyen iki nörolojik belirti olan tat ve koku 

kaybı da oldukça yaygın olarak görülmeye başlanmış hatta bazı hastalarda sadece koku ve tat kaybının 

olduğu bulunmuştur (Hjelmesæth ve Skaare, 2020: 3) Hastalığın değişken akut semptomatik evresine giren 

Covid-19 hastalarının bir kısmı, zihinsel sis (unutkanlık, kelime bulmada güçlük örnek verilebilir), taşikardi, 

aşırı yorgunluk, kişinin günlük fiziksel aktivitelerini yerine getirmede fiziksel yetersizliği gibi karmaşık bir 

dizi belirti ve semptom gösterebilmektedir (Baig, 2020: 1).  Tat ve koku kaybı, ateş, inatçı öksürük, ishal, 

yorgunluk, karın ağrısı, baş ağrısı ve iştahsızlık semptomlarının kombinasyonun olması Covid-19’u 

tanımlamak ve hastaları izole etmek için güçlü göstergelerdir (Menni vd. 2020: 1037-1038). Carfi vd. (2020) 

tarafından yapılan bir çalışmada ilk Covid-19 semptomunun başlangıcından yaklaşık 60 gün sonra, daha önce 

hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının yalnızca %13'ü Covid-19 ile ilişkili semptomlardan tamamen 

arınmışken, %32'sinde bir veya iki semptom ve % 55'inin üç veya daha fazla semptomunun hala devam ettiği 

ifade edilmiştir (Carfi vd. 2020: 604-605). Goërtz vd. (2020) tarafından Hollanda’da yapılan bir diğer çalışmada 

ise Covid-19’u olan hastaların semptomlarının yaklaşık 3 ay sonrasında da çoklu semptomlar görüldüğünü 

belirtmişlerdir. Covid-sonrası semptom olarak tanımlanan bu semptomların hafif ya da şiddetli 

geçebileceğinden hastaların sağlık hizmeti gereksinimlerinin sürebileceğini belirtmişlerdir.  

Doğrulanmış veya şüphelenilen Covid-19’u olan hastalar, potansiyel olarak ölümcül yeni bir virüsle enfekte 

olmalarından dolayı hastalığın sonuçlarından korkmakta, karantinada olanlar ise can sıkıntısı, yalnızlık ve 

öfke yaşayabilmektedir (Satici vd. 2020: 2).  Ayrıca ateş, oksijen yetmezliği ve öksürük gibi enfeksiyon 

semptomlarının yanı sıra tedavide kullanılan ilaçların neden olduğu uykusuzluk gibi olumsuz etkiler, 

anksiyetenin ve zihinsel rahatsızlığın kötüleşmesine neden olabilir (Xiang vd. 2020: 228).  Örneğin dünyanın 

daha önce karşılamış olduğu SARS salgınının erken evresinde, kalıcı depresyon, anksiyete, panik atak, 

psikomotor heyecan, psikosomatik semptomlar, deliryum ve hatta intihar gibi bir dizi psikiyatrik hastalık 

bildirilmiştir. SARS salgını sonucunda 14 günlük karantina ve temas takibinde olan hasta veya hastalıktan 
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şüphelenilen kişilerin, aileleri ve arkadaşlarına hastalık bulaştırma ve toplumda damgalanma kaygısı 

yüzünden endişe ettikleri ve suçluluk duygularını artırdığı bulunmuştur (Maunder vd. 2003: 1245).   

Sınırlama önlemleri, Covid-19 salgınının yayılmasını durdurmak için çok önemlidir, ancak büyük ve kısa 

vadeli ekonomik maliyetler gerektirir. İşyeri kapatma ve evde kalma kararlarının bulaşmayı azaltmada daha 

etkili olduğu ancak bunların büyük ekonomik maliyetlerle ilişkili olduğu görülmektedir. Sınırlama 

önlemlerinin ortalama olarak ekonomik faaliyet üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğu örneğin 30 

günlük kapatmada endüstriyel üretimde yaklaşık %15’lik bir kayıp olduğu tahmin edilmektedir. (Deb, 2020: 

34).  Bugün itibariyle salgının sonu belirsizliğini korumakta ve tüm ülkelerin ekonomilerini tehlikeye 

atmaktadır. Mevcut bağlamda hastalıktan kurtulma birincil, ekonomi ise ikincil önceliktedir (Barua, 2020: 34). 

Covid-19 salgının ekonomik olarak zararının ne olacağının kesin olarak söylemek zor olsa da ekonomistler 

küresel ekonomi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağı konusunda hemfikirdir. İlk tahminler, çoğu büyük 

ekonominin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) değerinin en az yüzde 2,4'ünü kaybedeceğini yani 3,5 

trilyon ABD doları ekonomik kayıp olacağını öngörmektedir.  Ayrıca ekonomistler 2020 küresel ekonomik 

büyüme tahminlerini yaklaşık % -4,5 olarak yani küçülme olarak tahmin etmektedir (Statisca, 2020). Tüm 

bunların bir sonucu olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 18 Mart 2020 tarihli raporunda virüsün 

ardından işsizlik ve eksik istihdamda önemli bir artışa işaret etmektedir. Covid-19'un küresel GSYİH 

büyümesi üzerindeki etkisine ilişkin üç farklı senaryo (düşük, orta ve yüksek oran) belirlenmiştir. Çalışmada 

2019 yılındaki 188 milyon işsiz baz alınarak düşük etkili olursa 5,3 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmin 

edilirken yüksek oranda etki olursa 24,7 milyon kişinin işsiz kalacağına ve küresel işsizlikte büyük bir artışa 

işaret etmektedir (ILO, 2020).  

4. Yöntem 

4.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bu araştırma, Covid-19 pandemisi sürecinde hastalığı geçirmiş olan kişilerin hem hastalık hem de tüm 

pandemi döneminde fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak yaşadıkları süreçleri öğrenmek amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Covid-19 geçirmiş olan bireyler oluşturmaktadır. Araştırma 2021 yılı Nisan 

ve Haziran ayları arasında Ankara’da ikamet etmekte olan Covid-19 hastalığını geçiren 11 kişi ile online 

görüşülerek yapılmıştır. Veri toplama sürecinde, araştırmaya dâhil edilecek katılımcılar maksatlı olarak 

seçilmiş ve bu kişilerle görüşebilmek için önceden randevu alınmıştır. Görüşmeye katılmayı gönüllü olarak 

kabul eden kişiler araştırma kapsamına alınmıştır. Görüşülen kişilerin demografik ve tanımlayıcı bilgileri 

Tablo 2’de gösterilmiştir.  

4.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi  

Görüşme süresince, katılımcılara 25 soru sorulmuştur. Görüşmeler yarı yapılandırılmış (açık uçlu) sorular ile 

sürdürülmüştür. Veriler Miles ve Huberman’ın (1994) nitel veri analizi için geliştirdikleri model kapsamında 

analiz edilmiştir. Bu modele göre yapılan analiz: verilerin düzenlenmesi veya azaltılması, verilerin 

sergilenmesi, sonuçların tasvir edilmesi ve doğrulanması olarak tasarlanan u ̈ç temel adımı kapsamaktadır 

(Baltacı, 2017: 4). Analiz boyunca ortak temalar ve kategoriler ortaya çıkarılmış, her bir görüşme metni ortaya 

çıkan kategoriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu sürecin sonunda, metinler arasındaki benzerlik ve 

farklılıklara dayanarak oluşturulan temalar sunulmuştur.   

Görüşmeler, ortalama 45-55 dakika arası sürmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların, iç 

geçerliliğini ve güvenirliğini artırmak için görüşmeciler tarafından belirtilen bazı konuşmalar, metin içinde 

tırnak işareti ve italik olarak doğrudan verilmiştir. Bu konuşmaların hangi görüşmecilere ait olduğunu 

belirtmek için de görüşmeciler G1, G2 ,…. ,G11 şeklinde isimlendirilmiştir.  Görüşmelerin çözümlenmesi ve 

araştırma kabulleri çerçevesinde yorumlanması da araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Araştırma nitel 

araştırma türüne göre dizayn edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken görüşmelerde geçen ifadelerin, 

katılımcıların kişisel görüşlerini yansıttığı konusudur.  

Bu kapsamda, veriler önce betimleyici (tematik) analize, ardından da içerik analizine tabii tutulmuştur. 

Görüşmelerin analizi geleneksel içerik çözümlemesi (manuel) yapılarak, probleme ilişkin tema, kategori ve 

kodlar oluşturulmuştur. 

Araştırma   yapılmadan önce Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Kurul’undan 21.04.2021 tarih ve E-

11054618-302.08.01-20736 evrak numarası ile izin alınmıştır.  Ayrıca online görüşmeler kaydedilmeden önce 

görüşmecilerden sözlü olarak izin alınmıştır 
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik ve Tanımlayıcı Bilgileri 

Katılımcı 

No 

Cinsiyet Yaş Eğitim 

Durumu 

Meslek  Medeni 

Durum 

Kronik 

Hastalık 

Tat ve 

Koku 

Kaybı 

Kilo 

Kaybı 

Sigara 

Kullanımı 

G1 Erkek 40  Yüksek 

Lisans 

Başmüfettiş -  

Sağlık 

Bakanlığı 

Evli Hayır Hayır Hayır Hayır 

G2 Erkek 35  Doktora Akademisyen- 

Devlet 

Üniversitesi 

Evli Haşimato 

tiroidi 

Evet Hayır Hayır 

G3 Erkek 35  Lisans Öğretmen- 

Millî Eğitim 

Bakanlığı 

Evli Hayır Evet Hayır Evet 

G4 Kadın 47 

yaş 

Lisans Devlet 

Memuru-

Belediye 

Bekar Hayır Evet 2 kilo 

kaybetmiş 

Evet 

G5 Erkek 30 

yaş 

Yüksek 

Lisans 

Satın Alma 

Sorumlusu-

Özel Hastane 

Evli Hayır Hayır Hayır Evet 

G6 Kadın 26 

yaş 

Yüksek 

Lisans 

Akademisyen- 

Devlet 

Üniversitesi 

Evli Hayır Hayır Hayır Hayır 

G7 Erkek  61 

yaş 

Doktora Turizmci- 

Acente Sahibi 

Evli Kalp 

hastalığı 

Hayır 2 kilo 

kaybetmiş 

Hayır 

G8 Kadın  57 

yaş 

Lise Ev Hanımı Evli Hayır Tat- 

evet 

Koku- 

hayır 

Hayır Hayır 

G9 Kadın  29 

yaş 

Lisans Destek 

Hizmetler-

Sağlık 

Bakanlığı 

Bekar Hayır Evet 6 – 7 kilo 

kaybetmiş 

Hayır 

G10 Erkek  30 

yaş 

Yüksek 

Lisans 

Akademisyen- 

Devlet 

Üniversitesi 

Bekar Tip 2 

Diyabet 

Evet 4 – 5 kilo 

kaybetmiş 

Evet 

G11 Kadın 33 

yaş 

Yüksek 

Lisans 

Hemşire - 

Sağlık 

Bakanlığı 

Bekar Hayır Hayır 3 kilo 

kaybetmiş 

Hayır 
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5. Bulgular 

Geleneksel içerik çözümlemesi yöntemiyle elde edilen boyut ve temalar Nvivo 12 programı ile kelime bulutu 

oluşturularak desteklenmiştir. Aşağıdaki tabloda Nvivo 12 programı ile kelime sıklığı analizi yapılmıştır. 

Katılımcıların ifadelerine göre, en fazla geçen kelimelerin sıklık durumları Tablo 3’te görülmektedir.  

Tablo 3. Araştırma Kapsamında İncelenen İfadelerde En Fazla Kullanılan 10 Kelime 

Kelime Sayı 

Hastalık 291 

Covid 126 

İlaç 125 

Etki 113 

Aşı 112 

Kayıp 73 

Endişe 70 

Maske 62 

Sürekli 59 

Koku 51 

Araştırmanın bu bölümünde görüşmecilerin ifadelerine yönelik kelime bulutu analizi yer almaktadır. 

İfadelerde tekrar eden en az 5 harfli kelimelerden 100 tanesine yer verilen kelime bulutunda Şekil 1’de 

görüldüğü gibi ifadelerde en çok geçen kelimeler “Hastalık” ve “Covid” olarak tespit edilmiştir. 

 
Şekil 1. Nvivo kelime bulutu analizi sonucunda en çok kullanılan kelimeler 

Araştırmadan elde edilen veriler, çeşitli temalar altında incelenmiş ve oluşturulan tema, kategori ve kodlara 

aşağıda özet şekilde değinilmiştir. İlk olarak görüşmecilerin pandemi sürecinde yaşamış oldukları psikolojik 

sorunlar temasıdır. Katılımcılara Covid-19 pandemisi psikolojinizi nasıl etkiledi? sorusu yönetilmiştir ve 

cevaplara ait ortaya çıkan tema ve temaya ait altı farklı kategori Şekil 2’de gösterilmektedir. Ayrıca 

görüşmecilerin konu ile ilgili bazı görüşleri alıntı şeklinde verilmiştir.  

              
                        Şekil 2. Covid-19 Döneminde Bireylerin Yaşadığı “Psikolojik Sorunlar” Teması 

 

Kategori 1: Dışlanmışlık ve Yalnızlaşmak, 

Görüşmecilerin bazıları Covid-19 pandemi döneminde hastalığı geçirdikleri süreçte toplum tarafından 

dışlanmışlık hissettiklerini, kendilerini giderek yalnız hissettiklerini ve sosyalleşemediklerini belirtmişlerdir.  

“Ben ilk hasta olduğum zaman kendimi vebalı gibi hissediyordum gerçekten. Tedavi görürken bile böyle hissediyordum 

kendimi…” (G6) 

Psikolojik 
Süreçler

Dışlanmışlık- Yalnızlaşmak

Depresyon - Bıkkınlık

Obsesyon Artışı

Genel Anksiyete Bozukluğu- Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Tedirginlik

Belirsizlik
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“İnsan normalde birazcık hava almak için bile dışarı çıkabiliyor ama böyle bir durumda belki apartmanın bahçesine dahi 

inemiyorsun balkona bile çıkamıyorsun. Balkona çıktığında bile çevrendeki herkes bildiği için aaa corona olmuşlardı 

diyorlar. Çünkü herkeste bir korku var. İnsanlar yaklaşmasa bile bulaşabileceğini düşündüğü için önyargılı 

yaklaşıyorlar.” (G9) 

“Bir de ilk olmaya başladığında sürekli eve geliyorlar kıyafetli kıyafetli adamlar mahallede insanlar camlarda orada ne 

oluyor dediler? Mahallede büyük bir tedirginlik olmuş… Sürekli ev gözlem altındaydı bütün mahallede” (G4) 

Kategori 2: Depresyon 

Görüşmecilerin bazıları depresyon ruh halini yansıtan görüşler belirtmişlerdir. 

“Ne yazık ki bu durum beni biraz depresif duruma sokmuştur tabi. Yani keyif almıyorsun hiçbir şeyden.” (G3) 

“Sağlıkçılar dışında bilgisi olmayanların tedaviye tepki vermeleri daha olumlu oluyor. Biz direkt olumsuzları 

gördüğümüz için biz böyle olursak? Biz böyle olursak nasıl savaşırız? Ölüme gidersem ne olur? Çok karamsardım.” 

(G11) 

Kategori 3: Obsesyon Artışı 

Görüşmecilerin çoğu özellikle hijyen konusunda obsesyona (takıntı) varan görüşler belirtmişlerdir. 

“Evde tek banyo olduğu için ben ufacık kapı kollarını tuttuğum zaman çamaşır sularıyla dezenfekte ediyordum şimdi 

hala devam ediyor. Elimi yıkamaya gitsem bile musluğu vs tuttuğum için tekrar oraları dezenfekte ediyorum…Her gün 

geliyordum hiçbir şeye dokunmadan duşa giriyordum, bu aylarca böyle devam ettim.” (G4) 

“Covid olmadan önce her dakika ellerimi yıkıyordum, dezenfektandan ellerimin artık dokusu değişmişti.” (G3) 

“Hijyen konusunda da öyle ellerimi yıkarım dezenfektanlarım arabada vardır. Ellerimi sürekli yıkarım. İş yerimde her 

gördüğüm yerde kolonya kullanırım.” (G1) 

“Bu yakın dönemde hastalık sayısı artınca o dönem kafayı yedim saat başı dezenfektan sıkardım elime, maskeyi hiç 

çıkarmazdım bir de hastanedeyim.” (G5) 

Kategori 4: Genel ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu 

Görüşmecilerin bazıları Covid-19 pandemi döneminde genel ve sosyal anksiyete (kalabalığa girememe, 

sosyalleşememe, stres gibi) yaşadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini belirtmişlerdir.  

“Dışarı çıksam komşuyla konuşamıyorsun, ne bileyim binana giriyorsun dokunamıyorsun hiçbir tarafa. Aileni 

göremiyorsun, kimsenin yanına gidemiyorsun, dışardan birisi gelse tedirgin oluyorsun.” (G7) 

“Pandemi döneminde kalabalığa girmemek için dikkat ediyorum çünkü pandemi esnasında ben aracı satmıştım ama evden 

dışarı çıkacağım zamanlarda dahi bir araç kullanmaya özen gösteriyordum. Toplu taşıma kesinlikle kullanmadım. 

Markete dahi hiç gitmedim.” (G10) 

“Çok fazla endişem ve kaygım arttı” (G8) 

“Öksürdükçe strese giriyorsun daha da mı yayılıyor daha da artıyor akciğerim kapanıyor mu diye. Bir de bilmek çok kötü 

bir şey söylediğim gibi. Kandaki oksijen oranıma bakıyordum sık sık, normal değerin altında gördüğümde strese 

giriyordum.” (G11) 

Kategori 5: Tedirginlik 

Görüşmecilerin bazıları pandemi sürecinde tedirgin oldukları farklı durumların olduklarını belirtmişlerdir. 

“Çalışırken Covid sürecinde ilk başta çıktığında sağlık çalışanı olduğumuz için bir tedirgin olduk çünkü vakalar geliyor 

mesleki olarak da o bölgede yerde çalıştığımız için onun riskinden bir tedirgin olduk.” (G11) 

“Aileni göremiyorsun, kimsenin yanına gidemiyorsun, dışardan birisi gelse tedirgin oluyorsun.” (G8) 

“Bu bir süreç ya geçecek ya geçmeyecek. Onun için çok endişeleneyim bunun için çok endişeleneyim diyemem. Zaten tek 

bir şey için endişeleniyorum o da kızımın hayatına iyi bir şekilde devam edebilmesi ama bu endişem her zaman vardı.” 

(G3). 

Kategori 6: Belirsizlik  

“…çünkü kimse bilmediği için sen de bilmiyorsun” (G9) 

“..Çocuk ateşlenirse ne yaparım ne ederim diye bilemediğimden çok endişelendim.” (G5) 

“..Sıtma ilacının karaciğerini yorduğu söylendiği kalp krizine yol açabileceği söylendi, belirsizlik çok fazlaydı o yüzden 

kullanmadık…” (G1) 

“Aslında bilinmezlik beni en çok korkutmuştu o dönem…. . Kendimden yana bir şüphem yoktu kendimi hasta 

hissetmediğim için.  Ama bu sürecin bilinmezliği yani tedavi süresi nasıl işleyecek. Verilen ilaçlar neler bunlarla ilgili 

hiçbir fikir sahibi olmadığımız için ilk başta biraz deneme yanılma yoluyla böyle bulunmaya çalışıldığı için açıkçası o 

biraz endişelendirdi.” (G6)  

“Ama bu hastalığın çok çok daha fazla bir vücuda sıkıntısının olduğu bir hastalık.  Bir de bilmiyorsunuz yani belirsizlik 

zaten en kötü şey o belirsizliğin olması tabii olumsuz yönde etkiledi. Endişem arttı.” (G10) 
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“Bence bu kaygının sebebi boyutu insan tehlikenin farkına vardıkça onu tanıdıkça endişesi korkusu azalır. Kişi bilmediği 

şeyden belirsizlikten daha çok korkar.” (G2) 

 

İkinci tema görüşmecilerin Covid-19 pandemisi döneminde yaşamış oldukları “korku” temasıdır. 

Katılımcılara en fazla neden endişe duydunuz ve Covid-19’a yakalandığınızda en çok neyi kaybetmekten 

korktunuz? sorularına verilen cevaplara göre ortaya çıkan tema ve temaya ait yedi farklı kategori Şekil 3’de 

gösterilmiştir.  Kategorilere ait örnekler aşağıda verilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Covid-19 Döneminde Bireylerin Yaşadığı “Korku” Teması 

 

Kategori 1: Aile Bireyleri 

Görüşmecilerin birçoğu hastalandıktan sonra hastalığı aile bireylerine bulaştırmaktan özellikle korktuklarını 

belirtmişlerdir. 

“Endişem aile büyükleriydi. O yüzden uzun zamandır yanlarına gitmedim hiç.” (G1) 

“…bir anda evet tutulumun var sen covidsin dediler. Bir şoka girdim çünkü kardeşimle aynı odada yattım, annemlerle 

Cuma günü yemek yedim ama uzun süre kaldım mı kalmadım mı? direkt annemleri düşündüm kendimi bıraktım zaten 

benim bir şekilde ne olacağım belli olur annemlere bulaştıysa ne olur?” (G11)  

“En çok aile üyelerinden endişelendim.” (G5) 

“Yani ilk geçirdim her şey bitti dedikten sonra annemle ilgili endişem hala devam etti. Bu seferde ya ona bir şey getirirsem 

ya bulaştırırsam bu endişem devam etti ve Covid sürecindeki tüm önlemleri biz yine devam ettirdik evde de. Sadece ona 

bulaştırmamak için.” (G4) 

“….yakınlarınıza bulaştırmanız, evde birlikte yaşıyorsunuz çocuğunuz var en büyük korku o. çünkü şimdi eşim kaptı 

ben de kaptım evde bir de kapmayan çocuk var en büyük korku tabi ona bulaştırmaktı.” (G7) 

“Hastalık bulaştığında hepimizin tedirgin olduğu en önemli taraf benim açımdan eşime ve çocuklarıma bulaştırma 

endişesiydi.” (G2) 

Kategori 2: Sağlığı Kaybetme 

Görüşmecilerin bazıları sağlıklarını kaybetmekten korktuklarını belirtmişlerdir. 

“Hastalığım yani sağlığımı kaybetmekten korktum çünkü biraz önce de söylediğim gibi dünyada çok çeşitli örnekler 

verildi çok çeşitli vaka örnekleri verildi…” (G6) 

“Sağlığımı kaybetmekten korktum” (G8) 

“Sağlığımızı kaybetmekten korktuk. Çünkü ben birkaç gün gerçekten çok ciddi nefes darlığı yaşadım.” (G9) 

Kategori 3: Tekrar Hastalanma  

“Tekrar yakalanmaktan korkuyorum çünkü ikinci defa yakalanılabiliyor.” (G8) 

“…Covid testi yaptırdığım ilk gün benim gerçekten çok başım ağrıyordu kendimi çok kötü hissediyordum sonrasında 

yine böyle çok kötü bir baş ağrısı ile kendimi çok kötü hissettiğimde tamam dedim yine geldi galiba dedim.” (G4) 

“Bir daha hastalığa yakalanma korkusu oldu.” (G10) 

“Şöyle tedbirimizi alıyoruz ikinci kez yakalanmamak için tabii ki. İkinci üçüncü kez yakalananlar var bu anlamda.” (G2) 

Kategori 4: Kalıcı Hasar 

“..tekrar gelmemesi ya da kalıcı bir sorun yaratması o da çok korkutucuydu” (G9) 

“Kalpte sorun olursa diye korktum. Bende de hafif bir şeyler var kalbimle ilgili. Kardiyolojiye gitmem gerektiğini söyledi 

doktorlar da acaba tetikler mi diye endişelenmiştim. ….kalbimle ilgili bir sorun var mı diye hala korkum var.” (G8) 

 

 

 

Korku

Aile Bireyleri

Sağlığı Kaybetme

Tekrar Hastalanma

Kalıcı Hasar- Kronik Hastalık

İlaçların Yan Etkisinden

Hastaneye Yatmak- Entübe Olmak

Evcil Hayvan
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Kategori 5: İlaçların Yan Etkisi  

“İlk defa tek öğünde 8 ilaç içtiği için insan tedirgin oluyor. Yani ne yapacağını bilmiyorsun, prospektüsü de oldukça 

fazlaydı, çok fazla yan etkiden bahsediliyor.” (G9) 

“İlaç kullanmaktan çekindim. Ben sıtma ilacı kullanmadım, sadece anti-virali kullandım. Kendim inisiyatif aldım, bana 

verilen ilaçları istenilen dozda kullanmadım.” (G3) 

Kategori 6: Hastaneye Yatmak – Entübe Olmak  

Görüşmecilerin bazıları hastaneye yatmaktan korkarken, bazıları ise bir adım ileriye giderek entübe olmaktan 

korktuklarını belirtmişlerdir. 

“Güzel bir şekilde ölmemekten. Ölümün kendisinden değil ama. Boğularak ölmekten korktum en çok. Entübe edilip nefes 

alamadan ölmekten korktum.” (G3) 

“Hastaneye yatmaktan endişelendim.” (G9) 

“İlk böyle pozitif çıktığında acaba dedim hastaneye yatar mıyız? Ağırlaşır mıyız? Diye korktum onu da içimden 

geçirdim.” (G8) 

“E tabi endişelerden bir tanesi o hastanelik oldunuz mu çünkü aklınıza hemen bir sonraki aşama entübe kısmı geliyor. 

Tabii ki o bir endişe.” (G7) 

Kategori 7: Kronik Hastalık  

Kronik rahatsızlığı olan üç görüşmeci de hastalık sürecinde hem kronik hastalıklarının neden olabileceği daha 

ağır hastalığı geçirmekten korkmuş ve bazıları bu korkularının gerçek olduğunu belirtmiştir.  

“Kalbimde stent var. Kalp hastalığı olarak geçiyor. Kaygı oldu tabi.  Kalp konusunda sıkıntı olunca akla tabi o geliyor. 

Yani şöyle söyleyeyim yorgunluk oldu tabi onu hissettim. Mesela eskiden hastalık öncesi çok rahat 2 saat hiç durmadan 

yürüyebiliyorken şimdi 15-20 dakikada düz yolda yorulmaya başladım. Beni tek etkileyen kısmı da bu oldu hastalığın.” 

(G7) 

“Tiroid hastalığım hastalık sürecimi evet etkiledi. Şöyle etkiledi hastalık bitmeye yakın halsizliğim daha da arttı. Sonra 

hastalıktan bir hafta sonra doktora gittim test verdim…Zaten ilaçlarımı aksatmadan kullanıyordum halsizliğimi görünce 

doktor koronaya bağladı ve ilacımın dozunu arttırdı.” (G2) 

“TİP 1 Diabet hastasıyım. Ben bir etkisini göremedim ama daha ağır hastalığı hissettim.”(G10)  

Kategori 8: Evcil Hayvan 

Evlerinde muhabbet kuşu olduğunu söyleyen iki görüşmeci evcil hayvanlarına bulaşmasından korktuklarını 

belirtmişlerdir. 

“Bir muhabbet kuşum var. Hastalık sürecinde tabii ki korktum. Onu yanıma almamıştım bir süre. Ona da bulaşabilir o 

taşıyıcı da olabilir sonuçta sürekli yanında geziyor ve her yere konuyor gidiyor. İnsan ister istemez her şeyi düşünmek 

zorunda kalıyor.” (G9) 

“Evcil hayvanımız (muhabbet kuşu) olduğu için endişelendik ama hayvanlara bulaşmadığını öğrenince rahatladık, 

aramızda bu durumu konuştuk.” (G8) 

Üçüncü tema görüşmecilerin Covid-19 pandemisi döneminde yaşamış oldukları “bedensel sorunlar” 

temasıdır. Tema ve temaya ait altı farklı kategori Şekil 4’de gösterilmiştir.  Kategorilere ait örnekler aşağıda 

verilmiştir.  

             
Şekil 4. Covid-19 Döneminde Bireylerin Yaşadığı “Bedensel Sorunlar” Teması 

 

Kategori 1: Duyu Kaybı  

Görüşmecilerin bazıları özellikle koku ve tat kaybı yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

“Koku ve tat kaybım hastalığın on ikinci günü gitti. Hala tam gelmedi ama çok ciddi değil. Koku hala tam gelmedi, %50-

60 bandında. Genel koku kaybım az ama koku duyarlılığım arttı böyle söyleyebilirim. Kokuyu çok yoğun alamıyorum.  

Çok iyi koku alırdım normal insanlardan çok daha iyi alırdım 7 aydır hala tam gelmedi.” (G3) 

Bedensel 
Sorunlar

Duyu Kaybı

Eklem ağrısı - Halsizlik- Kronik Yorgunluk

Öksürük - Nefes Darlığı - Boğaz Ağrısı

Kilo kaybı

Ateş ve Terleme

Fazla Uyumak
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“Tat - koku kaybı insanı evde kalmaktan daha şey etkileyen bir şey ki ben virüs bulaştığını bu şekilde anladım. Bir şeyler 

yerken artık bir anda tat-kokum tamamen kayboldu ve ben yediğim şeyin bozuk olduğunu düşündüm….Mesela gözü 

kapalı bana bir şey versen ben ne yediğimi farketmem o kadar tamamen kayboluyor.  Tat-koku kaybı benim beslenme 

sürecimi de etkiledi. Tat almadığım için bir şey yiyemiyordum.” (G9) 

“Tat ve koku kaybı yaşadım. Tat kaybı daha erken geldi ama yine de bir 3 ay sürdü tamamen gelmesi. Aşama aşama geldi 

tekrar.  Koku çok daha uzun sürdü. Olmayan kokular duymaya başladım. Sürekli beklemiş çamaşır suyu kokusu 

duyuyordum. 6-7 ay boyunca ara ara duymaya devam ettim.” (G4) 

“Tat ve koku kaybı bir iki hafta devam etti.” (G10) 

“Tat kaybını 1 gün yaşadım çok az sürdüm. Sadece bir gün yediklerimin tadını alamadım çabuk geçti. Hastalığın 

ortalarındaydı tat kaybı yaşamam. Koku kaybı yaşamadım ama koku duyarlılığım arttı.” (G8)  

“Üçüncü gün tat kaybı başladı.  Hala geri gelmedi şu an % 20 oranında çok az tat-koku alıyorum. Yaklaşık bir aydır çok 

az tat koku alabiliyorum, o da keskin kokular ve keskin tatları ayırt edebiliyorum onun dışında alamıyorum.” (G2) 

Kategori 2: Eklem Ağrısı- Halsizlik – Kronik Yorgunluk  

“Bende hiç belirti yoktu. Sadece yorgunluk vardı.” (G7) 

“Halsizlik hiç birşey yapmama isteği vardı” (G1) 

“Bendeki en büyük belirti halsizlikti…” (G2) 

“Belirtilerim kas ağrısı, eklem ağrısı ve halsizlik. Solunumla ilgili bir şey yaşamadım.” (G3) 

  “Ağır atlattım mı evet biraz ağır atlattım yorgunluk hissi biraz ağır geçti bende.” (G5) 

  “Önce grip gibi başladı bir kırgınlık oluyor tabii ki vücutta….halsizlik, eklem ağrıları daha çok yorgunlukla oldu bu 

kadar.” (G10) 

  “Çok kendimi halsiz hissediyordum.” (G4) 

Kategori 3: Öksürük – Nefes Darlığı – Boğaz Ağrısı  

“Pazar günü 24 nöbetim vardı, nöbete gittim çalıştım akşama kadar ama artık boğulurcasına öksürmeye devam 

ediyordum. ….. Tam böyle nefes darlığı olduğunu da hissettirmemeye çalışıyorum onlara….” (G11) 

“…gerçekten çok ciddi nefes darlığı yaşadım…. Mesela bende hiç öksürük olmadı.” (G9) 

“Nefesim hep daralıyordu, derin derin nefes almalarım oluyordu.” (G8) 

“Boğazımın bir tarafına bilye bir şey takılmış gibiydi nohuttan daha büyük. Yutkunuyordum ama gitmiyordu ve beni 

rahatsız ediyordu. Tam bademcik ağrısı gibi değildi ama orada hissediyordum.” (G4) 

Kategori 4: Kilo Kaybı  

“…anneme test yaptırabilmek için iki gün kendimi paraladım resmen telefonla. O ilk iki gün 2 kilo zayıfladım bununla 

uğraşmaktan.” (G4) 

“Hastalandıktan sonra bir iki kilo kaybım oldu 89’e düştüm.” (G7) 

“…6-7 kilo verdim ben 10 günde hiçbir şey yiyemediğim için.” (G9) 

“Bir 4-5 kg verdim. 78 - 79 kiloydum, 74 kiloya kadar indim 3-4 günde.” (G10) 

“58-59 falandım hastalıktan önce hastalık döneminde 3 kilo verdim.” (G11) 

Kategori 5: Ateş – Terleme  

“Ben de sadece ateş, öksürük, sırt ağrısı (inanılmaz bir ağrı) vardı.” (G11) 

“…daha sonra ateş, boğaz ağrısı yaşadım.” (G10) 

“Gündüzleri uyuyordum ve terleyerek uyanıyordum…ateşim geldiği zamanlar hiçbir şey yapamıyorsun ölçüyorsun 38,5 

ama hissedilen 45 derece..” (G4) 

Kategori 6: Fazla Uyku  

“…çünkü hastasın, hastalığın belirtisi var sürekli bir uyku hali dinlenme durumu halindesin.” (G9). 

“Bir miktar daha fazla uyuduğumu söyleyebilirim. Ben normalde çok az uyuyan bir insanım. Normalde 5 saat uyuyan 

insandım ama o dönemde hastalıktan mı, boşluktan mı, halsizlikten mi bilmiyorum öğlen 1-2 saat uyuyordum.” (G3). 

“…aslında kendi kendime kalsaydım eminim 7/24 uyurdum öyle yatabilirdim.” (G4). 

 

Görüşmecilere sorulan pandemi sürecinde maddi kayıp yaşadınız mı sorusuna verilen cevaplar 

doğrultusunda ekonomik kayıplar teması beş kategoriye ayrılmıştır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Pandemi Sürecinde Bireylerin Uğradığı Ekonomik Kayıplar Teması 

Kategori 1: Maaş kesintisi 

“Biz pandemide karantina alırken 10 günlük süre verdiler ve rapor verdiler. Bu 10 günlük sürede iş yerimde 

bulunmadığım için maaşımdan kesinti oldu. 4A lı çalıştığım için raporlu olduğum gün sayısı kadar maaştan kesinti olur. 

Burada 10 günlük maddi kaybım oldu. Devlet bu kesintinin 2/3’sini geri verdi.” (G5) 

Kategori 2: Ek ücretlendirmede kayıp 

“Total gelire bakıldığında bir gelir kaybım var pandeminin başından beri yaklaşık bir seneden fazla.  14-15bin liradan 

fazladır gelir kaybım.” (G3) 

“Ben de aslında şöyle oldu ben süpervizör nöbeti de tutarak ekstra parası kazandığım için Covid dönüşünde nöbet sayım 

azaldığı için maddi olarak oradan kaybım oldu. Aylık bin lira gibi kaybım oldu.” (G11) 

Kategori 3: Vergi ödemelerinin ertelenmemesi 

“…Ve bunu şeye uyguladılar vergi beyannamesine. Dolayısıyla her beyanname verdiğinizde siz para veriyorsunuz her 

ay. Mesela biz her ay beyanname veriyoruz. Diyoruz ki mesela biz bu ay fatura kesmedik diye beyanname veriyoruz bunu 

verirken her ay 64,40 kuruş para veriyoruz yılda 750 lira yapar aşağı yukarı. İkincisi her ay KDV beyannamesi veriyoruz. 

Diyorsunuz ki fatura kesmedim 13 aydır dolayısıyla 0 KDV diyorsunuz beyanname parası her ay 64,40 beyannamesine 

gitti mi.. 3 ayda bir kurumlar vergisi beyannamesi veriyorsunuz.” (G7) 

Kategori 4: Ücretsiz izinler 

“Pandemi başladığında eski hastanemde 20-25 gün kadar çalıştım pandemiden sonra. O zaman eşim hamileydi. Doğuma 

da yakındı o süre. Ben korktum o dönem. Eşime virüs bulaştırırım diye. Erken doğuma neden olurum diye korktum. Bu 

yüzden İş yerinden doğum olana kadar 1-1,5 aylık ücretsiz izin talep ettim ve aldım. Bu durum kurumun işine geldi. O 

süre bitti çocuk doğdu ücretsiz izni işlerine geldikleri için devam ettirdiler bu durum yaklaşık 8 ay sürdü ve 8 aylık maddi 

kaybım oldu. Ben işe geri dönmek istediğimi bildirdiğim halde çağırmadılar.” (G5) 

Kategori 5: Uzun vadeli yatırımların durdurulması 

“En belirgin uzun dönemli olarak BES ödemesini ertelemek oldu onun dışında hiçbir değişiklik olmadı.” (G4) 

“Ekonomik olarak maddi olarak bazı şeyleri erteledik. Gelir kaybı var eşimin iş durumu ne olacak bilmiyoruz. Sonuçta o 

özel sektörde çalışıyor bir şey olursa her şey sadece bana kalacak. Kredi borcum bitti normalde bir birikim gözüyle bakıp 

tekrar kredi çekerdim ama çekmiyorum.” (G3) 

Görüşmecilere sorulan hastalık sürecinde ve hastalık sonrasında covid-19 ile ilgili bilgi kirliliği sizi nasıl 

etkiledi sorusuna yöneltilen cevaplar “tedavi süreci” temasının altında takviye ilaç tedavisi, bitkisel tedavi ve 

geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavisi olmak üzere 3 kategoriye ayrılarak incelenmiştir. Aşağıda, bu 

kategorilerin altında yer alan kodlar ve bu kodlara ilişkin alıntılar incelenmiştir (Şekil 6). 

 

 
Şekil 6.  Pandemi Sürecinde Bireylerin Tedavi Süreci Teması 

Kategori 1: Takviye ilaç tedavisi 

Takviye ilaç tedavisine yönelik öneriler 3 kod altında incelenmiştir. 

C ve D vitamini kullanımı; 
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“Kendim de haşimato hastası olunca d vitamini desteği alıyorduk ayda bir. Yakınlarımızda virüs çıkmaya başlayınca 

biraz daha takviye ilaçlara yoğunlaştık. Ben de hastalanınca devam ettim takviye ilaçları kullanmaya.” (G2) 

“Hem antibiyotik hem Favipiravir hem de bana Dekort verdiler (ödem atıcı), yüksek dozda C ve D vitamini yüklemesi 

yapıldı ve kan sulandırıcı kullandım 10 gün boyunca. Öksürük için Ventolin verildi akciğerleri rahatlatıcı. Ayrı bir 

öksürük şurubu verildi, mide koruyucu verildi.” (G11) 

Çinko kullanımı; 

“Hastalığın kuluçka döneminde vücuduma çok ciddi bir şekilde c vitamini ve çinko yükledim.” (G3) 

“D vitamini, çinko, magnezyum, ek gıda takviyeleri aldım. İştahın yerine geldikten sonra vücuda giren besinlerle birlikte 

vücut enerji almaya başlıyor ve daha iyi hissetmeye başlıyorsun.” (G10) 

Balık yağı kullanımı; 

“Çocuklar balık yağı içsin vitamin şurubu içsin şunu içsin bunu içsin yavaş yavaş yetişkinlerde de çevremizde görmeye 

başlayınca biz de şunlara dikkat edelim bunlara dikkat edelim şeklinde başladı.” (G2) 

Kategori 2: Bitkisel tedavi 

Adaçayı, zerdeçal, kekik suyu, limonlu su, sirkeli su kullanımı; 

“Kekik suyu çok fazla içtim sirkeli su, zencefilli su bitkisel içecekler çok fazla tükettim.” (G1) 

Kefir ve yoğurt kullanımı; 

“Sadece yoğurt, kefir içebildim. Limonlu su içebildim daha böyle sade şeyler. Yoğurtlu çorba içebildim. Annem içerisine 

kemik iliği filan katmış.” (G11) 

Kategori 3: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp tedavisi 

Ozon tedavisi; 

“Eşim ozon tedavisi için bir polikliniğe gitmişti orada ciğerlerinde buzlanma görmüşlerdi oradan eşimin covid geçirdiğini 

anladık. Alternatif tıpın belki faydası olmuştu. Ozon tedavisine başlamıştı.” (G1) 

Hacamat tedavisi; 

“…daha sonraki süreçte üniversitedeki bazı hocaların tavsiyesiyle hem vitamin takviyesi anlamında bunlardan ziyade 

geleneksel alternatif tıp tedavi yöntemlerinden faydalandık. Bunlardan bir tanesi hacamat bir tanesi ozon tedavisidir.” 

(G2) 

Görüşmecilere sorulan pandemi sürecinde hastalığın yönetilmesi konusunda yeterli önlemlerin alındığını 

düşünüyor musunuz sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda pandemi yönetimi teması dört kategoriye 

ayrılmıştır (Şekil 7). 

 
Şekil 7. Pandemi Sürecinin Yönetilmesi Teması 

Kategori 1: Veri güvenliği-Şeffaflık 

“Bakanlık olarak bence elinden geleni yapıyorlar. Vaka sayılarına ben de inanmıyorum…” (G5) 

“…Vaka sayılarında da doğru olup olmadığını güvenmiyoruz açıkçası...” (G10) 

“…Hayır düşünmüyorum. Mesela biz vakaların en yüksek olduğu dönemde işe çağırıldık. Mart ayı boyunca ben 5 hafta 

işe gittim nisan da dahil.” (G9) 

Kategori 2: Denetimsizlik 

“Bu şekilde tedavi planında sıkıntı var bir de denetimsizlik var. Sokağa çıkma yasağı var hiçbir yerde polis yok bir 

engelleyiciliği yok. Denetimsizliği baştan sıkıntılıydı.” (G1) 

Kategori 3: İş yerlerinin koşulları 

“Bizim oranın havalandırması yeterli değil. Camlarımız çok büyük olduğu için hava soğuk sürekli açamıyorsun. Normal 

ısıtmamızda genel havalandırma sistemiyle klimayla ısınıyor. Öyle olduğu içinde sürekli tedirgin oluyorsun ama bir saat 

çağrı alıyorsun ve maskeni çıkarmaman gerektiği söyleniyor.” (G9) 

Kategori 4: Önlemlerin yetersizliği 

“Asla düşünmüyorum. Bu süreç gerçekten çok ama çok kötü yönetildi...” (G3) 

“…Açıkçası düşünmüyorum. Haberlerde görüyoruz yöneticilerin kendi uygulamıyor. O yüzden insanlar kurallara 

uymuyorlar.” (G1) 
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“Kurum olarak hastanelerde bir sıkıntı yok. Hastalarda sıkıntı var. Sen ne kadar anlatsan da dinlemiyorlar, takmıyorlar 

maskeyi, kurallara uymuyor. Örneğin yere bir şey düşürüyor ona dokunup alıyor sonra başka yerlere dokunuyor onunla 

zincirleme, çok çabuk dağılabileceğini düşünmüyor. Hala maskesini düzgün takmayanlar var. Maskesini indirip seninle 

iletişim kuruyor.” (G11) 

Araştırma kapsamında sorulan sorulardan birisi ise aşı uygulamasının etkili olup olmayacağı konusundaki 

düşünceleri öğrenmektir. Bu kapsamda, görüşmecilerden elde edilen cevaplar doğrultusunda “aşıya karşı 

bakış açısı” teması altında altı kategori oluşturulmuştur (Şekil 8).   

 
Şekil 8. Pandemi Sürecinde Bireylerin Aşıya Karşı Bakış Açısı Teması 

Kategori 1: Aşıya olan güven 

“Aşıya güveniyorum. Aşı olduktan sonra psikolojim biraz daha rahatladı ama öncesinde daha çok korkuyordum. Çünkü 

ben fiziksel olarak da etkilendim. 6-7 kilo verdim ben 10 günde hiçbir şey yiyemediğim için. Sonrasında psikolojik olarak 

da etkileniyorsun ister istemez insanın aklına geliyor. Sonrasında her şeye daha çok dikkat ediyorsun. Ne kadar çok dikkat 

edersen o kadar etkileniyorsun, her dokunduğun şeyi silmek eve gelen her şeyi yıkamak her şeye şüphe gözüyle bakmak 

insanı yoruyor ama ben aşı olduktan sonra kendimi bir tık daha rahat hissettim.” (G9) 

“Aşının etkisinin 6 ay ya da 8 ay arasında olduğu söyleniyor. Aşı tabi bir yere kadar götürecek insanları en azından 

psikolojik olarak rahatlatacak.” (G2) 

“Evet psikolojik olarak rahatladım…Aşı bende güven kazandırdı.” (G10) 

Kategori 2: Aşıya olan korku 

“Aşılansak bile bir belirsizlik var. İlk covid çıktığında covid olan hastalara sıtma ilacı getiriyorlardı şimdi onu 

yasakladılar. Şimdi herkesi aşılıyorlar. İki üç yıl sonra bu aşıyı yasaklamayacaklarını nerden bilecem ben.” (G5) 

Kategori 3: Aşının yan etkileri 

“Aşı konusuna gelecek olursak çok emin değilim. Çünkü vücudumda yan etki vereceğini düşünüyorum biraz böyle alerjik 

bir vücudum var.” (G6) 

“…Ocak 15’te Sinocav aşısı oldum. Bende hemen oldum. Geleneksel aşı olduğu için aşıdan sonra bir yan etki de olmadı 

bende.” (G1) 

Kategori 4: Aşıyla ilgili bilgilendirme 

“Araştırmadan bilmeden böyle tamamen karşıt olanları anlayamıyorum bu konuda bence bilinçlendirilmesi gerekiyor 

insanların aşının olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilinçlendirilmesi bilgilendirilmesi gerekiyor.”  (G6) 

“…Hepsi ilk başta aynı anda gelsin açılsın seçim hakkı da bilinçli olarak anlatın insanlara şu yaş grubu şunu yaptırsın 

çalışmaları yapıldı buna göre daha dikkatli olunur.” (G11) 

Kategori 5: Aşı tercihi 

“Tabii ki muhakkak etkili olacak aşı uygulaması. Mrna aşısının varyantlara da etkili olacağını düşünüyorum, diğerleri 

zor. Aşı seçeneğim olsa Sinovac aşısı olurdum. Ne olduğunu bildiğimiz aşı. Biontech bana sorsanız en güçlüsü ama ben 

olmak istemiyorum ne olduğu bilinmiyor.” (G3) 

Kategori 6: Aşı tereddütü 

“Aşı karşıtı değilim sadece koruyuculuğuna inanmıyorum. Çünkü aşı olsan da yine covid geçireceksin ama hafif 

geçireceksin ama ağır geçireceksin o da belli değil. Aşılansak bile bir belirsizlik var.” (G5) 

6. Sonuç ve Tartışma 

Pandemiler sadece biyolojik veya tıbbi fenomenler değildir. Muazzam psiko-sosyal etkileri vardır ve toplumu 

geniş ölçüde etkilerler. Mevcut pandemi ve geçmiş salgınlar sırasında genel halkta ruh sağlığı semptomlarına 

ilişkin çok sayıda çalışmada depresyon, kaygı, stres ve travma sonrası stres bozukluğu, sıkıntı, korku, 

suçluluk, öfke dahil olmak üzere diğer ruh sağlığını direkt ya da dolaylı olarak etkileyen birçok olumsuzluğa 

neden olabileceğini kanıtlamıştır (Mrklas vd. 2020: 2).  

Aşıya karşı bakış açısı

Aşıya olan güven

Aşıya olan korku

Aşının yan etkileri

Aşıyla ilgili bilgilendirme

Aşı tercihi

Aşı tereddütü



S. Korkmaz – G. Arıkan – E. Doğuç 13/4 (2021) 3586-3606 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3602 

Groarke vd (2020) tarafından Birleşik Krallık’ta ikamet eden 1964 yetişkin ile yaptıkları çalışmada Covid-19 

pandemisi boyunca karantinanın ilk aşamasında yalnızlık oranları yüksek bulunmuştur. Luthetti vd (2020) 

tarafından ABD’de 1545 yetişkin ile yapılan araştırmada ise karantinanın üç dönemi karşılaştırılmış, yaşlı 

yetişkinler genç gruplara göre daha az yalnızlık bildirmişlerdir. Yalnız yaşayanlar ve en az bir kronik 

rahatsızlığı olanlar, başlangıçta daha yalnız hissettiklerini ancak sosyal mesafe önlemlerinin uygulanması 

sırasında yalnızlığın artmadığını bildirmiştir. Bu çalışmada katılımcıların çoğu özellikle hastalandıkları 

dönemde yalnızlık ve hatta dışlanmışlık (G4, G6, G9) hissettiklerini belirtmişlerdir.  Hyland vd. (2020) 

tarafından İrlanda halkının pandemi esnasında yaşadığı anksiyete ve depresyon oranlarının değerlendirilmesi 

amacıyla yapılan çalışmaya 1041 kişi katılmış ve genel anksiyete bozukluğu ve depresyonun karantinanın ilk 

dönemlerinde yaygın olduğu sonucuna varılmıştır. İrlanda'daki en katı Covid-19 karantina önlemlerinin ilk 

haftasında dört kişiden biri (%27.7) genelleşmiş anksiyete bozukluğu veya depresyon yaşadığını belirtmiştir. 

Bu çalışmaya paralel olarak yapılan çalışmamızda da bazı katılımcılar genel anksiyete/sosyal anksiyete 

bozukluğu yaşadıklarına (G7, G8, G10, G11) dair görüş bildirmişlerdir. 

Mak vd. (2009) Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), Orta Doğu solunum sendromu (MERS) ve Grip gibi 

önceki salgınlarda, Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) alevlenmesi, özellikle salgının sona ermesinden 

sonraki 6-12 ay içinde belgelendiğini ve bir enfeksiyona karşı stratejiler "tekrarlayıcı davranışlar" içerdiğinde, 

obsesif bozuklukların artması riskini taşıdığını belirtmişlerdir.  Örneğin Marklas vd. (2020) 5990 kişi ile 

Kanada’da yapmış oldukları çalışmada Covid-19 pandemisi sırasında sağlık çalışanları ile diğer sektörlerde 

çalışan bireyler arasında OKB semptomlarını araştırmışlardır. Sonuçta Covid-19 öncesi endişe ve kompulsif 

el yıkama davranışının sağlık çalışanlarında diğer çalışanlara göre daha yüksek olduğu, pandemi başladıktan 

sonra diğer çalışanların sağlık çalışanlarına göre OKB semptomlarının anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Bu çalışmaya paralel olarak Abba-Aji vd (2020) tarafından Kanada’da 6041 kişi ile tamamlanan 

çalışmada katılımcıların %60,3’ünün kir, mikrop ya da virüslerin bulaşması ile ilgili obsesyon geliştirdiklerini, 

%53,8’i ise pandemi sırasında ellerini tekrar tekrar veya özel bir şekilde yıkama ihtiyacı hissettiklerini 

belirtmişlerdir. Çalışmamızda ise bazı katılımcılar (G1, G3, G4, G5) hijyen obsesyonu geliştirdiklerini, sürekli 

ellerini yıkadıkları hatta dezenfektan kullanmaktan ellerinin hasar gördüğü belirtmişlerdir.  

Bakioğlu vd. (2020) tarafından ülkemizde 960 kişi ile tamamladıkları çalışmalarında Covid-19 korkusu ile 

olumlu düşünme arasındaki ilişkide belirsizliğe tahammülsüzlük, depresyon, kaygı ve stresin aracılık rolünü 

araştırmayı amaçlamışlardır. Korelasyon analizi sonucunda Covid-19 korkusu ile belirsizliğe 

tahammülsüzlük, depresyon, kaygı ve stres arasında pozitif, Covid-19 korkusu ile olumlu düşünme arasında 

negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda yapılan derinlemesine görüşmelerde katılımcıların 

hepsinin pandemi döneminde ortaya çıkan birçok belirsizlikten rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Covid-19 

pandemisi sırasında özellikle sağlık çalışanları arasında hastalığı aile bireylerine bulaştırma korkusunun 

olduğu birçok araştırma ile kanıtlanmıştır (Dorman vd. 2020 ve Urooj vd. 2020). Bizim çalışmamızda 

görüşmecilerin (G1, G2, G4, G5, G7, G11) yaşadıkları en büyük korkuların başında hastalığı özellikle yaşlı aile 

bireyleri ve çocuklara bulaştırmak olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca COVID-19 pandemisinin bölgesel ve 

küresel ekonomilere yönelik olumsuz ekonomik etkilerinin olduğu yapılan çalışmalarla desteklenmiştir (Pak 

vd., 2020; Béland vd., 2020; Zhao, 2020; Farayibi ve Asongu, 2020; Bonacorssi vd., 2020; Tiirinki vd., 2020). Bu 

bağlamda ekonomik etkilerin en önemli yanı, belirsizliğin ve güvenin önemli bir rol oynadığı Covid-19 

pandemi sürecinde yetkililerin, işletmelerin, tüketicilerin ve politika yapıcıların davranışsal tepkileridir 

(Mann, 2020). Çalışmada görüşmecilerin (G3, G4, G5, G7, G11) maaş kesintisi, ek ücretlendirmede kayıp ve 

ücretsiz izinler konusunda ekonomik kayba uğradıkları görülmüştür. 

Araştırmada, Covid-19 pandemi sürecinde genişletilmiş benliğe dahil olan öğelerin görüşmecilere olumsuz 

etkileri olduğu görülmüştür. Görüşmecilerin genişletilmiş benliğine entegre ettiği öğelerde belirli bir dereceye 

kadar homojenlik olduğu ve bu durumun büyük ölçüde Covid-19 pandemi sürecinde yaşadıkları eğilimlere 

ve zaman dilimine bağlı olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda Covid-19 pandemi sürecinde bireylerin sağlık 

davranışlarını değiştirmeye yönelik uygulamalar yapılmalıdır. Bu uygulamalar öneri şeklinde aşağıda 

sıralanmıştır. 

 Bireylere uzman psikologlar eşliğinde halk sağlığı, aile hekimleri ve belediyeler aracılığıyla psikolojik 

destek sağlanması,  

 Pandemiyle ilgili bilgilerin (vaka sayıları, ilaç, aşı, karantina önlemleri gibi) şeffaf bir biçimde iletişim 

araçları vasıtasıyla birey ve topluma ulaştırılması,  
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 Bu dönemde içeriği pandemi sürecinin yönetimiyle zenginleştirilmiş kamu spotlarına kitle iletişim 

araçlarında sıklıkla yer verilmesi, 

 Sağlıktaki dijitalleşmeye paralel olarak birey ve toplum üzerinde etkili olan fikir liderleri ve referans 

kişilere periyodik olarak pandemiyle ilgili eğitim programlarının düzenlenmesidir. 

Çalışmamızdaki en büyük kısıt, çalışmanın Ankara ili ile sınırlandırılmış olmasıdır. Ayrıca görüşme 

yaptığımız kitle nispeten homojen bir kitledir. Bu da daha farklı görüşlerin ortaya çıkmasını kısıtlamıştır. Bu 

çalışmada genişletilmiş benlik teorisi kullanılmıştır. Çalışma planlı davranış teorisi veya sosyal bilişsel kuram 

gibi daha fazla teori ile desteklenerek tekrarlanırsa, farklı sonuçların ortaya çıkması ve önerilerin geliştirilmesi 

mümkün olacaktır.  Dolayısıyla bu önerimizin bundan sonraki çalışmalar için de bir girdi niteliği taşıyacağı 

düşünülmektedir.  
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Amaç –  Bu çalışmada, işletme bölümü lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin birinci ve dördüncü 

sınıfta farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Yöntem –  Çalışma, nicel ve boylamsal bir çalışmadır. Bu kapsamda öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini 

ölçmek için 2015 yılı Ekim ayında ve 2019 yılı Mayıs ayında anket tekniği ile veri toplanmıştır. Girişimcilik 

eğilimlerini ölçmek için Koh (1996) tarafından geliştirilen, İşcan ve Kaygın (2011) tarafından Türkçe diline 

geçerlenen ölçek kullanılmıştır. Ölçek, kendine güven, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, içsel kontrol odağı, 

risk alma eğilimi ve belirsizliğe tolerans boyutlarından oluşmaktadır.  

Bulgular –  Çalışmanın sonunda, öğrencilerin birinci ve dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimlerinin 

anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin belirsizliğe karşı tolerans 

düzeylerinin olukça düşük olduğu belirlenmiştir. 

Tartışma –  Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ekonomik koşullardan etkilenebilmektedir. Çalışmada 

aynı öğrenci grubundan farklı periyotlarda (2015 yılında ve 2019 yılında) veri toplanmıştır. Öğrencinin 

girişimcilik eğilimi veri toplanan dönemlerdeki ulusal veya uluslararası ekonomik koşullardan etkilenmiş 

olabilir. Ayrıca, araştırma verilerinin tek bir devlet üniversitesinin öğrencilerinden toplanması sonuçlar 

üzerinde etkili olabilir. 
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Purpose –  This study's aim is to investigate whether there is a significant difference between the 

entrepreneurship inclination of business students in their first year and fourth year.  

Design/methodology/approach – This article presents a quantitative and longitudinal study. In this 

context, data were collected with survey techniques in October 2015 and May 2019 to measure the 

entrepreneurial trends of students. The scale developed by Koh (1996) and validated in Turkish by İşcan 

and Kaygın (2011) was used to measure entrepreneurial inclination. The scale consists of self-confidence, 

innovativeness, need to achieve, intrinsic control focus, tendency to take risks, and tolerance to 

uncertainty dimensions. 

Findings – In the study's conclusion, the students do not exhibit a significant difference between 

entrepreneurship inclination of business students in their first year and fourth year. Moreover, the 

student's tolerance for ambiguity is very low. 

Discussion – The students' entrepreneurial inclinations can be affected by economic conditions. In the 

study, data were collected from the same group of students in different periods (in 2015 and 2019). The 

student's entrepreneurial inclinations may have been affected by national or international economic 

conditions during which data was collected. In addition, the collection of research data from students of 

a single public university can impact results. 
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1. Giriş 

Girişimcilik ile ekonomik büyüme arasındaki doğrusal bağlantının varlığına yönelik bulgular özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik faaliyetlerinin daha fazla önemsenmesine neden olmaktadır (Hall ve 

diğerleri, 2010). Gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik davranışlarının toplumun her kesiminde teşvik 

edilmeye başlanmasının girişimciliğin genellikle ekonomik büyüme ile olan pozitif ilişkisinden kaynaklandığı 

düşünülebilir. Birçok ülkede girişimciliği toplumun özellikle genç kesimine yaymak için üniversiteler başta 

olmak üzere farklı eğitim basamaklarında öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ve motivasyonlarını artırıcı 

derslere yer verilmektedir (Boubker ve diğerleri, 2021). Hatta bazı yükseköğretim kurumlarında “girişimcilik” 

adıyla örgün ya da yaygın bölümler/programlar açılmaktadır. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yükseköğretim kurumları, diğer kamu kuruluşları ve özel sektör 

kuruluşları arasında girişimciliği geliştirici yaygın eğitim programlarının teşvik edildiği dikkati çekmektedir. 

Bu bağlamda, son yıllarda üniversite öğrencilerinin eğitimleri esnasında alacakları bazı derslerin (örneğin; 

girişimcilik, yenilikçilik vb. dersler) veya bir bütün olarak eğitimlerinin onların girişimcilik eğilimlerini 

olumlu yönde etkilediğine ilişkin görüşler ön plana çıkmaya başlamıştır (Seçgin, 2020). Bu bağlamda, Yılmaz 

(2014)’a göre, girişimcilik eğitimi bir toplumun fertlerinin girişimci beceri ve tutumlarının oluşabilmesi ve bu 

sayede toplumun hem ekonomik hem de sosyal açıdan gelişimi için önemlidir. Uygun ve Güner (2016) ise, 

girişimciliğin ekonomiyi ve sosyal yaşamı geliştirici etkilerinin olumlu olmasının ve hatta gelişime hız 

kazandırmasının girişimcilik eğitimini ön plana çıkardığını vurgulamaktadır. 

Son yıllarda girişimcilik ile ilgili derslerin üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini 

ölçmeye yönelik çok sayıda çalışma yapıldığı dikkati çekmektedir (Balaban ve Özdemir, 2008). Mevcut 

çalışmaların tamamına yakını lisans veya önlisans eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini kesitsel 

veriler üzerinden inceleyen çalışmalardır. Oysaki, öğretim sürecini bir bütün olarak değerlendirebilmek için 

girişimcilik eğilimini bir süreç olarak ele almak gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmada 

potansiyel girişimciler olarak kabul edilebilecek işletme bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri 

boylamsal bir yöntem ile tespit edilmeye çalışılmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Girişimcilik ve Girişimci Kavramları 

Girişimcilik, hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkelerde istihdam ve ekonomik refah yaratmak için bir çare 

olarak görülmektedir. Bu çerçevede, yukarıda da belirtildiği üzere girişimcilik ile ekonomik büyüme arasında 

pozitif bir ilişki olduğuna ilişkin yargı kabul görmektedir (Packham ve diğerleri, 2010: 568). Bir başka ifadeyle, 

başarılı girişimcilik uygulamaları ekonomik kalkınmanın, büyümenin ve refah ekonomisinin başarılmasında 

harekete geçirici bir rol oynamaktadır (Kirzner, 2009: 145). Bu nedenle, ülkeler için girişimcilik faaliyetlerini 

ve düzeyini artırmak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ulusal bir politika haline gelmeye başlamış, hem 

politik hem de ekonomik bir araç haline dönüşmüştür (Levenburg ve Schwarz, 2008). 

Girişimcilik; değişim yönetimi, yenilikçilik, çevresel dinamizm, yeni ürün geliştirme, küçük işletme yönetimi 

gibi konularla bağlantılı ve hatta iç içe geçmiş durumdadır (Low ve MacMillan, 1988: 141). Girişimciliğin bu 

çok boyutlu yönü üzerinden hareket eden Morris ve diğerleri (2010:9) girişimciliği “fırsatlardan yararlanmak 

için kendine özgü bir kaynak kombinasyonunu bir araya getirerek değer yaratma süreci” olarak tanımlamıştır. 

Girişimcilik sürecini sosyal ağlar üzerinden açıklamaya çalışan Birley (1985: 108-109) ise, girişimcinin para, 

alan ve ekipman kaynakları ile başarılı olacağına dair inanç, en iyi nasıl ilerleyeceğine dair fikir ve mevcut 

hakkındaki bilgileri araştırdığı dinamik bir süreç olarak ele almış ve bu süreçte özellikle girişimcinin temas 

kurma ve ağlarını geliştirme yeteneğinin temel unsur olduğunu ifade etmiştir. 

Girişimcilik olgusuna ilişkin tanımlar incelendiğinde, konuyu farklı açılardan ele alan tanımların yer aldığı 

dikkati çekmektedir. Bu tanımlar incelenince, literatürde girişimciliğin ne olduğu ve girişimcinin ne yaptığı 

konusunda bir fikir birliği oluşmadığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda, girişimci büyük insan okulu 

tarafından sezgileri, canlılığı, enerjisi, sabrı ve özsaygısı fazla olarak dünyaya gelen kişi olarak görülmektedir. 

Klasik okul girişimciyi, yenilik yapan, yaratıcı yönü güçlü ve buluş yapan kişi olarak görmektedir. Yönetim 

okulunun ise girişimciyi, risk alan, organize eden, yöneten ve bir girişime sahip olan kişi olarak ele aldığı 

dikkati çekmektedir. Liderlik okulu da girişimciyi benzer şekilde, motive eden, yönlendiren ve liderlik eden 
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bir kişi olarak açıklamaktadır. Buna karşın, iç girişimcilik okulunun girişimciyi açıklamaya çalışırken görece 

daha karmaşık yapılı örgütlerdeki yetenekli yöneticiler üzerine odaklandığı görülmektedir (Koh, 1996: 13). 

Girişimcilik faaliyetlerinin başlatılmasında, sürdürülmesinde ve başarısında girişimcinin kritik rolü pek çok 

bilim insanı tarafından vurgulanmaktadır. Ekonomi bilimi açısından girişimci, kıt kaynakların koordinasyonu 

konusunda karar alabilen kişidir (Casson, 1982: 23). Bu bağlamda, Schumpeter’in bakış açısına göre girişimci 

dinamik kapitalizmin kahramanı konumunda ve dinamik çevrede yeni ürünler, yeni pazarlar, yeni 

malzemeler ve yeni organizasyon biçimleri gibi unsurları kullanarak bunların farklı kombinasyonlarını 

oluşturan kişidir (Akt. Szirmai ve diğerleri, 2011: 7). Schumpeter’in girişimci tanımı biraz detaylı incelenince, 

girişimcinin (1) yeni ürün ve hizmet sunan, (2) yeni üretim yöntemleri geliştiren, (3) yeni pazarlarda faaliyette 

bulunan, (4) yeni hammadde kaynakları bulan, (5) herhangi bir sektörde yeni organizasyonlar kuran yenilikçi 

bir kişi olarak tanımlanmasının doğru olacağı düşünülebilir (Robinson ve diğerleri, 1991:20). Yukarıda yer 

alan tanımlarda göze çarpan farklılıklar girişimci olgusuna ilişkin net bir tanım yapmanın mümkün 

olmadığını göstermekle birlikte klasik yaklaşımdan modern yaklaşıma kadar girişimci tanımında hemen 

hemen hiç değişmeyen unsurun, faaliyetlerin sonucunda değer yaratma beklentisi ve risk alma davranışı 

olduğu görülmektedir (Durak ve diğerleri, 2017: 9). 

2.2. Girişimcilik Eğilimi ve Bileşenleri 

Literatürde, girişimcilik ve girişimci olgusu ile birlikte fazlaca incelenen konulardan bir diğeri girişimcilik 

eğilimidir. Girişimcilik eğilimi, bir bireyin iş organizasyonları yaratma, yeni fırsatlar bulmak için iş ortamlarını 

proaktif olarak inceleme, fırsatları pazarlanabilir mal ve hizmetlere dönüştürmek için kaynakları elde etme ve 

düzenleme, sorunlara yenilikçi çözümler bulma, kar elde etme gayreti içinde olması ile bu davranışlarla ilgili 

risk üstlenme istekliliğidir (Cromie, 2000). Girişimcilik eğilimi, kişisel dikkati ve deneyimi planlı girişimcilik 

davranışına yönlendiren zihinsel bir konsantrasyon sürecidir ve girişimcilik faaliyetlerinin oluşumu için alt 

yapı özelliği göstermektedir (Do ve Dadvari, 2017). Obshonka ve diğerleri (2010), girişimcilik eğiliminin 

gelecekte yeni bir iş kurmayı planlayan bireyler için güçlü bir gösterge olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede, 

son yıllarda -çalışmanın giriş kısmında belirtildiği üzere- özellikle genç bireylerin girişimcilik eğilimlerinin 

artırılması için yoğun bir çabanın olduğu dikkati çekmektedir. Bu çaba kendisini, Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde teşvikler ve/veya örgün/yaygın eğitim yoluyla genç bireylere girişimcilik eğilimi kazandırılması 

şeklinde göstermektedir. 

Literatürde girişimcilik eğilimini etkileyen değişkenler içinde “kişilik özelliği” ve “eğitim” olarak iki faktörün 

ön plana çıktığı görülmektedir. Levenburg ve Schwarz (2008:20), çok sayıda çalışma yeni girişimlerin 

oluşumunda girişimcinin kişilik özelliklerinin ve bireysel farklılıklarının kilit faktör durumunda olduğunu 

vurgulamaktadır. Zhao ve diğerleri (2010: 382) ise, hem tarihsel süreç içinde girişimcilikte kişiliğin rolüne olan 

ilginin ön planda yer aldığını vurgulamakta hem de bu ilginin son yıllarda yeniden ortaya çıkmaya başladığını 

belirtmektedir. Bu durum, başarılı girişimcilerin kişisel özelliklerinin yeniden inceleme konusu yapılmasına 

temel oluşturmaktadır. Harris ve diğerleri, (2007:57) ise, girişimcinin başarılı olabilmesi için kişilik özelliği 

yanında pazardaki fırsatları belirlemelerini ve bunlardan faydalanmalarını sağlayan çeşitli becerilere ve 

yeteneklere de sahip olmaları gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu nedenle, başarılı girişimcilerin bu beceri, 

yetenek ve kişilik özelliklerinin incelenmesi ve buna bağlı olarak başarılı girişimciliğin teşvik edilmesi için 

gerekli sosyal ve ekonomik koşulların belirlenmesinin önemini vurgulanmaktadır (Krizner, 2009: 145).  

Eğitimin girişimcilik davranışı üzerindeki etkisine ilişkin literatür önemli ve oldukça kutuplaşmış 

durumdadır. Krueger ve Carsrud (1993) gibi bazı araştırmacılar eğitimin bireyin girişimcilik eğilimini 

azalttığını iddia etmektedir. Buna karşın, bazı araştırmacılar ise, bireylerin girişimcilik eğiliminin eğitimle 

arttığını savunmaktadır (Gürel ve diğerleri, 2010). Eğitim ile girişimcilik eğilimi arasındaki pozitif ilişkiye 

dikkat çeken araştırmacılar, eğitimin bir bireyin yaratıcılığını, esnekliğini ve farklı durumlara yanıt verme 

yeteneğini geliştirebileceğini ve böylece yenilikçi davranışlara katkıda bulunabileceğini savunmaktadır. 

Ronstadt (1985), özellikle eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin bir şirketi ne zaman, nasıl ve nerede 

kuracaklarını eğitim düzeyi düşük bireylere göre daha iyi bildiklerini iddia etmektedir. Peters (2002) da 

benzer şekilde eğitimin bireyleri esnek kıldığını ve onlara çevresel fırsatlara açık kalmaları için beceriler 

kazandırdığını vurgulamaktadır (Akt. Gürel ve diğerleri, 2010). 

Eğitim ile girişimcilik eğilimi arasındaki negatif ilişkiye dikkat çeken araştırmacılar ise, örgün eğitimin 

merakta azalmaya ve riskten kaçışta bir artışa yol açabileceğini savunmaktadır (Fallows, 1985; Gürel ve 
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diğerleri, 2010). Ronstadt (1984) ise, eğitimin yöntemi üzerinde durmakta ve eğitimin geleneksel yöntemlerle 

yapılmasının öğrencilerin belirsizliğe olan toleransını azalttığını ve onların yaratıcı düşünme yetenekleri ile 

yeni bir iş kurma niyetlerini engellediğini iddia etmektedir. Kirby (2005), bu sorunu ortadan kaldırmanın 

mümkün olduğunu savunmaktadır. Bu kapsamda, yenilikçi ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek için özellikle 

üniversitelere ve işletmecilik eğitimi veren okullara müfredatlarını, öğretme ve öğrenme yöntemlerini gözden 

geçirmelerini önermektedir (Gürel ve diğerleri, 2010). 

Bu çalışma, girişimcilik eğilimi ile işletmecilik eğitimi arasındaki ilişkiye yönelik eleştirilere gelişmekte olan 

bir ülke olan Türkiye özelinde yanıt aramak amacıyla geliştirilmiştir. Çalışmada, girişimcilik eğiliminin, 

bireylerin kişilik özelliklerinden kaynaklanan ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaya dair potansiyel ve 

yatkınlık durumu olduğu öğretisi göz ardı edilmemekte ve bu detayı göz önüne alan araştırma sorularına da 

cevap aranmaktadır. Bu yönüyle çalışmada, girişimcileri kendine özgü değerleri, tutumları ve ihtiyaçları olan 

bireyler olarak gören ve girişimcileri girişimci olmayanlardan ayıran, girişimcilikle ilgili psikolojik özellikler 

okulunun görüşleri göz ardı edilmemektedir. Bu doğrultuda, başarılı girişimcilerin sahip oldukları kişilik 

özellikleri konusunda literatürde henüz tam bir görüş birliği olmamakla birlikte, girişimcilik eğilimi 

kapsamında; kendine güven, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi ve belirsizliğe 

toleransın en çok inceleme konusu yapılan unsurlar olduğu görülmektedir.  

Kendine Güven  

Özgüven, bireyin yeteneklerine olan inancını yansıtmaktadır (Oosterbeek ve diğerleri, 2010: 445) ve 

deneyimler yoluyla karmaşık bilişsel, sosyal ve fiziksel becerilerin aşamalı şekilde kazanımı sonucu 

oluşmaktadır (Jung ve diğerleri, 2001: 43). Segal ve diğerleri (2005: 50), özgüvenin girişimcilik eğilimi için 

elzem olduğunu belirtmekte ve “bir bireyin girişimci olmak için gerekli faaliyet ve görevleri yerine getirebilme 

becerisinde algıladığı yeterlilik düzeyi” olarak tanımlamaktadır. Chen ve diğerleri (1998: 301) özgüvenin, 

eylem ve eyleme yönelmişlikle yakın ilişkili olduğunu ve bu sebeple bu olgunun girişimcilerin davranış 

tercihleri, sebatları ve etkinliklerini öngörebilmek ve incelemek için kullanılabileceğini ileri sürmüştür. 

Yazarlar ayrıca özgüven ile davranış arasındaki ilişkinin girişimciliği tipikleştirdiğine inanılan belirsizlik ve 

risk durumlarında en iyi şekilde görülebileceğini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede girişimcilerin genellikle her 

faaliyeti başarılı bir şekilde sonlandırabileceklerine inandıkları ve birtakım aksiliklere ve itirazlara rağmen 

kendi istek ve amaçları doğrultusunda ilerleme yeteneğine sahip oldukları (Oosterbeek ve diğerleri, 2010: 445) 

kabul edilmektedir. 

Yenilikçilik 

Yenilikçilik, kelime anlamından anlaşılacağı üzere “yeninin yaratılması ve pazarlaması” ile ilgilidir (Kline ve 

Rosenberg, 2010: 175). Önceleri yaratıcılık ve yenilikçilik terimleri, birbirinin yerine kullanılıyor olmasına 

rağmen daha sonraları yaratıcılığın yenilikçiliğin bir alt kümesi olarak ele alındığı görülmektedir. Son 

dönemlerde yapılan ampirik çalışmalarda, yenilikçiliğin tanımı yaratıcılık sürecinin sonuçlarını kapsayacak 

şekilde geliştirilmektedir. Bu tanımlarda, yenilikçiliği oluşturmak için sorunlara yeni çözümler uygulanması 

gerekliliği vurgulanmaktadır (Zibarras ve diğerleri, 2008: 204-205). Ayrıca bu tanımlardan hareketle 

yenilikçiliğin ortaya çıkmasının bir ön koşulu olarak değerlendirilen yaratıcılığın en önemli kaynağının ise 

bireylerin özgün ve farklı düşünme yetenekleri olduğu ifade edilebilir. Bu çerçevede girişimcilik 

faaliyetlerinde bireyin yaratıcılık ve yenilikçilik kabiliyetini geliştiren kişilik özellikleri ve yetenekleri ön plana 

çıkmaktadır. Bu bağlamda, literatürde yer alan çeşitli tanımlarının ötesinde bir kişilik özelliği olarak 

yenilikçilik; süreç, ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesinde yeni fikirler ve kavramlar peşinde koşma istekliliği 

olarak tanımlanmaktadır (Huang ve Wang 2011: 564). Bu isteklilik ve kişilik özelliği girişimcinin, yeni 

ekonomide ayrı bir önem verilen, yenilik ortaya koyabilmesinde oldukça belirleyici bir etkendir. Bu durum 

ise yenilikçi kişilerin önemli finansal kazanımlar sağlamasına imkan tanır.  

Başarma İhtiyacı 

Başarma ihtiyacı konusuna ilk vurgu yapan teorisyenlerden birisi David McClelland olmuştur. McClelland, 

yüksek başarı ihtiyacının önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulamakla birlikte diğer mevki 

türlerinin sağlayabileceğinden daha yüksek düzeyde başarı kaynaklı tatmin elde etmek için bir kişinin 

girişimci olma pozisyonu arayışına bir ön hazırlık olduğunu ifade etmiştir (Akt. Carraher ve diğerleri, 

2010:931). Ayrıca McClelland, başarma ihtiyacı yüksek insanların başarma ihtiyacı düşük insanlara göre 
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gelecek odaklı olduğunu, enerjik ve yenilikçi faaliyetlerde bulunma ve görev çıktıları için bireysel sorumluluk 

alma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir (Akt. Collins ve diğerleri, 2004: 97). Bu çerçevede, 

yüksek düzeyde başarıya ihtiyaç duyan insanlar, davranışlarının sonucunu kontrol edebildiklerine ve 

hedeflerine yönelik ilerlemeleri konusunda güvenilir geri bildirime sahip olduklarına inanma eğilimindedir 

(Wu ve diğerleri, 2007: 931). Bunun yanında, girişimcinin kendini bireysel bağlamda bir girişime adamış 

olması muhtemel olduğu için girişimin başarısızlığı aslında bireyin başarısızlığı haline gelir ve bu nedenle de 

büyük duygusal sonuçlara yol açabilmektedir (Brockhaus, 1980: 511).  

Kontrol Odağı 

Robinson ve diğerleri (1991: 19) algılanan kişisel kontrolün, bireyin iş çıktıları üzerindeki etkisini ve 

kontrolünü algılama derecesi ile ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. Kontrol odağı olgusu, içsel ve dışsal kontrol 

odağı olarak iki boyutta incelenmektedir. İçsel kontrol odağı, bireylerin bir sonucu kendi kişilik özellikleri ya 

da kendi davranışlarına bağlı olarak gerçekleştiğini düşünme derecesini; dışsal kontrol odağı ise, ortaya çıkan 

sonuçların tesadüf, şans veya kader gibi güçlü ve önceden bilinemeyen diğer faktörlerin bir fonksiyonu 

olduğunu düşünme derecesini ifade eder (Rotter, 1990: 489). İçsel kontrol odağına sahip olanlar, 

yaşamlarındaki sonuçlar üzerinde bizzat kendilerinin önemli bir etkiye sahip olduklarına inanırlarken, dış 

kontrol odağına sahip bireyler, yaşamlarında şans, kader gibi dışsal kuvvetlerin egemen olduğu 

düşüncesindedirler (Thomas ve Mueller, 2000: 292). Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, insanların 

yaşamları üzerindeki kişisel kontrole olan inançları, önemli olaylara ilişkin algılarını, yaşama karşı tutumlarını 

ve çalışma davranışlarını etkilemektedir (Lumpkin ve Erdoğan, 2004: 27). Kroeck ve diğerleri (2010: 22)’ne 

göre, girişimcilikle ilgili durumlar, yoğun çaba gerektiren ciddi derecede belirsizlik içeren durumlardan 

biridir. Sadece kişisel yeterliliğine güçlü inancı olanlar böylesi bir belirsizlikle başa çıkabilir. Bu açıklamalar 

doğrultusunda, girişimcilerin en temel özelliklerinden birinin onların içsel kontrol odağına sahip olmaları ve 

dolayısıyla da karşılaştıkları sonuçlar üzerinde önemli ölçüde etkilerinin olduğunu düşünme eğiliminde 

olmaları olduğu söylenebilir.  

Risk Alma Eğilimi 

Risk alma, bilinmeyene doğru cesurca harekete geçmeyi, ağır borç almayı ve/veya belirsiz ortamlardaki 

girişimcilere önemli kaynaklar sağlamayı içermektedir (Rauch ve diğerleri, 2009: 763). Brockhause (1980: 513) 

risk alma eğilimini, başarısızlığın sonuçlarına maruz kalmadan önce birey tarafından hedeflenen durumun 

başarısıyla ilişkili ödüllere ulaşmanın algılanan ihtimali olarak tanımlamıştır. Sitkin ve Pablo (1992: 13) ise risk 

alma eğilimini, karar vericinin ya risk alma ya da riskten kaçınma yatkınlığı olarak tanımlamıştır. Bununla 

birlikte Simon ve diğerleri (2000: 119) risk algısı ile risk eğilimi arasında ayrım yapılması gerekliliği iddiasında 

bulunmaktadır. Her bireyin belirli bir karara ilişkin risk algısı farklıdır. Buna göre, bazı bireyler ortaya çıkan 

faydada daha yüksek bir risk unsuru algılarken, bazıları ise elde edilecek bu stratejik sonuçta daha düşük risk 

unsuru olduğunu düşünebilir. Risk alma eğilimi, bir bireyin kişiliğinin bir parçası olan temel ve derin bir 

özellik veya davranıştan kaynaklanmaktadır (Landqvist ve Stålhandske, 2011: 11). Bazı araştırmacılar ise, risk 

almayı bir kişilik özelliğinden –kişilik özellikleri zaman içinde çok az değişim gösterir- çok, bir tutum olarak 

ele almanın daha doğru olacağını düşünmektedir. Bu görüşteki araştırmacılara (Bolton ve Lane, 2012: 222) 

göre, yaşanan önemli bir kayıptan sonra risk alma eğilimine yönelik algı olumsuza dönebilir. 

Belirsizliğe Karşı Tolerans 

Belirsizliğe tolerans, bir bireyin belirsizlik içeren durumlara olumlu cevap verebilme yeteneğidir. Bu sonuç, 

bir kişinin daha fazla bilgi aramaya çalışmadan belirsiz bir ortamda aldığı kararların doğruluğundan emin 

olduğu anlamına gelmektedir (Teoh ve Foo, 1997: 73). Bir başka ifadeyle, bireylerdeki belirsizlik toleransı, 

onların bu duruma ne kadar dayanabileceğini belirlemektedir (Altinay ve diğerleri, 2012: 491). Girişimcilik 

kararlarının, yenilikçi ve özgün eylemlerle sonuçlanması çoğu zaman belirsizlik içermektedir (Teoh ve Foo, 

1997: 73). Kroeck ve diğerleri (2010: 22)’ne göre ise, girişimcilikle ilgili durumlar, yoğun çaba gerektiren ciddi 

derecede belirsizlik içeren durumlardan biridir. Öyle ki sadece kişisel yeterliliğine güçlü inancı olanlar böylesi 

bir belirsizlikle başa çıkabilir. Bu sebeple, girişimcilerin sürekli olarak günlük ortamlarında yerleşik 

kuruluşların yöneticilerinden daha fazla belirsizlikle karşı karşıya kaldıkları söylenebilir (Shane ve diğerleri, 

2003: 266). Schere (1982) iş kurmanın doğası gereği öngörülemez nitelikte olması sebebiyle belirsizliğe 

toleransın girişimciler için önemli bir özellik olduğunu ileri sürmüştür (Akt. Shane ve diğerleri, 2003: 266). 
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Girişimciler, genellikle yetersiz bilgiler içeren kararlar almakta ve -sonuçları belirsiz olan- girişim yaratma 

konusunda çok fazla zaman ve çaba harcamaktadırlar. Bu nedenle girişimciler, günlük olarak belirsizlikle baş 

etmek zorundadır (Altinay ve diğerleri, 2012: 491).  

3. Yöntem 

Çalışmanın yöntem kısmında; araştırma modeli ve hipotezleri sunulmuş, araştırmanın örneklemi ve veri 

toplama aracı konusunda bilgi verilmiştir.  

3.1.Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin birinci sınıftaki girişimcilik eğilimleri ile dördüncü sınıftaki 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Bu sebeple boylamsal araştırma 

yapılması planlanmıştır. Boylamsal araştırmaların temel amacı, ele alınan değişkenlerin zamana bağlı olarak 

değişimlerini incelemek olduğu için bu değişkenlere yönelik farklı zamanlarda yinelenen ölçümlerin 

yapılması bir gerekliliktir. Boylamsal araştırmalar, eğilim belirlemek, ortak özelliklere sahip bir örneklemi 

incelemek veya aynı kişilerin zamana bağlı eğilim değişimlerini ortaya çıkarabilmek için özellikle tercih 

edilmektedir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2014: 179). Türkçe literatürde, potansiyel girişimciler olarak görülen 

üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini incelemek için gerçekleştirilen nicel ve nitel çalışmaların 

tamamının kesitsel araştırmalar olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmanın, üniversite öğrencilerinin 

lisans eğitimi boyunca farklı zaman aralıklarında girişimcilik eğilimlerinin ne yönde değiştiği konusunda 

literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın kavramsal modeli Şekil 1’de sunulmaktadır. Bu model literatürde yer alan ampirik kanıtlara 

göre oluşturulmuştur. Modeli esas alarak geliştirilen hipotezler aşağıda yer almaktadır:  

H1. Öğrencilerin birinci sınıftaki ve dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimleri anlamlı farklılık göstermektedir. 

H2a. Öğrencilerin birinci sınıftaki girişimcilik eğilimleri girişimcilik niyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H2b. Öğrencilerin dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimleri girişimcilik niyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H3a. Öğrencilerin birinci sınıftaki girişimcilik eğilimleri ailede girişimcinin varlığına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

H3b. Öğrencilerin dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimleri ailede girişimcinin varlığına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Türkiye’deki devlet üniversitelerinin işletme bölümlerinde eğitim alan birinci ve 

dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrene ulaşmanın zor olması nedeniyle, örneklem olarak Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü öğrencileri belirlenmiştir. Bu kapsamda, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümünde öğrenim gören 98 birinci sınıf öğrencisinden 2015 yılı Ekim ayında 

anket tekniği ile veri toplanmıştır. Aynı gruptaki 79 öğrenciden aynı ölçme aracı kullanılarak 2019 yılı Mayıs 
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ayında tekrar veri toplanmıştır. Çoğunluğu aynı olan öğrenci grubundan toplam 177 veri elde edilmiştir. 

Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından öğrenciler ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Örneklemin 

özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Örneklemin Özellikleri 

 Örneklemin 

Özellikleri 

(Birinci Sınıf) 

Örneklemin 

Özellikleri 

(Dördüncü Sınıf) 

 N % N % 

Cinsiyet     

Kadın 46 46,9 40 50,6 

Erkek 52 53,1 39 49,4 

Aile içinde girişimci var mı?     

Evet 47 48 23 29,1 

Hayır 51 52 56 70,9 

Mezun olduktan sonraki mesleki planınız nedir?     

Sürekli kamu sektöründe çalışmak istiyorum 23 23,5 17 21,5 

Sürekli özel sektörde çalışmak istiyorum 17 17,3 10 12,7 

Hemen kendi işimi kurmak istiyorum 13 13,3 10 12,7 

Bir süre çalıştıktan sonra kendi işimi kurmak istiyorum 45 45,9 42 53,2 

Uzun vadede girişimcilik yapma ihtimaliniz var mı?     

Var 67 69,8 48 60,7 

Yok 29 30,2 30 39,3 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada nicel bir araştırmadır ve veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini 

ölçmek için Koh (1996) tarafından işletme eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmek için 

geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye geçerlemesi İşcan ve Kaygın (2011) tarafından Türkiye’deki 

iki devlet üniversitesinde eğitim alan İİBF öğrencilerinden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 

ölçek, “kendine güven”, “yenilikçilik”, “başarma ihtiyacı”, “kontrol odağı”, “risk alma” ve “belirsizliğe karşı 

tolerans” olmak üzere altı boyuttan ve 28 ifadeden oluşmaktadır. Araştırma verilerini analiz etmeden önce 

ölçeğin güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bu bağlamda, tüm ifadelerin Alpha Güvenilirlik katsayısı 0.90 

olarak hesaplanmıştır.  Boyutlara göre güvenilirlik katsayıları ise, Tablo 2’de görüldüğü üzere sosyal bilimler 

açısından kabul edilebilir sınırlar içindedir. 

Tablo 2. Ölçeğin Güvenilirlik Katsayıları (Cronbach Alpha) 

Boyutlar İfade Sayısı Güvenilirlik Katsayısı 

Kendine Güven 4 .85 

Yenilikçilik 6 .75 

Başarma İhtiyacı 5 .69 

Kontrol Odağı 6 .72 

Risk Alma 5 .76 

Belirsizliğe Karşı Tolerans 2 .67 

3.4. Verilerin Analizi 

Veri toplama aracının Türkçeye geçerlemesi bu çalışma ile benzer örneklem grubu üzerinde (üniversite 

öğrencileri) gerçekleştirildiği için tekrar faktör analizi yaparak ölçeğin yapı geçerliliği test edilmemiştir. 

Dolayısıyla veri toplama aracında yer alan ifadelerin, Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği yapılan önceki 

çalışmalarda belirlenen ilgili boyutlar altında toplandığı varsayılmıştır. Veri analizinin ilk aşamasında, 

öğrencilerin (birinci sınıftaki ve dördüncü sınıftaki) girişimcilik eğilimlerine ilişkin aritmetik ortalama, 

standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler belirlenmiştir. Daha sonra t-testi yapılarak öğrencilerin birinci ve 

dördündü sınıftaki girişimcilik eğilimleri arasında farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmıştır. “Üçüncü 

aşamada, katılımcıların hem birinci sınıftaki hem de dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimlerinin girişimcilik 

niyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için t-testi yapılmıştır”. Son aşamada ise, girişimcilik 

eğiliminin ailede girişimcinin varlığına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t-testi yapılmıştır. 
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4. Bulgular 

Tablo 3’te örneklemin birinci sınıftaki ve dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimlerine dair aritmetik 

ortalamalar, standart sapmalar, en yüksek ve en düşük değerler sunulmuştur. Daha sonra, bu farklılıkların 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadıkları test edilmiştir.  

Tablo 3. Katılımcıların Girişimcilik Eğilimine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler (Birinci ve Dördüncü Sınıf) 

 Katılımcıların Girişimcilik Eğilimlerine 

İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler (Birinci 

Sınıf) 

Katılımcıların Girişimcilik Eğilimlerine 

İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler (Dördüncü 

Sınıf) 

Boyutlar x ̄ Standart 

Sapma 

En 

Düşük 

En 

Yüksek 

x ̄ Standart 

Sapma 

En 

Düşük 

En 

Yüksek 

Kendine Güven 3,88 0,79 1,50 5,00 3,74 0,76 1,50 5,00 

Yenilikçilik 3,75 0,68 1,67 5,00 3,73 0,56 2,33 5,00 

Başarma İhtiyacı 3,72 0,70 1,40 4,80 3,67 0,60 2,40 4,80 

Kontrol Odağı 3,94 0,63 1,67 5,00 3,95 0,43 2,83 4,83 

Risk Alma 3,72 0,78 1,00 5,00 3,75 0,57 2,20 5,00 

Belirsizliğe Karşı 

Tolerans 

2,31 1,26 1,00 5,00 2,36 0,90 1,00 5,00 

Örneklemin birinci sınıftaki girişimcilik eğilimi ile dördüncü sınıftaki girişimcilik eğiliminin aritmetik 

ortalamaları kıyaslanınca kendine güven, yenilik ve başarma ihtiyacı boyutlarındaki değişimin negatif; 

kontrol odağı, risk alma ve belirsizliğe karşı tolerans boyutlarındaki değişimin ise pozitif olduğu dikkati 

çekmektedir. Hem birinci sınıf hem de dördüncü sınıflarda aritmetik ortalaması en düşük boyut olarak 

“belirsizliğe karşı tolerans” ön plana çıkmaktadır. Aritmetik ortalaması en yüksek boyut ise, “kontrol 

odağıdır”. Her iki örnek grubu için de diğer boyutların aritmetik ortalamalarının, genellikle ölçeğin orta 

noktası olarak kabul edilen 3’ün üzerinde olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın bu aşamasında, (a) katılımcıların hem birinci sınıftaki hem de dördüncü sınıftaki girişimcilik 

eğilimleri ile girişimcilik niyetleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek, (b) girişimcilik 

eğilimlerinin ailede girişimcinin varlığına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek, (c) öğrencilerin 

girişimcilik niyeti ile girişimcilik eğilimleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu 

amaçla, değişkenler arasındaki farkı ortaya koymak için t-testi yapılmış ve aritmetik ortalamalar üzerinden 

farklılığın kaynağı ortaya çıkarılmıştır. 

Tablo 4. Birinci Sınıftaki ve Dördüncü Sınıftaki Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklılıklar 

 

Varyansın Eşitliği için 

Levene’nin Testi 
Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi 

F Sig. t df 
Sig. 

(2-uçlu) 

Kendine Güven Eşit 
,810 ,369 

-1,246 172 ,214 

Eşit değil -1,255 168,5 ,211 

Yenilikçilik Eşit 
3,877 ,051 

-,176 165 ,861 

Eşit değil -,178 163,1 ,859 

Başarma İhtiyacı Eşit 
1,735 ,190 

-,210 165 ,834 

Eşit değil -,212 164,5 ,833 

Kontrol Odağı Eşit 
7,163 ,008 

-,190 171 ,850 

Eşit değil -,197 167,5 ,844 

Risk Alma Eşit 
5,757 ,018 

,128 168 ,898 

Eşit değil ,131 162,5 ,896 

Belirsizliğe Karşı 

Tolerans 

Eşit 
16,036 ,000 

,201 173 ,841 

Eşit değil ,208 170,9 ,835 

Çalışmanın temel sorunsalını açıklayabilmek için yapılan t-testi sonucunda, -beklenenin aksine- birinci ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  
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Buna göre, H1 hipotezi desteklenmemiştir. Bu bulguya dayanarak, lisans düzeyindeki işletme eğitiminin, 

katılımcıların girişimcilik eğilimlerini farklılaştırmadığı söylenebilir  

Tablo 5. Girişimcilik Niyetine Göre Girişimcilik Eğilimi Ortalamalarının Farklılığı (Birinci Sınıf) 

Boyutlar Girişimcilik Niyeti x ̄ ss t df p 

Kendine Güven Var 4,04 0,67 2,937 94 0,004* 

Yok 3,55 0,92 

Yenilikçilik Var 3,86 0,66 2,420 94 0,017* 

Yok 3,50 0,69 

Başarma İhtiyacı Var 3,87 0,66 3,306 94 0,001* 

Yok 3,38 0,69 

Kontrol Odağı Var 4,02 0,63 1,682 94 0,096 

Yok 3,79 0,58 

Risk Alma Eğilimi Var 3,88 0,78 3,068 94 0,003* 

Yok 3,37 0,68 

Belirsizliğe Karşı Tolerans Var 2,35 1,34 0,350 94 0,727 

Yok 2,25 1,10 

*p<0,05 

Örneklem birinci sınıftayken elde edilen veriler analiz edildiğinde, eğitim hayatının başında olan 

katılımcıların girişimci olma niyetlerine göre girişimcilik eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit 

etmek için yapılan t-testinde; girişimci olma niyeti olanların “kendine güven”, “yenilikçilik”, “başarma 

ihtiyacı” ve “risk alma eğilimlerinin” girişimci olma niyetinde olmayanlardan daha yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir (bkz. Tablo 5). Buna göre H2a hipotezi kontrol odağı ve belirsizliğe karşı tolerans boyutları 

dışında desteklenmiştir. 

Tablo 6. Girişimcilik Niyetine Göre Girişimcilik Eğilimi Ortalamalarının Farklılığı (Dördüncü Sınıf) 

Boyutlar Girişimcilik 

Niyeti 

x ̄ ss t df p 

Kendine Güven 

 

Var 4,01 0,63 4,293 77 0,000* 

Yok 3,33 0,76 

Yenilikçilik Var 3,97 0,53 5,538 77 0,000* 

Yok 3,36 0,38 

Başarma İhtiyacı Var 3,82 0,60 2,712 77 0,008* 

Yok 3,45 0,53 

Kontrol Odağı Var 4,09 0,40 3,775 77 0,000* 

Yok 3,74 0,38 

Risk Alma Eğilimi Var 3,95 0,49 4,284 77 0,000* 

Yok 3,44 0,54 

Belirsizliğe Karşı Tolerans Var 2,41 0,95 0,604 77 0,548 

Yok 2,29 0,82 

*p<0,05 

Öğrencilerden dördüncü sınıfta elde edilen verilerin analizi sonucu onların girişimci olma niyetlerine göre 

girişimcilik eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı tekrar test edilmiştir. Araştırma bulgularının, öğrencilerin 

birinci sınıftaki durumundan çok az farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu bağlamda, girişimci olma niyeti 

olanların, girişimcilikle ilgili bir niyeti olmayanlara göre, “kendine güven”, “yenilikçilik”, “başarma ihtiyacı” 

ve “risk alma eğilimlerinin” daha yüksek olduğu bulunmuştur (bkz. Tablo 6). Bundan başka, birinci sınıftaki 

durumdan farklı olarak, girişimcilik niyeti açısından öğrencilerin dördüncü sınıftayken içsel kontrol odağı 

boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre, girişimci olma niyetindeki katılımcıların 

“içsel kontrol odağı” algısının diğerlerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. H2b hipotezi kısmen 

desteklenmiştir.  
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Tablo 7. Ailede Halihazırda Girişimci Olup Olmamasına Göre Girişimcilik Eğilimi Ortalamalarının Farklılığı 

(Birinci Sınıf) 

Boyutlar Ailede Girişimci Olup 

Olmaması 

x ̄ ss t df p 

Kendine Güven Var 3,86 0,75 -0,224 96 0,823 

Yok 3,90 0,84 

Yenilikçilik Var 3,74 0,72 -0,160 96 0,873 

Yok 3,77 0,65 

Başarma İhtiyacı Var 3,72 0,74 0,023 96 0,982 

Yok 3,72 0,67 

Kontrol Odağı Var 3,99 0,63 0,717 96 0,475 

Yok 3,90 0,63 

Risk Alma Var 3,78 0,83 0,724 96 0,471 

Yok 3,66 0,74 

Belirsizliğe Karşı Tolerans Var 2,38 1,36 0,537 96 0,593 

Yok 2,24 1,18 

Öğrenciler birinci sınıfta iken katılımcıların ailelerinde girişimci olup olmamasının, onların girişimcilik 

eğilimlerinde istatistiki olarak anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığını tespit etmek için yapılan analiz 

sonucu, girişimcilik eğiliminin hiçbir boyutunun ailede girişimci olup olmaması değişkenine göre 

farklılaşmadığı bulunmuştur. Tablo 7’de görüldüğü üzere H3a hipotezi desteklenmemiştir. 

Tablo 8. Ailede Halihazırda Girişimci Olup Olmamasına Göre Girişimcilik Eğilimi Ortalamalarının Farklılığı 

(Dördüncü Sınıf) 

Boyutlar Ailede Girişimci Olup 

Olmaması 

x ̄ ss t df p 

Kendine Güven Var 4,13 0,58 3,013 77 0,004* 

Yok 3,58 0,77 

Yenilikçilik Var 4,08 0,49 3,814 77 0,000* 

Yok 3,59 0,52 

Başarma İhtiyacı Var 3,94 0,66 2,636 77 0,010* 

Yok 3,56 0,54 

Kontrol Odağı Var 4,16 0,39 2,841 77 0,006* 

Yok 3,87 0,41 

Risk Alma Var 4,09 0,41 3,672 77 0,000* 

Yok 3,61 0,56 

Belirsizliğe Karşı 

Tolerans 

Var 2,28 0,95 -0,529 77 0,598 

Yok 2,40 0,89 

*p<0,05 

Öğrencilerin (dördüncü sınıf) ailelerinde girişimci olup-olmamasının onların girişimcilik eğilimini 

farklılaştırıp farklılaştırmadığını tespit etmek için yapılan veri analizi sonucunda örneklemin birinci sınıftaki 

durumunun aksine, “belirsizliğe karşı tolerans” boyutu hariç, tüm diğer boyutlarda ailesinde girişimci 

olanların, ailesinde girişimci olmayanlara göre girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 

8). H3b hipotezi kısmen desteklenmiştir. Öğrencilerin eğitim hayatının son döneminde ve iş hayatına atılmak 

üzere oldukları bir zamanda toplanan verilerden elde edilen bulgularından yola çıkarak, üniversite 

öğrencilerinin yakın çevrelerinde başarılı bir girişimci rol modelinin bulunmasının, onların girişimcilik 

eğilimini artırabileceği söylenebilir. Nitekim Kickul ve diğerleri, (2008: 321) girişimci anne ya da babaya sahip 

olmanın özellikle kız öğrencilerin girişimcilik niyetlerini olumlu şekilde etkilediğini ortaya çıkarmıştır.  

5. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışma, işletme eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin eğitim sürecinin başı (birinci sınıf) ve 

sonunda (dördüncü sınıf) farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 

bir devlet üniversitesi olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerden 

veri toplanmıştır. Çalışmanın sonunda, öğrencilerin birinci sınıftaki girişimcilik eğilimleri ile dördüncü 
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sınıftaki girişimcilik eğilimlerinin farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Grupların aritmetik 

ortalamaları incelenince, öğrencilerin dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimlerinin genellikle birinci sınıfa göre 

daha düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. Bu sonuç, çalışmanın beklenmeyen bir sonucudur. Bunun nedeni, 

2018 yılında etkisini daha belirgin şekilde gösteren küresel ekonomik krize ilişkin haberlerin öğrenciler 

üzerinde yarattığı algıya bağlanabilir. Bu bağlamda, 2015 yılındaki ekonomik koşulların 2018 yılına göre 

görece daha olumlu algılandığı düşünülebilir. Nitekim Durak ve diğerleri (2017: 18) ekonomik krizlerin 

girişimcilik faaliyetlerine başlamak için genellikle bir tehdit olarak görüldüğünü, fakat bazı girişimcilerin 

özellikle yenilik ve yaratıcılığa dair yetenekleri sayesinde bu tehditleri fırsata dönüştürebildiklerini 

belirtmişlerdir. Benzer şekilde, işletme bölümü lisans öğrencileri üzerinde yapılan kesitsel bir çalışmada, 

Doğaner ve Altunoğlu (2010: 109), aynı zaman dilimindeki birinci ve dördüncü sınıfta olan farklı öğrenci 

gruplarının ilk ve son sınıf olup olmamalarına göre girişimcilik eğilimi düzeylerinde anlamlı bir farklılığın 

olmadığı bulgusuna ulaşmışlardır.  

Batı kaynaklı literatür incelendiğinde, eğitimin ve spesifik olarak da girişimcilik eğitiminin, çeşitli eğitim 

düzeylerinde yer alan (lise, lisans ve yüksek lisans) öğrencilerin girişimcilik ile ilgili farkındalıklarının, 

yetkinlerinin ve işe başlama eğilimlerinin artmasını sağladığı yönünde pek çok bulguya rastlanmaktadır 

(Peterman ve Kennedy, 2003: 131; Raposo ve Do Paço, 2011: 456, Matlay, 2008: 391; Souitaris ve diğerleri, 2007: 

566; Harris ve diğerleri, 2007: 57).  Bunun yanında, Avrupa Komisyonunun 2020 Eylem Planında yer alan 

öncelikli üç çalışma alanının ilkinin, “büyümeyi ve iş yaratmayı desteklemek için girişimci eğitimi ve 

öğretimi” olduğu deklare edilmiştir. Ayrıca, konunun önemine işaret eden şu ifadelere yer verilmiştir:  

Avrupa, iş yaratan daha fazla girişimciye ihtiyaç duyduğu için tüm AB ülkelerinde bu tür bir eğitimi 

desteklemek gereklidir. Avrupa Komisyonu’nun temel amacı, girişimcilik eğitimini teşvik etmek ve 

ilkokuldan üniversiteye ve ötesine kadar her seviyede önemini vurgulamaktadır” (https://ec.europa.eu/ - 

29.09.2019).  

Konu Türkiye özelinde ele alındığında, girişimcilik eğitiminin üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğiliminin 

ortaya çıkmasında etkili ve yeterli bir unsur olmadığına yönelik araştırma bulguları (Balaban ve Özdemir, 

2008: 147; Tağraf ve Halis, 2008: 103; Uluyol, 2013: 362) ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında Turker ve Selcuk 

(2009: 155) üniversitelerin girişimcilik için yeterli bilgi ve ilhamı öğrencilere verebildiğinde, gençler arasında 

girişimciliğin bir kariyer seçeneği olarak öne geçme ihtimalini artırabileceğini vurgulamaktadır. Nitekim 

Özkoç ve diğerleri (2018: 114) tarafından kariyer tercihleri ve girişimcilik eğitimi ilişkisi üzerine yapılan 

çalışmada, üniversite öğrencilerinin özel ve kamu sektöründen ziyade akademisyenlik ve girişimcilik 

alternatiflerini daha fazla tercih etme eğiliminde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bütün bunlara ilave olarak 

Peterman ve Kennedy (2003:131) gibi bazı araştırmacılar ise girişimciliğe karşı olumlu bir tutum geliştirmenin 

ideal aşamasının çarpıcı bir şekilde çocukluk ve ergenlik yılları olduğunu ileri sürmektedir. Bu doğrultuda 

ülkemizde girişimcilik derslerinin, potansiyel girişimciler olarak görülen üniversite öğrencilerinin, hatta temel 

eğitim düzeyindeki öğrencilerin bile, iş kurma niyet ve faaliyetleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 

hem boylamsal hem de nitel araştırmaların birlikte yapılmasının daha kapsamlı bulgular elde edilmesini 

sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca ülke ekonomilerinin kalkınmasında itici güç olarak görülen girişimcilik 

faaliyetlerinin artırılması ve kurulan girişimlerin başarısının sürdürülebilirliği açısından eğitim sisteminin en 

alt kademesinden en üst kademesine kadar girişimcilik üzerine sistemli eğitim programlarının 

düzenlenmesinin etkileri de ayrı bir çalışma konusu olarak ele alınabilir.  

Çalışmanın önemli bulgularından biri de öğrencilerin hem birinci sınıfta hem de dördüncü sınıfta “belirsizliğe 

karşı tolerans” düzeylerinin oldukça düşük olmasıdır. Buna karşın, bu çalışmada öğrencilerin “kontrol odağı”, 

“kendine güven” ve “yenilikçilik” eğilimleri daha yüksek düzeydir. Benzer şekilde İşcan ve Kaygın (2011), 

Eroğlu ve diğerleri (2016), Gürol ve Atsan (2006)’ın çalışmalarında üniversite öğrencilerinin belirsizliğe 

tolerans boyutunun düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, Erdem (2001)’in Antalya ilindeki küçük 

girişimciler üzerinde yaptığı çalışmada girişimcilerin belirsizlikten kaçınma düzeylerinin ortalamanın 

üstünde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, Hofstede’in (2001: 151) kültür boyutları modelinde Türkiye için 

belirsizlikten kaçınma kültür boyutunun güçlü olduğu savı ile tutarlıdır.  

Bu çalışma, boylamsal bir çalışma olarak özgün sonuçlar ortaya koymakla birlikte bazı kısıtlara sahiptir. 

Çalışmanın birinci kısıtı, örneklemin tek bir devlet üniversitesinin öğrencilerinden oluşmasıdır. Bu konuda 

gelecekte yapılacak çalışmaların daha büyük bir örneklem ile ülke genelindeki üniversitelerden veri 

https://ec.europa.eu/
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toplayarak gerçekleştirilmesi önerilebilir. Ayrıca, ülkemizde statüsü farklı olan devlet ve vakıf üniversiteleri 

arasında da kıyaslama yapılabilir. Çalışmanın ikinci kısıtı, öğrencilerin veri toplanan dönemde ekonomik 

koşulların etkisine yönelik algılarının ölçülmemesidir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, çevresel değişim 

hızına veya ekonomik koşullara ilişkin algının ölçülmesinin bir aracı değişken olarak anlamlı katkılar 

sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın üçüncü kısıtı, birinci sınıf ve son sınıfta veri toplanan öğrencilerden 

elde edilen verilerin birbiri ile eşleştirilememesidir. Bu kapsamda, birinci sınıf ve son sınıf öğrencilerinden 

veri toplarken anket formlarına isim yazdırarak eşleştirme yapılması daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Bu 

durumda eşleştirilmiş t-testi yaparak tek tek öğrenci bazında ortalamaları kıyaslamak da mümkün 

olabilecektir. 
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Purpose –  The main aim of this study is to evaluate the role, importance, advantages and disadvantages 

of CSR and to understand to what extent the theory of CSR has been converted into the practice in 

companies listed on the BIST 100.  

Design/methodology/approach –  This study is based on combination of qualitative and quantitative 

approaches. Fundamentally, it can be divided into two parts. The first part provides a theoretical 

framework for the main issues of CSR. In this respect, the first part of the study uses library-based 

information, such as books, articles and web-sources. The second part analyses the practicability of these 

theories by making an empirical research about CSR practises of companies listed on the BIST 100. The 

sample size of this study consists of randomly selected 30 companies that are carried out their commercial 

activities within the different sectors. All information used throughout this study is primary and indicates 

the 2020/2021 data of these companies on their annual reports or webpages. The BIST 100 is accepted as 

the main indicator used to measure the market and volume performance of the top 100 shares traded in 

the BIST. It is an index that is carefully examined by all major investors. The fluctuation expectations of 

the stock market are made by taking into account the BIST 100 Index. Briefly, the shares of these 100 

corporations reflect the overall performance of the BIST. Hence, in order to get more realistic results about 

the success of corporations on disclosing level of CSR, the BIST 100 Index has been applied in this research.   

Findings –  The finding of this study showed that the CSR helps to increase the number of long-term 

investors in financial markets, to improve the quality of products and services in corporations, and to 

reduce social, environmental, ethical problems in society. Due to these advantages of the CSR, the 

empirical research also proved that the application process of the CSR projects seems to reach a 

satisfactory level for listed companies on the BIST 100 on a voluntary basis.  However, the points to take 

into consideration are the availability of human rights and anti-corruption issues because this type of the 

CSR projects seems to be problematic for the selected corporations. Additionally, it can be useful to create 

a competent authority, which will be responsible for monitoring and supervising all the CSR projects.   

Discussion –  When CSR is examined in the first place; it can be seen as a new burden that increases the 

costs for corporations. Additionally, defenders of the traditional economics theory accept CSR as violating 

obligation to shareholders and covering the wrongdoings of corporations. Yet, it also provides many 

advantages in terms of companies, financial markets and societies.  The most important benefits of CSR 

can be listed as follows; it may increase the number of both national and international investors; thus, it 

makes positive contributions to the long-term profitability of a company; it may improve the quality of 

products, the brand value and competitive power of corporations by having a positive impact on the 

performance of employees; it also helps to protect environment, to care human-rights issues and to 

establish good relations with non-governmental organizations.  
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1. Introduction 

It can be fairly said that all corporations have a single goal in the financial markets, which is profit. Hence, 

maximizing the profits plays a key role in every action taken by corporations. However, a corporation should 

be also held responsible to the society, as well as to its shareholders. These social expectations from the 

corporate behaviour have created the concept of corporate social responsibility. Although there is still no 

common definition accepted all over the world, CSR can be simply defined as an idea that corporations carry 

out social and environmental concerns in their activities and in interactions with their stakeholders. 

In general CSR can be accepted as the sense of responsibility that corporations should have in order to make 

positive contributions to society. It is a process of providing non-financial information with regard to 

environmental, ethical, philanthropic and economical responsibilities. In this respect, CSR also plays a key 

role in improving the transparency level of both financial markets and corporations. Transparency, as the X-

Ray of the markets, helps to create an atmosphere of mutual trust between the market players. It aims to 

minimize the risks that investors may face by making essential information available in the right place and at 

the right time. The basis of transparency is based on sharing true information in the markets. Briefly as the 

sunshine of the markets, transparency unveils the dark side of corporations and all players.  

Information that plays a key role in the decision-making process of investors is subject to a dual classification: 

“Financial information and Non-financial information”. Financial information gives detailed information 

about the economic performance of corporations, such as profits, losses or assets. Non-financial information 

covers environmental issues, social and employee perspectives of corporations, human-rights practices, anti 

corruption and bribery issues and the board diversity (Directive 2014/95/EU of the European Parliament and 

of the Council (6)). In this respect, non-financial transparency consists of the CSR policies.  

CSR is a controversy issue in the literature. For example according to Friedman, CSR cannot be highlighted as 

a moral activity, because it is simply stealing from the owners of corporations (Friedman, 1970). He believes 

that corporations are not charity; therefore, resources of corporations should not be used for non-business 

issues. Secondly, due to its positive impact on the attractiveness of corporations, CSR can be used to hide the 

devil side of corporations. In this respect, CSR can be perceived as covering wrongdoing of corporations 

(Ormiston and Wong, 2013). Thirdly, CSR can lead to a separation between making profits and social, 

environmental and ethical issues (Harris and Freeman, 2008: 541-543). And fourthly, CSR may not be extended 

towards corporations due to its costs in markets, where there is a high level of competition (Campbell, 2007: 

950-954).  

However, despite all these debates, CSR may also has some positive impacts on financial markets, 

corporations and society itself. For instance, it may increase the number of long-term investors in financial 

markets, improve the quality of products and services in corporations, and help to reduce social, 

environmental, ethical problems in society.  

This study aims to explore the role, importance, advantages, side effects and potential problems of CSR for 

market players and to understand to what extent the theory of CSR has been converted into the practice in 

companies listed on the BIST 100.  In this respect, the first part of the study creates a conceptual theoretical 

framework about the main mission of CSR for all market players. The second part evaluates the applicability 

level of CSR into the practise by making an empirical research on companies listed on the BIST 100.   

2. Literature Review 

2.1. What is CSR? 

In the business and financial world, historically making money and maximising shareholders value have been 

accepted as the main driving force for corporations. However, the way of achieving this main goal in the 

business world had many negative effects in the real world. Therefore, these irresponsible behaviours of 

corporations have initiated to change the approaches of investors towards corporations. In this respect, today’s 

new key elements in the business world can be accepted as corporate sensitivities for the environment, 

working conditions, ethical practices and social issues. In other words, it can be claimed that in today’s 

business world, just focusing on the shareholder maximisation in corporations will not be tolerated by the 

society (Jhawar/Gupta, 2017: 105).   
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CSR can be taken into account as the new driving force in the business world and be simply defined as the 

long-term projects of corporations for their positive contributions to environmental and social issues while 

performing their commercial activities. It basically provides non-financial transparency about approaches of 

corporations regarding ethical values, working conditions, environmental and social issues. However, it may 

not easy to make a generally accepted definition, because social responsibility behaviours may vary according 

to field of corporations or the perspectives of parties (Campbell, 2007: 950). Therefore, the definition should 

focus on the relations between corporations, governments, non-governmental organizations and society.  

In order to create a better understanding about CSR, numerous attempts have been done so far in the literature 

(Kağnıcıoglu, 2007: 126; Koroglu/Ersoz, 2015: 130; Carroll, 2015: 89; Jarolimek, 2016: 132). For example, 

European Commission highlights CSR as an investment on human capital, the environmental and social 

issues, and the relations with stakeholders (European Commission, 2001). According to World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD), CSR is an obligation for corporations to contribute 

sustainable economic development in financial markets by providing benefits to employees, families, local 

communities and society (WBCSD, 1999: 10;). Kotler and Lee defines it as an obligation that will cover 

psychological needs as well as welfare, health and safety for the social welfare with the contributions of 

voluntary practices and business resources (Kotler/Lee, 2017: 201). In this respect, it may not wrong to say that 

CSR is the sense of responsibility that corporations should have in order to indicate their sensitivity towards 

environmental and social issues. 

In the light of these definitions, the common responsibilities of corporations can be listed as follows (Akmeşe, 

2017: 11-12): 

 Corporations, beyond making profits with the production of goods and services, are responsible not only 

to their shareholders, but also to all stakeholders, society and environment;  

 Corporations have responsibilities to contribute making solutions for the social and environmental 

problems arising from their commercial activities; 

 In addition to focusing on economic and financial values, corporations should also serve social values in a 

border sense. 

The question that needs to be asked in here however is why corporations have such a broad responsibility 

regarding the social and environmental issues. It can be claimed that in order to preserve their existence in the 

competitive markets, it is basically about the fulfilment of the essential social efforts towards to society to 

which they are indebted. The recent studies have indicated that CSR has some positive impacts on the 

attractiveness of corporations in the financial markets (Dalyan/Gökbel, 2005: 5; Fisk, 2010: 32; Öztürk, 2013: 

38). In other words, corporations are no longer evaluated according to their financial performance; their 

intangible values, such as reputation, honesty, transparency, sensitivity and helpfulness have started to play 

a key role in the decision-making process of investors. Hence, making profits and maximisation of 

shareholders values, which is the main aim f corporations, depends on the success of CSR policies of 

corporations. In the following parts, the main advantages and side effects of CSR will be deeply examined.  

2.2. Advantages of CSR  

The effect of globalization leads to a worldwide change in the economic structure of markets and consumers’ 

preferences by increasing competitive environment. The fact that consumers are more conscious and sensitive 

in these renewed markets, CSR has become more important in the corporate dimension. In addition to 

consumers’ choices, some international agreements, such as the Convention on Human Rights (1964), the 

Convention on International Environmental Policy (1972) or the Kyoto Protocol (1997) also played an 

important role in the development process of CSR.    Therefore, corporations need to focus on social 

responsibility activities in order to gain legitimacy in the society and to show that they are socially responsible 

citizens (Tak, 2009: 149). In fact, CSR activities can be seen as burdensome for corporations, they can provide 

some advantages in financial markets.  

First of all, there are some studies in the literature, which highlight a strong correlation between the 

environmental and social policies and the financial performance of corporations (Saxton, 1998: 393-395; 
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Robert/Dowling, 2002: 1081-1085; Kitzmueller/Shimshack, 2012: 70). Therefore, one of the advantages of CSR 

is to have a positive impact on increasing the profitability of corporations.  

Secondly, CSR helps to support marketing goals and to improve brand image of corporations by creating a 

social impact (Kotler/Lee, 2017: 140) and providing prestige awards. It can be seen that corporations have been 

recently rewarded by various organizations and institutions for their contribution to the economic and social 

purposes, which has also indirectly improved the corporate image in terms of all interested parties in 

corporations. Today, various organizations in the world are making efforts to spread and institutionalize the 

CSR activities. In this respect, be listed in Fortune Magazine World’s Most Admired Companies or Business 

Ethics’ 100 Best Corporate Citizens, can be accepted as a prestige award that has a positive impact on the 

attractiveness of corporations in financial markets (Hoştut and Deren Van Het Hof, 2014: 2-3; Van 

Riel/Fombrun, 2003: 246; Ersöz, 2009: 138). Additionally, the existence of these Non-Governmental 

Organizations (NGOs), such as OECD or Global Reporting Initiative (GRI), also puts pressure on both 

governments and corporations to spread corporate social responsibility projects (Taşlıyan, 2012: 23). Thus, 

CSR can be accepted as a natural assurance for the commercial activities.  

Thirdly, CSR also plays an important role in the securities markets. With social reporting, corporations have 

the opportunity to disclose the results of their social performance to their stakeholders, such as investors or 

customers; so, this increases the share values, market values and brand values of corporations respectively 

(Demirtaş, 2015: 46).    

Fourthly, it may have positive effects on corporate image and employee motivation (Kağnıcıoğlu, 2009: 126).  

Fundamentally, creating the perception of a socially responsible corporation in the eyes of market players may 

constitute a good example in both national and international arena. This perception may lead to dual 

advantages for corporations. At first, it can be highlighted that a solid reputation in society can constitute real 

wealth in times of crises (Kotler/Lee, 2017: 15). This reputation helps to create trust and loyalty against 

corporations (Demirtaş, 2015: 3). Hence, socially responsible corporations will gain the competitive 

advantages in the market. Secondly, it can be emphasized that there is a strong correlation between employee 

motivation and the corporate image. Employee motivation improves the quality of products that are produced 

in corporations, which positively affects the brand and corporate image.                

And fifthly, CSR helps to create a better financial environment based on the principle of goodwill, which 

provides stakeholders’ support and increases trust in the markets. The main benefit of this environment is that 

it ends the speculative investment approach and makes corporations more attractive for the long-term 

investors (Aydınalp, 2013: 3).    

In the light of these advantages it can be claimed that an effective CSR project primarily provides more 

sensitive approach to environmental and social issues in the markets. By creating a work atmosphere that 

respects human rights, helps to improve working conditions in corporations. It increases awareness on 

environmental issues, such as greenhouse gas emissions, pollution and unconscious destruction of natural 

sources. In addition to social and environmental benefits, it contributes to increase the number of long-term 

of investors for corporations by building trust between the market players. Hence, it is ensured that financial 

markets work effectively in a reliable environment and sensitive to social and environmental issues. On the 

other hand, CSR may also lead to some side effects or disadvantages for corporations. In the following part, 

these potential drawbacks of CSR will be briefly examined and evaluated.   

2.3. The Side Effects of CSR 

The idea of CSR, besides its advantages, has also some disadvantages for corporations. In this respect, due to 

these difficulties, assuming CSR projects to become widespread by all companies in the market will not go 

beyond a well-intentioned expectation. These negative impacts of CSR can be listed as follows (Campbell, 

2007: 950-954): 

Firstly, the costs of the CSR projects can take the leading position for the main disadvantage of CSR. As 

mentioned before, corporations are generally economic entities that aim to maximize profits in the commercial 

life. Hence, like charities, their fundamental policies cannot be based on establishing social awareness projects 

(Hetherington, 1973: 37 cited in Crowther/Aras, 2008:12). Additionally, in the competitive market, 

corporations generally try to decrease their costs. However, implementation and disclosing of such CSR 
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projects in the financial statements will cause additional costs. Therefore, due to the costs of the CSR projects, 

it may not be preferred and applied by all corporations.            

Secondly, the structure of markets also plays an important role in the effective implementation of such 

projects. In other words, it may not be easy to develop the CSR projects in markets, where competition is very 

low. In the markets where there is a little competition or no competition, such as monopoly markets, because 

there are no other options for consumers or investors, corporations do not need to make a great effort to 

become attractive in the markets. Therefore, the competitive structure of the markets is also important for the 

sensitivity of the CSR projects.  

Thirdly, according to Friedman, the CSR projects simply violate shareholders’ rights in corporations 

(Friedman, 1970). He accepts CSR as an “immoral activity”, because he believes that spending corporate 

resources for social and environmental issues (non-business activities) is like extorting money from 

shareholders (Freeman/Dmytriyev, 2017: 7). If shareholders want, they can privately contribute to the social 

and environmental projects. However, corporations should not be forced to apply for the CSR projects for 

their business activities, as they are not charities (Friedman, 1970).     

Fourthly, it can be seen that recently, even some well-known corporations, such as Coca Cola, Primark, BP, 

Philip Morris, Lokheed and Caterpillar have led to environmental and social damages in all around the world 

(Boeger, Murray and Villiers, 2008: 86). In the last two decades, environmental pollution has reached 

unbearable levels, the uncontrolled greenhouses gas emission has caused to climate change and global 

warming, human rights have been violated many times with examples such child labour, and health and safety 

issues in business environment have not been provided in an effective manner. This devil side of corporations 

has led to decrease their reputation between the market players. In this respect, the CSR projects can only be 

applied by corporations to cover their wrongdoings (Freeman/Dmytriyev, 2013). In addition, this perception 

may also create a misleading believe about CSR. Due to this false feeling, the society may assume that 

corporations only implement the CSR projects if they have a negative impact on the social or environmental 

issues (Ormiston/Wong, 2013).      

And finally, there are some criticisms about CSR in the literature for leading to a distinction between making 

profits and social, environmental and ethical issues (Freeman/Dmytriyev, 2013). Fundamentally, it can be 

claimed that the long-term success of commercial practices depends on the harmony between the aim of 

making profits and the sensitivity towards the social and environmental issues. Therefore, corporations can 

also serve the society while carrying out the commercial activities.  

2.4. Dimensions of CSR 

Throughout the history, the concept of CSR has been discussed in different dimensions by different scholars 

in accordance with the changes and developments experienced in the society, market structure and 

corporations. For example, Davis stated that corporations could only survive by primarily carrying out the 

needs of the society apart from their economic and technical interests (Davis, 1960: 76). On the other hand, as 

mentioned above, according to Friedman, corporations do not have corporate responsibility, because 

responsibility is an individual concept that can be done in accordance with the inner conscious of shareholders 

(Friedman, 2007: 178).  

In this respect in 1979, Carroll aimed to integrate all these different views on social responsibility and 

developed a model to reveal the dimensions of CSR (Carroll, 1979: 504). With this model, he tried to classify 

the thoughts of managers on social issues in order to increase their impacts on social problems. In 1991, Carroll 

in his later work improved this model in accordance with the application areas of CSR and created the pyramid 

of CRS (Carroll, 1991: 42). According to him, corporations have four basic responsibilities as “economic, legal, 

moral and philanthropic”, which must be fulfilled at the same time (Carroll, 1991: 42).  

Economic power can be accepted as the foundation of all other responsibilities, because it can be claimed that 

other responsibilities are based on the existence of the economic responsibility. It basically refers to the main 

aim of corporations, which is maximizing the profits and improving and maintaining the competitive powers 

in the financial markets (Vural/Coşkun, 2011: 72). Carrying out the economic responsibility leads to a chain 

reaction on the pyramid of CSR. Therefore, according to Carroll, the economic responsibility has a pioneering 

impact on the legal, moral and philanthropic responsibilities (Carroll, 1991: 42). These four categories of 
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responsibilities reflect the existence and the main mission of corporations in society. In this respect making an 

effort in increasing profits, obeying the law, participating in the ethical practices and being a good corporate 

citizen, represent the whole pyramid of CSR.    

The legal responsibility simply refers to the expectation on carrying out to the commercial activities of 

corporations in accordance with the local, regional, national and international regulations (Ersöz, 2009: 136). 

It is mainly provided through various indicators, including laws that regulate competition in general, protect 

the consumer and the environment, and provide equality and trust (Özgener, 2000: 169).                   Therefore, 

corporations should fulfil their economic responsibility within the framework of these regulations determined 

by the laws (Carroll, 1991: 42).  

The moral responsibility specifies the rules that are expected to follow and the duties to be performed in 

human relations. It is basically a requirement of being an individual in society. In terms of commercial 

activities, corporations have also various moral responsibilities in economic, social, political and ecological 

terms (Aktan, 2011: 68-70). The moral dimension of CSR is expressed as conducting the commercial activities 

in accordance with the ethical principles, which are in line with the expectations of society from all 

undertakings (Carroll, 2016: 3). In this respect, the ways and methods chosen by corporations in achieving 

their goals should be carried out within the framework of moral judgments without having a negative impact 

on the political, economic, social and cultural welfare of the society (Akmeşe, 2017: 33). According to Carroll, 

the moral responsibilities can be listed as follows (Carroll, 1991: 41); acting in accordance with the social and 

moral norms; recognizing and respecting the new or evolving moral norms adopted by society; considering 

the moral norms in achieving the corporate goals; being a good corporate citizen by fulfilling the moral 

expectations; and recognizing that honesty and ethical behaviour as important as complying with laws and 

regulations. Corporations are obliged to fulfil their duties and responsibilities towards the environment and 

society within the scope of business ethics (Aktan/Börü, 2007: 13). Therefore, all undertakings should take into 

account the basic obligations of honesty, fairness and righteousness, and should abstain from damaging the 

rights of their stakeholders (Carroll, 1991: 44).  

From an institutional point of view, the philanthropic responsibility can be defined as the liability of 

undertakings to the society due to their existence. In other words, all undertakings have an obligation to 

protect the general interest of the society to which they owe their existence, and to act sensitively to the 

fundamental problems of the society (Peltekoğlu, 2014: 190). This responsibility covers the corporate actions 

that respond to society’s expectations as good corporate citizens and includes all the actions that have a 

positive impact on the public welfare (Carroll, 1991: 44). In this respect, this responsibility refers to the 

contributions of undertakings to the society without a legal obligation or moral expectation. Although the 

philanthropic responsibility is on a voluntary basis, it strengths the attractiveness of corporations in the 

financial markets and contributes to the perception of undertakings as a good corporate citizen. However, it 

is important to highlight in here that the main aim of carrying out philanthropic practises is to benefit society 

rather than to benefit the commercial activities of undertakings (Akmeşe, 2017: 33).   

2.5. Types of CSR     

It can be claimed that the changing social structure and expectations of the society may put pressure on 

undertakings to fulfil their social responsibilities in different fields with the different practices. In particular, 

the development of some concepts, such as social welfare, social justice or corporate citizenship leads to an 

enlightenment on undertakings’ strategies in terms of environmental issues, social and moral principles, and 

relations with all their stakeholders while performing their commercial activities. The question that needs to 

be asked in here however is what kind of activities can be accepted as the CSR projects?  

There is a large volume of published studies describing the types of CSR activities in the literature. For 

example, Hohnen explains the area of the CSR activities by considering the view of World Business Council 

for Sustainable Development and listed as follows (Hohnen, 2007: 4-5):  

 Corporate governance and ethics, 

 Health and safety, 

 Environmental management, 

 Human rights, 
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 Sustainable development, 

 Working conditions, 

 Industrial relations, 

 Social participation, development and investment, 

 Respect to different cultures and people with disabilities,  

 Corporate philanthropy and employee volunteering, 

 Costumer satisfaction and fair competition, 

 Anti bribery and anti corruption measures, 

 Reporting of accountability, transparency and performance, 

 Relations with national and international supply chains.             

Bonsu has limited the implementation of CSR on three main areas; employees, customers and society in 

general (Bonsu, 2019: 14). According to him, welfare of employees, violation of human rights issues, health 

and safety measures, and education and learning process should be considered for employees; in terms of 

customers, high quality in products and services, sensitivity on environmental issues and maximum costumer 

satisfaction should be provided; and for the society, donations and aids should be increased in some areas, 

such as health, natural disaster, environmental pollution and poverty.   

Last but not least, Directive 2014/95/EU on disclosing of non-financial information also plays a key role in 

indicating which types of the CSR projects are classified in a legislative framework. It can be claimed that the 

main purpose of Directive 2014/95/EU is to improve the transparency level of a certain large undertakings and 

groups in the EU in terms of non-financial information that will be useful in the decision-making process of 

investors. In this respect, Directive 2014/95/EU categorises types of the CSR projects under the three main 

areas: “Environmental Matters, Information on Employees and Social Issues and Information on Human Rights and 

Anti-Corruption Issues” (Gardner and Lienin, 2015). According to the preliminary provisions of the Directive; 

information on environmental impacts, health and safety impacts, renewable and non-renewable energy use, 

greenhouse gas emission, water use and air pollution should be prepared under the environmental matters; 

information on ensuring gender equality, implementation of fundamental ILO conventions, working 

conditions, health and safety at work, social dialogue, worker information and consultation, respecting trade 

union rights and local community dialogue should be prepared under the employee-related matters; and 

information on the prevention of human rights abuses and in place to fight against corruption and bribery 

should be prepared under the information on human rights and anti corruption issues (Directive 2014/95/EU-

Preliminary Provisions/7).    

3. Empirical Insight into the Non-Financial Transparency Practises of Companies Listed on the 

BIST 100        

As seen above, in the first part of the study, the role, importance, advantages, side effects and potential 

problems of CSR for market players have been discussed. The finding of the first part indicates that despite 

the minor side effects, CSR has positive impacts on the decision-making process of investors and all 

stakeholders.  

From this point of view, an empirical research can be useful to understand to what extent the CSR projects 

have been implemented by companies listed on the BIST 100. The research will be based on the availability of 

three types of information (Environmental Matters, Information on Employees and Social Issues and 

Information on Human Rights and Anti-Corruption Issues) as explained in Directive 2014/95/EU-Preliminary 

Provisions/7. The reason of making an empirical research in Turkey is that there is no legal regulation 

regarding the CSR projects in Turkey. Therefore, it can be said that disclosing the non-financial information 

and applying the CSR projects in Turkey is based on a voluntary-basis. In this respect, this research aims to 

examine the implementation level of the CSR projects even if there is no any legal requirement in the legislative 

framework.  

3.1. Structure of Hypotheses  

This part intends to explore whether the selected companies on the BIST 100 managed to apply the 

abovementioned any types of the CSR projects for their stakeholders.  

Results are indicated in a tabular form below and indicated with a ‘box ticking style’. Symbols ‘✓’ and ‘✖’ were 
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assigned to the three areas of the CSR projects for each of the thirty selected companies. Here, ‘✖’ refers to ‘no 

availability’ of the CSR projects and ‘✓’ refers to ‘availability’ of the CSR projects in the annual report or 

webpages of companies.   

3.2. Sample Selection  

The sample size of this work will be created by choosing thirty firms from among listed companies on the 

BIST 100. In order to strengthen and to obtain more effective results from this empirical research, the selection 

will be determined randomly from different sectors. In particular, this selection will be done among companies 

those have a potential negative impact on the environment or society while carrying out their commercial 

activities. These companies can be listed as follows (KAP, BIST 100):  

1) Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi AŞ; 2) Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ; 3) Coca 

Cola İçecek AŞ; 4) Çan2 Termik AŞ; 5) Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ; 6) Enka İnşaat ve Sanayi AŞ; 7) 

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları TAŞ; 8) Gübre Fabrikaları TAŞ; 9) İskenderun Demir Çelik AŞ; 10) Koç Holding 

AŞ; 11) Koza Altın İşletmeleri AŞ; 12) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ; 13) Otokar Otomativ ve Savunma 

Sanayi AŞ; 14) Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ; 15) Sasa Polyester Sanayi AŞ; 16) Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 

AŞ; 17) Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineri AŞ; 18) Türk Hava Yolları AO; 19) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ; 

20) Ülker Bisküvi Sanayi AŞ; 21) Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ; 22) Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 

AŞ; 23) Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ; 24) Petkim Petrokimya Holding AŞ; 25) Karsan Otomativ Sanayi ve 

Ticaret AŞ; 26) Ford Otomativ Sanayi AŞ; 27) Aygaz AŞ; 28) Arçelik AŞ; 29) Alarko Holding AŞ; 30) Bim 

Birleşik Mağazalar AŞ.    

All information obtained throughout this study is primary and reflects the 2020/2021 data of these companies 

in their annual report or on their webpages. In this study, these thirty companies have been evaluated in the 

following tables in terms of whether they have managed to apply any abovementioned CSR activities in their 

annual report or on their webpages. The main aim of this research is to understand the implementation level 

of the CSR projects of corporations listed on the BIST 100.   

 

Table 1: The Availability of the CSR Projects in Randomly Selected Companies’ Annual Reports or 

Webpages Listed on the BIST 100 

The CSR Projects Environmental 

Matters 

Employees and Social 

Issues 

Human Rights and Anti-

Corruption Issues 

Companies 

Anadolu Efes Biracılık ve Malt 

Sanayi AŞ 

✓ ✓ ✓ 

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik 

Sanayi ve Ticaret AŞ 

✓ ✓ ✓ 

Coca Cola İçecek AŞ ✓ ✓ ✓ 

Çan2 Termik AŞ ✓ ✓ ✖ 

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret 

AŞ 

✓ ✓ ✓ 

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ✓ ✓ ✓ 

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları TAŞ ✓ ✓ ✓ 

Gübre Fabrikaları TAŞ ✓ ✓ ✖ 

İskenderun Demir Çelik AŞ ✓ ✓ ✓ 
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Koç Holding AŞ ✓ ✓ ✓ 

Koza Altın İşletmeleri AŞ ✓ ✓ ✖ 

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ✓ ✓ ✓ 

Otokar Otomativ ve Savunma 

Sanayi AŞ 

✓ ✓ ✓ 

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ ✓ ✓ ✓ 

Sasa Polyester Sanayi AŞ ✓ ✓ ✓ 

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ ✓ ✓ ✓ 

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineri AŞ ✓ ✓ ✓ 

Türk Hava Yolları AO ✓ ✓ ✓ 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 

AŞ 

✓ ✓ ✓ 

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ ✓ ✓ ✓ 

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret 

AŞ 

✓ ✓ ✓ 

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 

AŞ 

✓ ✓ ✓ 

Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ ✓ ✓ ✖ 

Petkim Petrokimya Holding AŞ ✓ ✓ ✓ 

Karsan Otomativ Sanayi ve Ticaret 

AŞ 

✓ ✓ ✓ 

Ford Otomativ Sanayi AŞ ✓ ✓ ✓ 

Aygaz AŞ ✓ ✓ ✓ 

Arçelik AŞ ✓ ✓ ✓ 

Alarko Holding AŞ ✓ ✓ ✓ 

Bim Birleşik Mağazalar AŞ ✓ ✓ ✓ 

Total Percentage of the Availability 

of the CRS Projects 

100% 100% 86,6% 

 

3.2. Analysis and Discussion  

This Table 1 aims to indicate the availability of three types of the CSR Projects: ‘environmental matters, 

employees and social issues, and human rights and anti-corruption issues’, on the webpages or in the annual 

reports/sustainability reports of a total of 30 randomly selected companies listed on the BIST 100.   
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The evidence of this research indicates that the availability of the CSR projects of the sample corporations 

seems to reach an adequate level on the BIST 100. Despite the fact that there are no any legal requirements for 

corporations to apply the CSR projects, listed companies on the BIST 100 appear to understand the real benefits 

of becoming socially responsible to the all stakeholders.  

According to the results of Table 1, all sample companies are successful in applying environmental matters, 

and employees and social issues as the CSR projects. However, in terms of human rights and anti-corruption 

issues, it seems that the selected companies have a problem applying or making them available on their 

webpages or in their annual/sustainability reports. As observed from Table 1, the total percentage of the 

availability of these CSR projects is 86,6% for the selected companies. It can be challenging for the listed 

companies on the BIST 100, because Turkey seems to lose its trustworthiness in the eye of the international 

investors day by day. Transparency International’s 2020 Corruption Perception Index ranks Turkey 86th place 

out of 180 countries (Transparency International-2020CPI). In this respect, in order to make the listed 

companies more attractive for long-term investors, it is essential to take further steps with regards to human 

rights and anti-corruption issues. Hence, all investors would have a clear picture about companies and 

financial markets in Turkey.  

Overall, it can be claimed that the application process of the CSR projects seems to reach a satisfactory level 

for listed companies on the BIST 100. The empirical work above indicated that all corporations are successful 

in carrying out environmental matters, and employees and social issues. However, the points to take into 

consideration are the availability of human rights and anti-corruption issues because this type of the CSR 

projects seems to be problematic for the selected corporations. Trust can be accepted as the fundamental 

element for the attractiveness of corporations, because its absence lowers the number of investors. Therefore, 

the emphasis on human rights and anti-corruption issues may build trust and provide confidence in favour of 

corporations.  

4. Discussions and Conclusion   

The CSR can be accepted as the sense of responsibility that all undertakings should have in order to make 

positive contributions to the society. In this study, the advantages and disadvantages of CSR have been 

disgusted and how the idea of CSR has been converted into practice has been evaluated by making an 

empirical research in randomly selected companies on the BIST 100.  

Within the framework of the findings, the advantages of the CSR can be listed as follows: to have a positive 

impact on increasing the profitability of corporations; to support marketing goals and to improve brand image 

of corporations by creating a social impact and providing prestige awards; to have positive effects on corporate 

image and employee motivation; to create a better financial environment based on the principle of goodwill; 

and so to make corporations more attractive for the long-term investors.  

On the other hand, this study indicates that the CSR has also some side effects for corporations. The additional 

costs of the CSR; difficulties in implementing the CRS projects in markets where the competition is low; the 

negative views against the CSR projects that accept it as an immoral activity; the misleading impact of the CSR 

according to the devil side of corporations and to make a distinction between making profits and social, 

environmental and ethical issues can be highlighted as the outstanding disadvantages of the CSR.  

This research implies that in the light of the advantages of the CSR, these disadvantages can be carried out to 

bearable dimensions. Fundamentally, the CSR increases the number of long-term investors in financial 

markets, improves the quality of products and services in corporations, and helps to reduce social, 

environmental, ethical problems in society. In this respect, the CSR can be considered as an effective strategy 

to fight with the dark or devil side of corporations in the market.  

In order to understand to what extent the idea of the CSR has been converted into practise, an empirical 

research has been applied in randomly selected companies listed on the BIST 100. The aim of this empirical 

research is to examine the implementation level of the CSR projects even if there is no any legal requirement 

in the legislative framework. The results of Table 1 above reveals that all sample companies are successful in 

applying environmental matters, and employees and social issues as the CSR projects. However, in terms of 

human rights and anti-corruption issues, only 86,6% of the selected companies have managed to make them 

available in their annual reports or on their webpages.  
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To overall, it can be claimed that the CSR plays a key role in converting the above-mentioned negative impacts 

of companies into the positive effects. It basically increases the sensitivity of corporations to environmental 

and social issues and provides a work environment within the framework of human rights and anti-corruption 

policies. Therefore, it seems necessary to expand the CSR projects for a certain size of corporations in order to 

increase the attractiveness of financial markets. In addition, it can be useful to create a competent authority, 

which will be responsible for monitoring and supervising all the CSR projects. Hence, certain standards for 

the CSR projects can be provided in terms of environmental, social, and human rights and anti corruption 

issues.    
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Taşlıyan, M. (2012). Kurumsal sosyal sorumluluk: Modern is ̧ dünyasının vicdani gereği, Ankara Sanayi Odası 

Yayın Organı, Mayıs-Haziran, 22-42, 

Transparency International (2020). Corruption Perceptions Index 2020, 

https://www.environmentalleader.com/2015/08/impact-of-the-eu-directive-on-non-financial-reporting/
https://my.uopeople.edu/pluginfile.php/57436/mod_book/chapter/121631/BUS5116.Crowther.Aras.CSR.pdf
https://my.uopeople.edu/pluginfile.php/57436/mod_book/chapter/121631/BUS5116.Crowther.Aras.CSR.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2007/csr_guide.pdf
https://doi.org/10.5840/beq200818437
http://dx.doi.org/10.1111/peps.12029


M. Sönmez 13/4 (2021) 3622-3634 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                     J                                    Journal of Business Research-Turk 3634 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl, accessed at 20.11.2021,  

Vural, A. B., Coşkun, G. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik, Gümüşhane Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder), S.1, 61-87, 

World Business Council for Sustainable Development (1999). CSR definition, http://www.wbcsd.org/work- 

program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx, accessed at 17.11.2021.  

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
http://www.wbcsd.org/work-%20program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx
http://www.wbcsd.org/work-%20program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx


1This article is produced from the Ph.D thesis of Ahmed Hour in Atilim university. Graduate school of social sciences  

ÖnerilenAtıf/ Suggested Citation 

Hour, A.I.A., Dinçergök, B. (2021). The Impact of Corporate Strategies on Financial Leverage: Evidence From Turkish-Listed Firms, 

Journal of Business Research-Turk, 13 (4), 3635-3651. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 

2021, 13(4), 3635-3651 

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1346  

 
The Impact of Corporate Strategies on Financial Leverage: Evidence From Turkish-

Listed Firms1 

Ahmed Ibrahim Abdelhadi HOUR a   Burcu DİNÇERGÖK a    
aAtilim University, Graduate school of social sciences, Ankara, Turkey. Ahmethoor90@gmail.com  
bAtilim university, School of Business, Ankara, Turkey burcu.dincergok@atilim.edu.tr 

 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Keywords:  

Corporate Strategy 

Capital Structure 

Internationalization  

Diversification 
 
 

Received 13October 2021 

Revised 12November 2021 

Accepted 5 December  2021 

 

 

 

Article Classification:  

Research Article 

 

Purpose – The study aims to carry out empirical testing to analyze the impact of corporate strategies 

(internationalization, diversification) on financial decisions for non-financial Turkish listed firms.  

Method – The fixed effects panel data model is utilized in the analysis to examine the effect of 

internationalization and diversification strategies on leverage ratio of Turkish firms. Data is collected from 

hundred fifty-three non-financial organizations that are listed on the Borsa Istanbul Stock Exchange (ISE) 

between 2003–2018.  

Finding – The outcomes of this study provide empirical evidence that internationalization and 

diversification have significant positive impacts on debt level of Turkish organizations. Moreover, 

liquidity, non-debt tax shield, tangibility, and profitability have significant negative effect on debt ratio of 

non-financial Turkish firms. The findings of this paper also suggest that size, growth opportunity, and 

ownership concentration have positive and significant effect on debt ratio of Turkish firms.  

Discussing – Considering a wide range of the financial literature that recognized capital structure as a 

crucial subject, most of the literature addressed the relations between firm-specific characteristics and 

financial leverage, a few studies focused on the relation between corporate strategy and a firm’s leverage 

in developed and emerging countries’ economics. Unfortunately, Turkey has been neglected in this field. 

To do so, this study considered the effect of two corporate strategies – internationalization and 

diversification strategies – and seven more factors potentially influencing the capital structure of Turkish 

firms. 

1. INTRODUCTION 

Capital structure has attracted academic attention and sparked an intense debate in the field of financial 

management for decades. Capital structure has been a highly debatable topic since Modigliani and Merton 

Miller (MM), in 1958, set a precedent that the value of the organization is not affected by its capital structure. 

The percentage of debt an organization uses in its capital structure is called financial leverage (Gill & Mathur, 

2011). It can be stated that the blend between debt and equity that is used to fund the growth and operations 

of an organizations is capital structure (Dirk et al., 2006). While equity can be retained earnings, preferred 

stock, or common stock, debt is referred to as funds that are sourced from financial institutions or a debt 

holder. To explain factors that may affect financial decisions, most previous studies focused on a firm’s 

characteristics as determining factor of capital structure (Ozkan, 2001; Sayılgan et al., 2006; Bayrakdaroğlu et 

al., 2013; Acaravci, 2015). Other scholars (Barton & Gordon, 1988; Lee & Kwok, 1988; Lowe et al., 1994; Chuang 

et al., 1999), however, link corporate strategy to financial leverage to explain capital structure from the 

behavioral perspective; this approach also allows to understand the capital structure from the managerial 

decision perspective. Nevertheless, corporate strategies have been subject to more attention and are being 

adopted in recent years due to the highly competitive environment as a result of globalization. Corporate 

strategy is one of the three levels of strategy for any organization: functional, business, and corporate. At the 

corporate level, the strategy can be structured for the whole organization. Moreover, strategy comprises 

dealing with multiple business domains and taking critical decisions in them. At the business unit level, 

strategies are focus on how to turn the company’s vision into reality. At the functional level, the strategy is 

http://?
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applied to convert the business unit level objectives and goals, using the strengths and capabilities of the 

company. According to Harrison (2003), there are four generic types of corporate strategies: growth, stability, 

retrenchment, and combination strategy. Our study focuses on the corporate growth strategy, which further 

has different types of strategies that firms can adopt as per their characteristics and environment. According 

to Ansoff (1965), the four main corporate growth strategies are integration, diversification, product 

development, and internationalization. 

Several studies have explained the influence of corporate strategy on an organization’s financial decisions; 

Majority of these studies used one type of corporate strategy at a time. Some of them used internationalization 

as a dimension of corporate strategy (Williamson, 1988; Chkir& Cosset, 2003; Singh &Nejadmalayeri, 2004; 

Lindner et al., 2018; Duran &Stephen, 2020), whereas several other studies focused on diversification (Singh 

et al., 2003; Rocca et al., 2009;  Jouida, 2018; Dinh et al., 2019).A few studies associated integration with a firm’s 

capital structure( Javorcik & Spatareanu, 2009; Lucey &Zhang, 2011). On the other hand, some researchers 

used more than one dimension of corporate strategy in their studies. Low and Chen (2004) focused on 

internationalization and diversification; Cappa et al. (2020) investigated how capital structure is impacted by 

diversification, integration, and internationalization. 

The contributing value of this research is achieved through adopting behavioral theory principles of capital 

structure to investigate the relationship between corporate strategy and leverage. Thereby extending recent 

studies that focused on firms’ characteristics as determining factor of capital structure. Furthermore, previous 

studies, within the listed Turkish organizations context, focused only on one dimension of corporate strategy, 

or they mixed internationalization with diversification by focusing on multinational diversified firms. 

However, our research will be the first study in Turkey to consider two types of corporate strategy 

(internationalization and diversification) simultaneously and independently, to give a clear picture of the 

influence of corporate strategy on leverage ratio for Turkish-listed organizations. The financial crisis, 

globalization, and changes in international politics that the world experienced in the past twenty years have 

increased competition, especially in emerging countries’ markets. Moreover, the strategic choices of firms are 

changing due to the rapidly changing digital technologies and innovation advancements (Dobusch & 

Kapeller, 2018). Keeping these aspects in perspective, there is a need to re-examine the factors that could 

impact an organization’s leverage ratio. To do so, we focused on the impact of corporate strategy 

(diversification and internationalization) on financial leverage through empirical evidence. 

We organized our paper to present the theoretical framework of the variables and their relationships and 

develop the hypothesis that can describe it according to available analyses. Subsequently, we provide the 

methodology of the study, including variables, model of the study, sample, and the data collection methods. 

After study application, we report the results and statistical analysis. Finally, findings are discussed based on 

empirical data, and the last section presents the findings, conclusions, and limitations of this research. 

2. Theoretical Framework and Hypotheses Structuring 

The concept of corporate strategy has three main sub-dimensions: internationalization, diversification, and 

integration. Internationalization and diversification strategies have a significant role in the strategic behavior 

of large organizations, and are vital determinants of capital structure (Hitt et al., 1994). In this study, only 

internationalization and diversification were chosen as dimensions of corporate strategy. The following 

sections narrate the characteristics of the relationships between these two dimensions and capital structure. 

2.1. Internationalization and capital structure  

The concept of internationalization has evolved in the last decades. Internationalization refers to the process 

in which the organizations progressively expand their operations in the international market or across national 

boundaries (Johanson& Vahlne, 1977; Welch &Luostarinen, 1988; Kwok &Reeb, 2000; Yeyati&Micco, 2007). 

Theories that explained the impact of internationalization strategy on a firm’s financial leverage provide 

conflicting predictions; each theory has its own perspectives. The agency theory (Jensen &Meckling, 1976) 

predicts a negative impact of organization internationalization on its leverage ratio. An international firm’s 

investors face issues in gathering and processing information, which make investing in international firms 

difficult, and costs more as compared to domestic businesses. Additionally, due to high costs of auditing, 

differences legal structures, and cultural variations, debt holders would ask for higher interest payments on 
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debts of international firms. Hence, it would be more costly for international firms to borrow than domestic 

firms. Thus, international firms tend to characterize their capital structure with less debt because of the higher 

cost of it (Doukas & Pantzalis, 2003). A few studies were consistent with the agency theory’s expectations; 

their findings detected a negative relationship of internationalization with debt ratio (Kim & Lyn, 2003; 

Doukas & Pantzalis, 2003; Cappa et al., 2020). In contrast, the trade-off theory, which states than an 

organization’s financial leverage is to be defined by a trade-off between tax shields of debt, and financial 

distress, and agency costs, predicts a positive impact of the organization's internationalization and leverage 

ratio (Mansi & Reeb, 2002). International organizations can own subsidiaries in different locations with 

advantageous tax rates or interest deduction laws; thus, they are more able to increase their tax shield 

advantages (Joliet & Muller, 2013). Internationalization also creates cash flow diversification.  Most of the 

previous studies with empirical approaches confirmed the predictions of the trade-off theory, and they found 

internationalization and leverage ratio positively correlated, especially in developing countries (Heston & 

Rouwenhorst, 1994; Mansi & Reeb, 2002; Gönenç & Arslan, 2003; Singh & Nejadmalayeri, 2004; Gonenc & 

Haan, 2014; Wyrobek & Lane, 2019; Duran & Stephen, 2020). Gönenç and Arslan (2003) found that 

internationalization and debt ratios are positively correlated in the Turkish market. Moreover, Gonenc and 

Haan (2014) results detected international firms in developing countries have high debt levels in comparison 

with domestics ones, as result, we expect Turkish international organizations to have greater debt levels in 

their financial leverage than domestic firms. The first hypothesis is proposed based on the aforementioned 

literature findings.  

H1: The internationalization strategy has a positive impact on the financial leverage of non-financial 

Turkish-listed firms 

2.2. Diversification and capital structure 

The diversification strategy (product diversification), according to previous literature, can be further classified 

into two types, namely related and unrelated diversification. Unrelated diversification shows the extent to 

which a company’s activities are dispersed across different industries, whereas related diversification implies 

the dispersion of a firm throughout business segments (Rumelt, 1974). Firms that are located in developed 

economies are more likely to use related diversification, while unrelated diversification is more applicable in 

emerging markets (Purkayastha et al., 2012). Furthermore, regarding the correlation of diversification with 

debt ratio, diversification can affect the financial leverage of an organization in three ways: co-insurance effect, 

transaction cost explanation, and agency theory. According to the co-insurance effect, diversification capable 

of improving a firm’s debt capacity through a reduction in business risks. It is argued that diversified activities 

of an organization can help to decrease the risks of operating through single domain, and these organizations 

are supposed to utilize more debt due to the benefits of the fiscal advantages related to debt (Kim & 

McConnell, 1977). Similarly, Bergh (1997) noted that the co-insurance effect is more applicable for unrelated 

diversification strategies due to the low correspondence among different industries. Bergh (1997) also 

mentioned that diversification strategies will result in more debt usage compared to non-diversified ones. 

Based on these arguments, the co-insurance effect expected a positive correlation of the diversification strategy 

with debt ratio (Menendez-Alonso, 2010).  

Based on the transaction cost explanation, unutilized assets are the main motives for companies to their 

activities (Menendez-Alonso, 2010). The transaction cost explanation investigates the financial decision of an 

organization according to its specific degree of assets (Williamson, 1988). For an organization with an 

increased specificity of assets, equity is the preferred financial tool, as the ability to redeploy these assets is 

limited, and, hence, they have low values as collateral assets in the scenario of liquidation. Additionally, for 

an organization with no specificity in assets, debt is the preferred financial instrument. Therefore, this 

approach suggests that related diversified firms tend to employ equity more than debt, while unrelated 

diversified firms are supposed to rely on debt more than equity. Thus, the transaction cost explanation predicts 

a negative effect of related diversification on leverage and a positive correlation of unrelated diversification 

with debt ratio. 

Agency cost theory provides further explanation about the impact of diversification on financial leverage. The 

concept seeks explaining the conflict between the views of manager and shareholders (Jensen, 1986). One way 
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to reconcile this conflict, as for the theory, is to consider debt financing. This suggests that firms should rely 

on borrowing money to finance expansion and precluding managers from making less efficient decisions, thus 

burying the fears of bad diversification decisions undertaken by managers. This means, among other things, 

that the debt ratio is positively correlated with diversification strategies (Rocca et al., 2009). Jensen, (1986) 

predicts a positive impact of diversification on debt ratio, he argued that using debt as a discipline tool on 

managerial behavior can reduce the managerial freehand of free cash flow. Thus, the concept reinforces the 

perspective that debt has a positive role in reducing manager's ability to recognize the detrimental 

diversification strategies. As a result, the effect of diversification strategy on financial decisions can be 

explained through the monitoring effect (Rocca et al., 2009).  

However, a few studies (Singh et al., 2003, Alonso, 2003; Rocca et al., 2009; Lim & Das, 2009; Ajay & 

Madhumathi, 2012; Joudia & Hellara, 2018; Benz &Hoang, 2019; Cappa et al., 2019) have related diversification 

to financial decisions. Rocca et al. (2009) discovered that the effect of diversification on financial leverage varies 

between related and unrelated diversification. Despite the positive effect of unrelated on leverage, debt ratio 

is affected negatively by related diversification. Additionally, Cappa et al. (2020) measured diversification 

based on the Herfindahl index of industrial concentration and concluded that diversification has a positive 

correlation with financial leverage. The second hypothesis is proposed based on the aforementioned literature 

findings. 

H2: The diversification strategy has a positive impact on the leverage ratio of non-financial Turkish-listed 

firms. 

2.3. Other determining factors of capital structure 

The literature is extensive as it approaches determining factors of capital structure. Most studies emphasized 

the role of size, profitability, liquidity, growth opportunities, tangibility, non-debt tax shields, and ownership 

concentration on capital structure determination ( Miguel & Pindado, 2001; Daskalakis & Psillaki, 2008; Wahab 

& Ramli, 2013; Acedo-Ramírez & Ruiz-Cabestre, 2014; Acaravci, 2015) Besides the main variables of 

diversification and internationalization, the variables listed above were chosen as control variables in our 

study, which are separately examined accordingly. 

Size 

Research show that the size of a firm affects its leverage ratio. A negative relationship of the size of an 

organization with its debt ratio is suggested by the pecking order theory suggests, which argues that large 

firms are supposed to finance their leverage by equity more than debt, due to the higher capability of issuing 

equity and the lower information asymmetry compared to smaller ones (Kashefi-Pour et al., 2010). Some 

empirical research supported the concept’s prediction that leverage is negatively influenced by a firm's size 

(Wald, 1999; Attar, 2014; Cappa et al., 2020). Alternatively, the trade-off theory suggests that big organizations 

are supposed to have higher debts in their capital structure caused by lower non-payment risk (Myesrs, 1984). 

Large firms increase their amount of debt because they're expected a lower bankruptcy cost (Rajanand & 

Zinglales, 1995). Thus, the trade-off theory suggests a positive correlation between debt ratio and the size of 

the organization. Majority of research supported the trade-off theory’s perspective (Rajan & Zingales, 1995; 

Gönenç & Arslan, 2003; Gaud et al., 2005; Sayilgan et al., 2006; Tomak, 2013; Bayrakdaroğlu et al., 2013; 

Acaravci, 2015; Coleman et al., 2016; Singh, 2016; Dinçergök, 2017), their results detected that size of a firm 

affect leverage positively.  

Profitability 

There are conflicting predictions profitability’s impact on capital structure. As per trade-off theory, the 

organization’s profitability, and leverage are positively correlated. Profitable organizations have better 

borrowing capabilities due to their greater ability to paying back their loans (Gaud et al., 2005). Furthermore, 

profitable organizations have higher revenues to shield from taxes. Therefore, they could have benefited debt’s 

tax advantage (Huang & Song, 2006). Similarly, the agency cost theory predicted a positive correlation 

between profitability on the debt ratio. It argued that organizations with higher profits may face serious free 

cash flow problems, thus, high debt could be utilized to lessen these problems (Jensen, 1986). Subsequently, a 

https://www.semanticscholar.org/author/Burcu-Din%C3%A7erg%C3%B6k/118911094
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few empirical studies identified a positive correlation between the two variables (Taub, 1975; Fattouh et al., 

2002; Munene, 2006). In contrast, from pecking order theory’s proposition leverage and profitability are 

negatively correlated; it claims that profitable organizations prioritize using internal financing to avoid the 

cost of external financing and reducing information asymmetries (Myers & Majluf, 1984). Consequently, most 

of the empirical research that investigated the impact of profitability on financial leverage supported the 

Pecking order theory’s prediction and concluded with negative relationship between profitability and 

leverage (Ozkan, 2001; Gönenç & Arslan, 2003; Tong & Green, 2007; Sayilgan et al., 2006; Acaravci, 2015; 

Bayrakdaroğlu et al., 2013; Cappa et al., 2020).  

Liquidity 

The liquidity ratio of organizations has two contradictory impacts on the organization’s financial decisions. 

The trade-off theory expects organizations with more liquid assets to meet their commitments, hence tending 

to use external funds with minimized costs. As a result, organizations with higher liquidity levels tend to have 

higher debt levels. Hence, the trade-off theory expects liquidity and leverage to have a positive correlation. A 

number of empirical studies (Bhaduri, 2002; Sibilkov, 2009; Umer, 2014; Pacheco & Tavares, 2015; Shah& Khan, 

2017; Kiracı & Aydin, 2018) met the prediction of the trade-off theory and observed a positive relationship 

between the two variables. On the contrary, the pecking order theory predicts that an organization with higher 

liquidity level would have lower leverage ratio; this negative correlation is predicted because firms with high 

liquid assets should use their internal financing rather than debt (Deesomsak et al., 2004). Consequently, some 

empirical studies evidence that liquidity and leverage are negatively correlated (Deesomsak et al., 2004; Ali et 

al., 2011; Sbeti & Moosa, 2012; Güner, 2015; Cevheroglu-Acar, 2018; Ramli et al., 2019). 

Growth opportunity 

Literature of finance suggests different explanations for the relationship of this variable with financial 

leverage. According to the agency theory, an organization with higher growth opportunities tends to employ 

less debt in aim to reducing conflict of interest between the shareholders and debt holders; this means less 

debt and more equity level. It is claimed that an organization with higher growth potentials is more inclined 

to utilize less debt due to their stronger motivation to evade underinvestment and asset substitution caused 

by conflicts of bondholders and shareholders. Subsequently, the agency theory predicts growth opportunities 

and financial leverage to have a negative impact relationship (Myers, 1977; La Rocca et al., 2009). Similarly, 

the trade-off theory expected growth opportunity and debt ratio to be negatively correlated; it argues growth 

opportunity does not have collateral value and in case of bankruptcy this will lead to higher bankruptcy costs, 

however, organization that have high levels of growth opportunities will experience higher bankruptcy costs, 

which implies less amount of debt. Nevertheless, the pecking order theory suggests that growth potentials 

and leverage ratio demonstrate a positive correlational relationship. It argues that organizations may look for 

external funds to finance their growth. As a result, organizations that have higher growth opportunities 

potentially have higher debt levels (Myers, 1977). Some empirical studies were in the line with the predictions 

of trade-off theory and agency theory, and they found a negative correlation between growth opportunities 

and leverage (Brush et al., 2000; Chen, 2003; Arsov&Naumoski, 2016). In contrast, some other studies 

supported the prediction of the pecking order theory, where the findings detected that growth opportunity 

and capital structure have a positive correlation (Sayilgan et al., 2006; Bayrakdaroğlu et al., 2013; Köksal et al., 

2013; Acaravcı, 2015). We used the growth in total assets to examine if growth opportunity has an effect on 

the financial leverage. 

Non-debt tax shield (NDTS) 

Non-debt tax shield shows certain impact on the debt tax shield, where it emerges long-term deferred 

expenses, amortization, and tax reduction due to depreciation causing tax reductions. The non-debt tax shields 

involve accelerated depreciation and investment tax credits (Allen & Mizono, 1989). DeAngelo and Masulis 

(1980) argue that tax benefits of debt financing are substituted by non-tax debt shields; thus, the tax reductions 

investment tax credits and depreciation could be used instead of tax benefits of debt financing. Companies 

with higher non-debt tax shields usually predict having reduced leverage than those with lower non-debt tax 

shields. As a result, DeAngelo and Masulis (1980) found that NDTS is negatively correlated with debt ratio. 

Most empirical studies examined were in the line with the predictions of DeAngelo and Masulis (1980), and 
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they reported leverage and non-debt tax shields to be correlated negatively (Miguel &Pindado, 2001; Ozkan, 

2001; Sayilgan et al., 2006; Bayrakdaroğlu et al., 2013; Ramli et al., 2016). On the other hand, other literature 

(Wiwattanakantang, 1999; Bauer, 2004; Ramli et al., 2016) expected the opposite; they evidenced a positive 

relationship between the non-debt tax shield and leverage. Bradley et al. (1984) reported a significant positive 

relationship between non-debt tax shield and a firm's level of debt. In the same vein Graham, (203) argued 

that heavy investments in tangible assets is more effective in generating higher levels of depreciation and tax 

credits, leading to higher debt levels.  

Tangibility 

Tangibility is considered a significant determining factor of capital structure. Agency theory and trade-off 

theory mutually expect a positive impact on the leverage ratio, as it is easier to collateralize tangible assets and 

that endure value losses in financial distress. The value of tangible assets is higher than intangible assets at 

bankruptcy. Therefore, tangible assets could affect the borrowing decisions of a company, and subsequently, 

high tangibility leads to increased borrowing ability (Guad et al., 2005). Moreover, lender become more willing 

to offer funds and high leverage values proportionally with tangibility levels recorded on balance sheets 

(Rajan & Zingales, 1995; Hardiningsih & Oktaviani, 2012). Hence, tangibility is positively correlated with the 

leverage ratio (Stohs & Mauer, 1996). In other words, organizations with fixed assets of higher value are more 

inclined towards having more debts. Conversely, companies with a lower level of tangibility have less ability 

to be able to guarantee their debt in the long term (Laksana & Widyawati, 2016). Several empirical studies 

(Rajan & Zingales, 1995; Hardiningsih & Oktaviani, 2012; Iswarini & Ardiansari, 2018) confirm the prediction 

of the trade-off theory and have indicated that leverage and tangibility are positively correlated. In contrast, 

pecking order theory suggests that an organization with higher tangibility level would have fewer information 

asymmetry problems, this means easier to issue equity (Harris & Raviv, 1991). Thus, the pecking order theory 

predicted leverage and tangibility to be negatively correlated. Some previous studies (Gönenç & Arslan, 2003; 

Sayilgan et al., 2006; Arilyn, 2020; Bayrakdaroğlu et al., 2013; Demirhan, 2009) supported the pecking order 

theory’s proposition; their results showed that tangibility affected debt ratio negatively.  

Ownership concentration 

The ownership structure is considered a key determining factor of corporate governance due to its impact on 

the motivations of managers and subsequently organizational efficiency. The direction of correlation among 

ownership concentration and financial leverage varies among different theories. First, the monitoring 

argument stated that monitoring and controlling of management is more effective by large shareholders. 

Therefore, debt is one of the internal disciplinary tools, can be used by shareholders to reduce investments in 

non-profit projects (Pindado & La Torre, 2011). Second, if firms have small shareholders, usually managers 

have the power to control and monitoring the financial decisions and to avoid bankruptcy risk managers tend 

to use less debt. Consequently, it can be said that large shareholders make it hard for managers to determine 

leverage according to their objectives (Friend & Lang, 1988). Finally, if a firm is highly concentrated in 

ownership and power lies with a party that likes to use power – family or government ownership – to not lose 

this power, debt financing is preferred (Driffield et al., 2007). In contrast, some other literature predicted a 

negative impact of ownership concentration on financial leverage caused by substitution and expropriation. 

The substitution hypothesis argues that changes in the disciplinarily of debt is monitored and controlled by 

major shareholders (Grier & Zychowicz, 1994). For the expropriation argument, it is argued that when cash-

flow rights of major stakeholders are exceeded by their control rights, they try to requisition minority 

shareholders, either by transferred resources from the company or by investing in unprofitable projects for 

their interests. Therefore, they prefer to avoid credit monitoring (Shleifer & Vishny, 1986; Johnson et al., 

2000).Several empirical studies have examined correlations between ownership concentration and capital 

structure. Some of these studies show positive correlation between ownership concentration and on 

organization’s capital structure (Gönenç& Arslan, 2003; Pindado& La Torre, 2011; Ozili & Uadiale, 2017; 

Migliardo & Forgione, 2018). On the other hand, some others (Omet, 2006; Lin & Zhang, 2009; Stancic et al., 

2014; Boussaada et al., 2015; Ceylan, 2018) found ownership concentration negatively correlated with debt 

ratio.  
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3. Research Methodology 

3.1. Sample and data collection 

The sample of this study comprised non-financial organizations listed on the Borsa Istanbul Stock Exchange 

(ISE) between 2003–2018. Financial, insurance, and firms with incomplete observation in any year of the 

analyzed period were eliminated from the study; thus, the sample consisted of a balanced panel of 153 

organizations (2,448 observations), which is 66% of the total population. Data were gathered from Thomson 

Reuters Eikon database and the Public disclosure platform (KAP) 

3.2. Variables 

The debt ratio was chosen as a measurement tool for financial leverage, which is the dependent variable in 

our model (TDTA). Previous studies used various measurements as an alternative to financial leverage (debt 

ratio). Financial leverage is used by the ratio dividing total debt by net assets (Rajan & Zingales, 1995). Some 

other studies used the ratio of total debt over equity (Sayilgan et al., 2006; Abdul-Qadir et al., 2015). Leverage 

was also calculated using the ratio of total liabilities to total assets (Oktovianti & Agustia, 2012) and by long-

term debt to total assets (Ahmad pour et al., 2012), and by total debt to total assets (Puragand Abdullah, 2016; 

Nguyen, 2020). In our study, we used the totals debt to assets ratio to measure the leverage ratio. 

Internationalization (INTER) is assumed as first independent variable, and foreign sales over total sales is 

assumed to be a scale for internationalization in our study. Similar to the study of Gönenç and Arslan (2003) 

firms are accepted as international if the ratio of foreign revenue to the total revenue was equal to or more 

than 10%, the dummy variable was 1 for international firms and 0 for domestic ones.  

The second independent variable is diversification. Generally, the SIC system and Nace code classifications 

are used as a measurement of diversification, which has been evidenced by various studies (Amit & Livnat, 

1989). Since our study focused on Turkish firms, and due to the lack of coding for Turkish firms, we proxies 

diversification (DIVERS) in Turkish firms based on the business summary of them by using NACE code 

classification Reverence 2. If an organization operates in multiple divisions, it is accepted as diversified; a firm 

that operates in only one division is to be accepted as non-diversified. The dummy variable used to measure 

diversification variable (DIVERS) assumes a value of ONE for diversified firms, while ZERO is assumed for 

non-diversified ones. 

Several specific factors that may affect the financial leverage have been controlled in this study. We measure 

these factors as follows: 

 Ownership concentration: considering the three main shareholders, their total percentage share is used to 

measure the ownership concentration variable (owner). 

 Tangibility: The ratio of fixed to total assets (fixed /total) is calculated to measure tangibility variable 

(TANG). 

 Non-debt tax shield: The ratio of annual depreciation expense to total assets is used to measure the (NDTS) 

variable. 

 Growth opportunity: The ratio of the percentage change in total assets is used to measure growth 

opportunity in the total assets  variable (GROW) 

 Liquidity: Current assets to current liabilities are used to measure liquidity variable (LIQUID). 

 Profitability: The ROA to total assets, which is calculated through the net income rate after tax to total 

assets, measures profitability variable (PROF). 

 Size of the firm: The natural log value of total assets represents the size variable (SIZE). 

 

3.3. Research Model 

We estimate the following model using panel data analysis to examine the effect of our independent variables 

on our dependent variable (TDTA) at time t:  

TDTAt =α + β1DIVERSi,t +β2INTERi,t +β3SIZEi,t +β4PROFi,t +β5TANGi,t+β6NDTSi,t + β7LIQUIDi,t 

+β8GROWi,t +β9OWNERi,t + ε, 
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Where TDTAt is the financial leverage of a firm i at time t, DIVERSt is diversification at time t, INTERt is 

internationalization at time t, SIZE is the size of firm i at time t, PROF is the profitability of firm i at time t, 

TANGt is the tangibility of firm i at time t, NDTSt represents non-debt tax shields of firms i at time t, LIQUIDt 

is the liquidity of firm i at time t, GROWt is the growth opportunity of assets at time t and OWNERt is the 

ownership concentration of firm i at time t. 

4. Finding of Study 

The descriptive statistics for the dataset is reported in Table 1 for all research variables. The findings of the 

leverage variable (TDTA) show that Turkish firms use approximately 27% debt. The mean of 

internationalization shows that 58% of Turkish firms are international firms. The average of diversification is 

around 42%. The descriptive statistics of our control variable show that the mean of ownership concentration 

is around 65%, which indicates that Turkish firms are highly concentrated, the average size of Turkish firms 

is around 5.7, liquidity is 2.08, profitability is almost 6%, tangibility is around 34%, growth opportunity of 

Turkish firms is 20%, and non-debt tax shield is around 4%.  

Table1. Descriptive Statistics 

Variable 

Number of 

Observed 

Organizations 

Average SD Min. Max. 

TDTA 2448 

 

0.2685 

 

 

0.2020 0 1.604 
INTER 2448 0.5755 0.4943 0 1 

DIVERS 2448 0.4240 0.4942 0 1 
OWNER 2448 0.6548 0.1807 0.114 1 
SIZE 2448 5.7078 1.6224 0.7884 9.964 
LIQUID 2448 2.0801 1.7491 0.0393 8.975 

PROF 2448 0.0551 0.1724 -1.401 2.697 
TANG 2448 0.3443 0.2051 0.0001 1.414 
NDTS 2448 0.0397 0.0735 

 

0 1.497 
GROW 2448 0.2060 0.2125 -0.1208 0.9999 

Note: TDTA =debt ratio; INTER = internationalization; DIVERS diversified; OWNER= ownership 

concentration; LIQUID = liquidity; TANG = tangibility; PROF = profitability; NDTS= non debt tax shield; 

GROW = growth opportunities of assets. 

The results of the correlational analysis on the relationships between the ten variables is reported in Table 2. 

The correlation matrix indicate that all coefficients were less than 0.7 which means there is no existence of 

multicollinearity in our model as mentioned across existing literature (Lehmann et al., 1997; Cappa et al., 2019). 

Table2. Pearson Correlation Matrix 

Following standards that have been done by Namara (2017), we addressed the Breusch-Pagan test to check 

whether panel data or cross-sectional regression is consistent with our data. Table 3 shows the results of the 

Breusch-Pagan analysis. 

 

 

TDT

A 

INTE

R 

DIVE

R 

OW

N 

SIZ

E 

LIQU

I 

PRO

F 

TAN

G 

NDT

S 

GR

W TDTA 1.000          

INTER .096* 1.000         

DIVERS .225* .069* 1.000        

OWNE

R 

-.008* .043* .053* 1.000       

SIZE .170* .084* .092* .168* 1.00

0 

     

LIQUID -.326* -.007* -.044* .003* -

.172* 

1.000     

PROF -.239* .095* -.031* .092 .009* .249* 1.000    

TANG -.017* .049* -.084* -.010* .045* -.097* -.055* 1.000   

NDTS -.007* .055* .005* .035* -

.055* 

-.044* -.081* .097* 1.000  

GROW .092* -.056* .014* -.030* -

.011* 

-.085* .058* -.071* .011* 1.000 
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Table3. Breusch – Pagan Analysis 

Estimated results Var       Sd= sqart (var) 

TDTA .04083 0.2020 

 

E .01530 0.1237 
U .01553 0.1246 
Test Var (u) = 0  

Chibar2(0) 4325.0  

Liq 0.000  

Findings of the Breusch-Pagan analysis show the suitability of panel analysis in comparison with a cross-

sectional regression for our data. Based on that, the Hausman test should be used to analyze whether our data 

is explained using the models of fixed or random effects, following what has been carried out by previous 

studies (Jaisinghani, 2015). However, the Hausman test is only valid under homoscedasticity (Schmidheiny, 

2017). Thus, we employed the Breusch-Pagan test to check whether our data are homoscedastic or not (Pagan 

& Hall, 1983; Cappa et al., 2019). The results of the Breusch-Pagan test evidenced that there are no 

heteroscedasticity problems in our panel data, as reported in Table 4 

Table 4. Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity 

The results of the Breusch-Pagan analysis in Table4 suggest that Prob >F exceeds 0.05; thus, the null hypothesis 

is accepted. Subsequently, our panel data is characterized by homoscedasticity. We also checked the 

stationarity of our variable, which is an important assumption for panel regressions, with the Fisher test to 

check whether we have unit-root problems in our panel data; Table 5 shows the findings of Fisher analysis. 

Table 5. Fisher Analysis for Stationary of panel data 

 Inverse chi-Sq Inverse Nor Inverse Logit Modified Chi-sq 

P-valueTDTA 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

p-valueINTER 0.0013 0.0000 0.0000 0.0006 

p-valueDIVERS 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

p-valueOWNER 0.0000 0.0007 0.0001 0.0000 

p-valueSIZE 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 

p-valueLIQUID 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

p-valuePROF 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

p-valueTANG 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

p-valueNDTS 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

p-valueGROW 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Num. of panels 153 153 153 153 

Num. of periods 16 16 16 16 

The result of the Fisher analysis provided in Table 5 is deemed unacceptable (p < 0.01), which indicates that 

the data is stationary, thus fitting with panel regression. After testing heteroscedasticity and stationarity, we 

employed the Hausman test to check the suitability of the panel with either fixed or random models. Table 6 

shows the findings of Hausman analysis. 

 

 

 

 

H0: constant variance (homoscedasticity) 
H1: at least one variable has heteroscedasticity 
Chi2 (9)  =                                  3.10 

Prob> chi2 =                                   0.0785 
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Table 6. Hausman Analysis 

 

Hausman Test 

Coefficients -  
(A) (B)  (A - B) 

FIXED RANDOM           Difference 

INTER 0.04238  0.04210  0.00027 
DIVERS 0.36990  0.07895  0.29094 

OWNER 0.07159 

 

 0.04273  0.02885 
SIZE 0.06029  0.04804  0.01225 
LIQUID -0.01780  -0.01942  0.00162 
PROF -0.26687  -0.26855  0.00167 

TANG -0.09974  -0.10511  0.00532 
NDTS -0.09046  -0.12738  0.03691 
GROW 0.02614  0.03193 

 

 -0.00577 
Test H0: difference in coefficient not systematic 
Chi2 (9) 71.66   

Prob>chi2 0.001   

Based on the findings from Hausman analysis, the fixed effect model was used in our study. Following the 

main model (Model1); we derived four models; In Model 1, the analysis is conducted using all of the variables. 

The model’s coefficient of determination (R2) is 24%. Alternatively, the independent variables used in our 

model can explain  24 % of the variation of the leverage ratio. Model 2 and Model 3 analyze diversification and 

internationalization respectively. The R2s of Model 2 and 3 are 23.7 and 23.8% respectively; which are quite 

close. The R2 of the last model – which only uses the control variables – is 23%. In all the models, the chi-

squared test was significant at the 5% level, which proved that our models are valid. The findings from panel 

data analysis are shown in Table 7, and they indicate significant positive relationship between corporate 

strategies (diversification and internationalization) and the capital structure. 

Table 7. Fixed Effect model, Panel Data Regression Results 

Variable Model1 Model2 Model3 Model4 

INTER 
.04238*** 

(0.000) 
 

.04248*** 

(0.000) 
 

DIVERS 
.36990*** 

(0.000) 

.36887*** 

(0.000) 
  

OWNER 
.07159 ** 

(0.026) 

.07147** 

(0.027) 

.07095** 

(0.028) 

.07084** 

(0.029) 

LIQUID 
-.01778*** 

(0.000) 

-.01820***  

(0.000) 

- .01778***  

(0.000) 

- .06237*** 

(0.000) 

SIZE 
.06029*** 

(0.000) 

.06154*** 

(0.000) 

.06105*** 

(0.000) 

.01818*** 

(0.000) 

PROF 
-.26687 *** 

(0.000) 

-0.2671***  

(0.000) 

- .26587*** 

(0.000) 

- .26612*** 

(0.000) 

TANG 
-.09974 *** 

(0.000) 

-.09870*** 

(0.000) 

-.10116*** 

(0.000) 

-.10012*** 

(0.000) 

NDTS 
-.09046** 

(0.035) 

-0.07631*  

(0.076) 

- .08889** 

(0.039) 

- .07478* 

(0.083) 

GROW 
.02614** 

(0.043) 

.02685** 

(0.038) 
.02507** (0.053) 

.02578** 

(0.047) 

INTERCEPT 
-.21952 *** 

(0.000) 

-.20195*** 

(0.000) 

-.06597**  

(0.047) 

-.04887** 

(0.14) 
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Num. Obs 2448 2448 2448 2448 

Deg.  of freedom 9 8 8 7 

R2 0.2436 0.2373 0.2380 0.2318 

Pro>chi2 0.000 0.000 0.000 0.000 

Notes: * significant at 10% level; ** significant at 5% level; *** significant at 1% level. 

Based on the regression analysis, R-squared is 0.24; the coefficients of internationalization and diversification 

are approximately 0.042 and 0.36, respectively. The coefficients of internationalization are both positive in the 

three Models. When we use both of them in Model 1, they are statistically significant. We conclude that 

internationalization and diversification have a positive effect on the leverage ratio of Turkish firms; these 

results support our two main hypotheses (H1, H2). 

As for the control variables, our regression analysis shows that all control variables were significant at a 10% 

level in our empirical study, and only six variables out of seven were significant (p < 0.05). In Model 4 only 

control variables were taken; the coefficients of tangibility, profitability, and liquidity are found to be negative, 

whereas the coefficient of ownership concentration, size, and growth opportunity are found to be positive at 

a 5% level. Although, non-debt tax shield has a negative coefficient with a leverage ratio but is significant (p < 

0.1) in all models.   

5. Discussion of the Results 

Previous finance literature stated the strategy of firms as an important factor that may affect a firm’s financial 

leverage. Previous studies (Williamson, 1988; Kochhar & Hitt, 1998; Ramli et al., 2016; Bandyopadhyay & 

Barua, 2016; Duran &Stephen, 2020; Harper, & Sun, 2020; Cappa et al., 2020) focused on the impact of strategic 

decisions on financial leverage in different countries such as Italy, USA, the UK, China, Malaysia, and some 

African countries, whereas our study focused on the Turkish market that has been neglected by previous 

studies. Most of the previous studies (Chkir & Cosset,2003; Harrison et al., 2004; Rocca, et al., 2009; Lucey 

&Zhang, 2011;  Jouida, 2018; Lindner et al., 2018; Dinh et al., 2019; Duran &Stephen, 2020) considered only one 

dimension of corporate strategy. Our study, however, examined both internationalization and diversification 

strategies simultaneously and independently. The outcomes of our empirical study confirm the assumptions 

of the behavioral theory of capital structure (Barton &Gordon, 1988) through proving the effect of corporate 

strategy on an organization’s financial leverage even controlling the firm specific factors that might affect the 

leverage of a firm.  

Our outcomes confirm the predictions of trade-off theory’s that assumed the ownership of international firms 

of subsidiaries in different markets for advantageous tax rates or interest deduction laws. Hence, they are 

more able to leverage on tax shield advantages maximization (Mansi &Reeb, 2002; Joliet & Muller, 2013). 

Moreover, these results are in the line with the interpretation of Duran and Stephen (2020) who have proved 

that international firms can get an advantage by having access to low interest rates in the global capital 

markets, however, domestic firms, do not have access to these international capital markets, thus, they are 

generally characterized by a less amount of debt, Internationalization also provides a benefit of cash flow 

diversification. The result of our panel analysis is in line with what has been discovered by Gönenç and Arslan 

(2003); international firms in the Turkish market have a higher debt ratio than domestics ones.  

Moreover, our results show that the diversification strategy also has a positive effect on the firm's financial 

leverage, which confirms the findings of previous studies (Cappa, Cetrini, &Oriani, 2019; Singh et al., 2003; 

Kwok & Reeb, 2000; Chkir& Cosset, 2001) who finds a positive relation between leverage and diversification. 

Also, these results are in line with the perspective of the co-insurance effect and the transaction cost 

explanation diversification can improve a firm's debt capacity by reducing business risks (Bergh 1997; 

Williamson, 1988); When a firm diversifies its activities it has the potential to eliminate risks that are faced by 

firms operating in a sole domain, thus increasing their capacity for debt (Lewellen, 1971; Kim and McConnell, 
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1977). Operating in more than one sector leads to higher stability of cash flow and thus higher sustainability 

of leverage (Williamson, 1988). Moreover, the findings of the current study confirm the Agency theory 

predictions regarding the positive correlation between diversification and leverage. 

Finally, in terms of the control variables included in our model, our empirical data confirms the significant 

impact on organizational capital structure by ownership concentration, liquidity, non-debt tax shield, 

profitability, tangibility, growth opportunity, and the size of the organization. In terms of the association 

between liquidity and leverage, our empirical finding detected a negative relationship, which is consistent 

with the finding of several studies (Ozkan, 2001; Viviani, 2008; Güner, 2015; Ramli et al., 2017; Cappa et al., 

2020) who found that liquidity and debt ratios are negatively correlated. Additionally, our results confirm the 

assumptions of pecking order theory of lower debt level for high liquidity level organizations. Profitability 

also has a negative effect on the debt ratio, which assures the position of pecking order theory on the preference 

of internal financing by organizations with good profits in order to eliminate the need for external financing. 

Moreover, the current findings confirm the ones of similar literature (Ozkan, 2001; Bayrakdaroğlu et al., 2013; 

Acaravci, 2015; Cappa et al., 2020). Regarding tangibility, our findings show that tangibility and leverage are 

negatively correlated; our result confirms Turkish existing research (Gönenç& Arslan, 2003; Sayilgan et al., 

2006; Arilyn, 2020; Bayrakdaroğlu et al., 2013). 

Concerning ownership concentration, current findings show that Turkish organizations are highly 

concentrated, and the debt ratio of Turkish firms is positively influenced by ownership concentration. Our 

findings are consistent with several previous studies (Gönenç & Arslan, 2003; Pindado & La Torre, 2011; Ozili 

& Uadiale, 2017; Migliardo & Forgione, 2018) and are also supported the monitoring arguments which stated 

that shareholders owning the highest shares would be able to impose their monitoring and controlling policies 

on management. Therefore, debt can be used as an internal disciplinary tool. As well our results supported 

the argument of Driffield et al., (2007) who claimed that power-centered organizations that mainly those that 

have high ownership concentration – family or government ownership – to not lose this power, debt financing 

is preferred. In terms of growth opportunity; our findings show that leverage is positively coefficient with 

growth opportunity, our result confirms the suggestion of pecking order theory that claims organizations may 

need to look for external funds to finance their growth; as a result, debt levels can be elevated in organizations 

having higher growth potentials (Myers, 1977). Our results confirm literature findings claiming that growth 

opportunity is positively related to leverage ratio (Sayilgan et al., 2006; Bayrakdaroğlu et al., 2013; Köksal et 

al., 2013; Acaravcı, 2015).  Regarding the relation between leverage and size, our result confirms trade-off 

theory’s perspective on large companies’ owning more proportion of debt ratio due to lower non-payment 

risk. The empirical result of our study confirms the outcomes of existing literature (Rajan & Zingales, 1995; 

Gaud et al., 2005; Sayılgan et al., 2006; Coleman et al., 2016; Singh, 2016; Dinçergök, 2017), whose results 

detected a positive relationship between the size of the firm and leverage. Finally, our findings show that non-

debt tax shield and leverage are negatively correlated at a 10% level of significance; our findings are in the line 

with the predictions of DeAngelo and Masulis (1980) who suggest that firms with higher non-debt tax shields 

are expected to have lower leverage than firms with lower non-debt tax shields. In addition, current empirical 

results are consistent with the outcomes of existing literature on Turkish market (Sayilgan et al., 2006; 

Bayrakdaroğlu et al., 2013). 

6. CONCLUSION  

Capital structure is deemed a significant topic in financial literature since decades. Several research were 

conducted regarding the determining factors of capital structure. In particular, while majority of the literature 

focused mainly on relations between firm-specific characteristics with financial leverage, very few studies 

focused on the relation between corporate strategy and an organization’s leverage within developed and 

emerging markets. Moreover, most previous studies have conducted research on the relationships between 

one aspect of corporate strategy and a firm’s leverage at a time, our study considered the effect of two 

strategies. This study examined the corporate strategies under two subsections – internationalization and 

diversification strategies – and seven more factors potentially impacting firm’s capital structure were chosen 

as control variables. Existing empirical evidence indicates that of the study internationalization and 

diversification have a positive effect on a firm’s leverage.  Alternatively, international organizations have the 

tendency for higher level of debt than domestic and diversified firms employ debt more than non-diversified 
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ones. According to control variables our results detected, six out of seven variables – tangibility, ownership 

concentration, size, liquidity, growth opportunity, and profitability – are deemed as substantial determinants 

for Turkish organization’s capital structure. 

This study considered the simultaneous impact of two strategies at the corporate level (internationalization 

and diversification) on the capital structure. Further studies may include the third strategy namely; integration 

strategy in their analysis. 
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Amaç – Bu araştırmanın amacı, İstanbul’daki vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim veren 755 

akademisyene yönelik olarak, liderlik tarzlarının çalışanların örgütsel vatandaşlıklarına etkisinde bilgi 

paylaşımının aracılık rolünün yapısal eşitlik modeli yardımıyla belirlenmesidir.  

Yöntem –   Bu çalışmada, bağımlı değişken olarak örgütsel vatandaşlık, bağımsız değişken olarak liderlik 

tarzları ve aracı değişken olarak bilgi paylaşımı ele alınmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelidir. 

Anakütle İstanbul’daki vakıf ve devlet üniversitesinde görev yapan akademisyenler, örneklem ise 

araştırmaya gönüllü katılan 755 akademisyendir. Kullanılan ölçekler beşli likert yapısında, Türkçe 

geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan örgütsel vatandaşlık davranışı, liderlik tarzları ve bilgi 

paylaşımı ölçekleridir. İlk aşamada, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda, faktörler başarılı bir 

şekilde indirgenmiştir. Diğer aşamada, yapı geçerliliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılarak, 

uyum iyiliği sonuçları uygunluk göstererek son aşamada belirlenen modele yönelik ilişkilerin 

belirlenmesi amaçlı Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) tahmin edilmiştir. 

Bulgular – YEM sonucunda, liderlik tarzları bilgi paylaşımı üzerinde artırıcı yönde etkili ve bilgi 

paylaşımı ise, örgütsel vatandaşlık üzerinde artırıcı yönde anlamlı etkili çıkmıştır. Bilgi paylaşımının 

liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki aracılık görevinin anlamlılığını incelemek 

amacıyla, bootstrap analizinden yararlanılmıştır. Bootstrap standardize edilmiş değer aralıklarının sıfır 

olmadığı ve anlamlı olduğu görülmüştür. Bu durum, bilgi paylaşımının liderlik tarzı ile örgütsel 

vatandaşlık davranışı ilişkisinde aracılık rolünün olduğunu göstermiştir.  

Tartışma – Liderler, çalışanlarının davranış ve tutumlarına yön verme hususunda ciddi bir etkiye sahiptir. 

Liderlerin çalışanlara ait olan bilgilerin akışı ve paylaşımını gerçekleştirebilecek bir örgüt kültürü 

oluşturulması ve söz konusu bilgilerin örgütsel karar verme süreçleriyle bütünleşmesi sayesinde, bu 

döngü içinde örgütsel vatandaşlık davranışlarının gelişimi noktasında da önemli bir görevi 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, liderlik tarzları örgütsel vatandaşlık davranışını ve bilgi paylaşımını pozitif 

yönde etkilemektedir ve bilgi paylaşımı aracı role sahiptir. Alanyazında bu değişkenlere yönelik aracılık 

etkisi araştıran kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Farklı sektörler ve farklı örneklem için çalışma 

genişletilebilir.  
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Purpose – The purpose of this research is to determine the mediating role of knowledge sharing in the 

effect of leadership styles on organizational citizenship of employees with the help of structural equation 

model for 755 academicians who teach at foundation and state universities in Istanbul. 

Design/methodology/approach – In this study, organizational citizenship as a dependent variable, 

leadership styles as an independent variable, and knowledge sharing as a mediating variable are 

discussed. The research is a relational screening model. The population is academics working at 

foundation and state universities in Istanbul, and the sample is 755 academics who voluntarily 

participated in the research. The scales used are organizational citizenship behavior, leadership styles, 

and knowledge sharing scales, in a five-point likert structure, for which Turkish validity and reliability 

studies were conducted. In the first stage, factors were successfully reduced as a result of Explanatory 

Factor Analysis (EFA). The other stage, by using Confirmatory Factor Analysis (CFA) for construct 

validity, the Structural Equation Model (SEM) was estimated in order to determine the relationships for 

the model determined in the last stage by showing goodness of fit results. 
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Findings – As a result of SEM, leadership styles were found to have an increasing effect on knowledge 

sharing and knowledge sharing was found to be significantly effective on organizational citizenship. 

Bootstrap analysis was used to examine the significance of the mediation role of knowledge sharing 

between leadership style and organizational citizenship behavior. Bootstrap standardized value ranges 

were found to be non-zero and significant. This showed that knowledge sharing has a mediating role in 

the relationship between leadership style and organizational citizenship behavior. 

Discussion – Leaders have a serious impact on directing the behavior and attitudes of their employees. 

Leaders have an important role in the development of organizational citizenship behaviors in this cycle, 

thanks to the creation of an organizational culture that can realize the flow and sharing of information 

belonging to employees and the integration of said information with organizational decision-making 

processes. n this study, leadership styles positively affect organizational citizenship and knowledge 

sharing, and knowledge sharing has a mediating role. There are a limited number of studies in the 

literature investigating the mediation effect on these variables. The study can be extended for different 

sectors and different samples. 

1. GİRİŞ 

Günümüz işletmelerinin varlıklarının devamlılıkları açısından, iş tanımlarında yer alan biçimsel olarak 

belirtilmiş rollerinden başka davranışta bulunan ve örgütlerine izafi yönden ciddi boyutta rekabet avantajı 

kazandıran lider yöneticilere duydukları gereksinimde artış bulunmaktadır (Shafique vd., 2019:115). Liderler 

sahip oldukları değer ve vizyonlarla şirketin örgütsel yapısına yön vererek çalışanlarına yol gösterici ve rol 

model olurlar. Liderlerin göstermiş oldukları davranışlar; mevcut güçlerinin kullanımları, alınmış olan 

kararlar, şirket ve şirket çalışanları üzerinde etkili olmaktadır (Bavik vd., 2018:324). Özellikle, liderler 

çalışanlarının davranış ve tutumlarına yön verme hususunda ciddi bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, 

liderlerin çalışanlara ait olan bilgilerin akışı ve paylaşımını gerçekleştirebilecek bir örgüt kültürü 

oluşturulması ve söz konusu bilgilerin örgütsel karar verme süreçleriyle bütünleşmesi noktasında da önemli 

bir görevi bulunmaktadır (Bello, 2012:230).  

Çalışanların arasındaki bilgi paylaşımlarının yetersiz seviyelerde kalması, kişilerarası ilişki ve güveni ortadan 

kaldırmakta, çalışanların yaratıcılık ve öğrenme sürecini ilerletme politikasını bozabilmektedir (Connelly vd., 

2012:65). İşletmelerin rekabet avantajı elde etmesi, zaman geçtikçe örgütsel öğrenmeye daha fazla bağlı bir 

duruma gelmektedir. Bu kapsamda, çalışanların yeni bilgiler öğrenmesi, öğrendikleri veya sahip oldukları 

bilgileri örgütsel bazda paylaşmaları, örgütsel öğrenmeyi ve buna bağlı olarak da işletmeninin rekabet avantajı 

sağlamasına yardımcı olmaktadır (Gagne, 2009:571). 

Bilgi yönetiminin ana hedeflerinden biri, örgütün bilgi potansiyelinden en üst düzeyde yararlanmak ve 

üyelerin birbirlerinin bilgilerini kullanma yoluyla sinerji etkisinden faydalanıp daha çok bilginin 

üretilebilmesine katkıda bulunmaktır (Öztekin vd., 2015:5). Bilgi paylaşımı, bu sürecin kilit noktalarından 

birini teşkil etmektedir. Çünkü, örgütlerin en önemli varlığı olarak görülen bilginin değeri; paylaşılması, 

transfer edilmesi, dağıtılması ve tüm üyeler tarafından içselleştirilmesiyle oluşmaktadır (Schutte ve 

Barkhuizen, 2015:134).  Yöneticisinin kendisiyle bilgi paylaşımında bulunduğunu gören çalışanın, bu duruma 

bağlı olarak hissedeceği örgütsel desteğin artacağı ve örgütün onu arka plana atma gibi bir niyetinin 

olmadığını düşüneceği kabul edilmektedir. Bunun sonucunda bireyler, başka örgüt çalışanlarıyla bilgi 

paylaşımında bulunmaktan çekinmeyerek, bilgi paylaşımlarının çoğalacağı varsayılmaktadır. Bu döngü 

içinde, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları gelişecek, olumlu performans gelişimi ve çalışanlar 

arasında iş birliği artarak, örgütsel hedeflere katkı sağlayacaktır (Suppiah ve Sandhu, 2011:466). 

Buradan hareketle, modern liderlik tarzlarına uygun olarak liderlik yapacak kişilerin, çalışanların örgütsel 

vatandaşlık davranışlarını ortaya çıkarması ve bu süreçte de bilgi paylaşımının aracı rolünün olup 

olmadığının belirlemesi, araştırmanın motivasyonunu oluşturmuştur. Çalışmanın amacı, İstanbul’da bulunan 

vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim veren 755 akademisyene yönelik olarak, liderlik tarzlarının 

çalışanların örgütsel vatandaşlıklarına etkisinde bilgi paylaşımının aracılık rolünün yapısal eşitlik modeli 

yardımıyla belirlenmesidir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Liderlik ve Liderliğin Önemi 

Liderlik olgusu, insanların toplu bir biçimde yaşamaları ile başlamaktadır. Genel olarak, liderlik yapılacak bir 

göreve yönelik olarak ihtiyaçların belirlenmesi ve görevin ne şekilde yapılacağının anlaşılabilmesi adına 
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beraberindeki diğer kişileri etkilemesi süreci ve ayrıca hedeflenen veya paylaşılan amaçları 

gerçekleştirebilmeye yönelik bireysel ve kollektif gayretlerin tamamı şeklinde tanımlanabilir (Van Wart, 

2013:556). Werner (1993)’e göre liderlik, belli bir zaman aralığında, belli bir durumda ve belirli şartlar altında 

bir grupta bulunan üyelerin örgütsel amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için çaba göstermelerini teşvik eden, 

ortak hedeflere varmaları konusunda destek olan, tecrübelerini aktaran ve uygulanan liderlik yönteminden 

memnun kalmalarını sağlayan bir etkileme sürecidir. Hodgetts (1999)’ın görüşüne göre, liderlik belirlenmiş 

olan amaçlara ulaşma noktasında insanların sarf ettikleri çabalara yön verme ve etki etme süreci şeklinde ifade 

edilmektedir. Cooper (2003)’in ifadesiyle liderlik, temel olarak belirlenmiş bir amacı gerçekleştirmek adına 

gruptaki üyelerin çabalarını motive etme, planlama ve kontrol altında tutma görevidir. George ve Jones (2008) 

liderlik kavramını, gruptaki üyelerden herhangi birinin örgütsel hedeflere varmak adına başka grup üyelerine 

etki etmesi şeklinde açıklamaktadırlar. Yukl (2010)’ın tanımına göre, liderlik gruptaki üyelerden birinin 

gruptaki eylemleri örgütsel hedeflere ulaşılabilmesi için yönlendirmesi veya koordine etmesidir.  

Liderlik tarzları zaman içinde gelişmiş ve farklı tanımlar literatürde yerini almıştır. Bir çok liderlik tarzı 

içinden araştırmalarda en çok ele alınan liderlik tarzları genel olarak şöyle açıklanabilir: 

Demokratik Liderlik: Demokratik bir lider, astlarından fikir alarak onların karar verme, planlama ve 

örgütlenme eylemlerine katılımlarına destekte bulunur. Bir başka deyişle, demokratik lider astlarını karar 

alma aşamalarının bir parçası olmaları hususunda destekler. Çalışanlarını gerçekleştirdikleri işlere etki eden 

durumlar konusunda bilgilendirir, fikir ve görüşlerini açıklayarak tavsiyelerde bulunmalarına izin verir 

(Bello, 2012:231; Morçin ve Morçin, 2013:74; Bhargawi ve Yaseen, 2016:90; Altıntaş, 2019:67). 

Otokratik Liderlik: Bu tarz liderlik, bürokratik toplumlarda yetişerek böyle bir eğitimi almış olan ve belli bir 

birikimi bulunan insanlar açısından uygun bir liderlik türüdür. Otokratik lider yönteminde, yetkinin 

merkezde toplanmış olması nedeniyle karar alma süreci oldukça hızlıdır. Bir başka deyişle, otokratik liderler 

sorumluluk ve otoritelerini devretmeden tüm kararları kendileri alırlar, ancak astlarının karar verme 

süreçlerine dahil olmalarına izin vermezler (Wnag vd., 2011:226; Saleem, 2015:566; Sougui vd., 2015:6; 

Shafique vd., 2019:116). 

Tam Serbesti Tanıyan Liderlik: Tam serbesti tanıyan liderler, astların kendilerine ait hedefleri yine 

kendilerinin belirlemesini sağlar. Çalışanların, planlarını ve programlarını yapmalarına imkan veren ve 

astların kendilerine ait kararları kendilerinin belirlemesini sağlayan bir yaklaşım içindedir. Mesleki uzmanlık 

durumlarında ve bilim insanlarının çalışmalarında, şirketlerin Ar-Ge departmanlarında görev alan yüksek 

bilgi, deneyim ve uzmanlığa sahip çalışanların yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştirmelerinde bu tarz bir liderlik 

ön plana çıkmaktadır (Sougui vd., 2015:6; Bhargawi ve Yaseen, 2016:91 Altıntaş, 2019:69). 

Destekleyici Liderlik: Destekleyici liderlik anlayışında; liderin tavırları dostça, sempatik ve astlarının 

gereksinimlerini karşılamak adına bir davranış olarak benimsenmektedir. Bu tarz liderler, grup üyeleriyle 

birlikte karar almazlar, ancak onların fikir ve tavsiyelerindan faydalanarak karar alırlar. Ödül ve katılım 

sistemlerini uygularlar. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya olacak şekilde çift taraflı bilgi akışında 

bulunurlar. Örgüte yönelik hedefler, örgüt üyelerine danışılması sonrasında tespit edilerek oluşturulan 

emirler ile örgüt üyelerine iletilir (Zel, 2011:34; Aydoğdu, 2013:69; Bhargawi ve Yaseen, 2016: 89). 

Vizyoner Liderlik: Vizyoner liderlik yaklaşımındaki liderler, etkili olabilmek adına belirsiz verileri başarılı 

bir biçimde tahlil edebilme ve çözümlemelerine imkan tanıyan düşünme yeteneğine sahip ve ortaya çıkan 

sorunların üstesinden gelerek fırsatlar yaratabilecek fikirler sunabilen kişilerdir. Ayrıca vizyoner liderlerin, 

tutarlılığı ön planda tutarak çevresindeki alternatif yöntemleri araştıran kişiler olması beklenmektedir 

(Cooper, 2003:71; Longe, 2014:71; John ve Chattopadhyay, 2015:3; Altıntaş, 2019:73 ).  

Hümanist Liderlik: Hümanist liderlikte öne çıkan en önemli özellik, liderin babacan (patrimonial) tavırlara 

sahip olması başka bir ifadeyle korumacı bir rol üstlenmesidir. Hümanist liderlikte, bazı zamanlar orta 

basamaktaki çalışanların fikirleri de alınır. Çalışanlarının motivasyonunu duygusal yönlendirmeler ile sağlar. 

Liderin çalışanları üzerinde uyguladığı yöntem ödül sistemi olmakla beraber mecburi bir durum 

bulunmadıkça cezalandırma yolunu kullanmaz (John ve Chattopadhyay, 2015:3; Jyoti ve Bhau, 2015:5; 

Kuruşçu ve Aydoğan, 2018: 170). 

Dönüşümcü Liderlik: Dönüşümcü liderlik, örgütte yaşanan etkili ve ani değişimleri iyileştirme üzerine olan 

bir liderlik türüdür. Değişimi etkin bir biçimde başlatma, değişime yol gösterecek ileri görüşlülük meydana 
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getirme ve değişime yönelik gereksinimleri belirlemede lidere olanak verecek kabiliyetlerin toplamıdır. 

Dönüşümcü liderler, çalışanların gözünde güvenilir kişilerdir ve örgüte yönelik olarak tanımlanabilir bir 

vizyon tespitinde bulunan konumdadır (Longe,2014:71; Jyoti ve Bhau, 2015:7; Mertel vd., 2020:3076). 

Etkileşimci Liderlik: Bu tarz liderler, astlarının gereksinimlerini ön planda tutarak astları öncesinde 

belirlenmiş olan performans düzeyine vardığında, yeni gereksinimleri karşılamaya çabalamaktadır. 

Etkileşimci liderlikte, liderler astlarına ödüller verdiği ve bunun karşılığında da astlarından çaba ve 

performanslarını aldığı bir değiş-tokuş süreci bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle, etkileşimci liderlik, 

yöneticilerin astlarını net ve açık bir biçimde önceden belirlenen görev tanımlamalarıyla motive ettiği ve 

astlarının hedeflere varmadaki çabalarına yönelik olarak ödüllendirme sistemini kullandığı bir yaklaşımdır 

(Yukl, 2010:58; Masa'deh vd., 2016:685; Mo ve Shi, 2017:155). 

2.2. Bilgi Paylaşımı 

Bilgi, rekabetçi ve dinamik bir ekonomide sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü yaratan önemli bir 

organizasyonel kaynaktır (Wang ve Noe, 2010:115). Bilgi paylaşımı, yeni bilginin yaratılması ve inovasyonun 

temelini oluşturan fikirlerin, görüşlerin, gerçeklerin ve bilgilerin birleştirilmesiyle meydana gelmektedir 

(Camelo-Ordaz, vd., 2011:1444).  

Bilgi paylaşımı, bilgi aktarımı ve bilgi alışverişinden farklıdır. Bilgi aktarımı, hem bilgi kaynağı tarafından 

bilginin paylaşılmasını hem de alıcının bilgiyi edinmesini ve uygulamasını içermektedir. Bilgi aktarımı, 

bilginin farklı birimler, bölümler veya organizasyonlar arasındaki hareketini tanımlamak için 

kullanılmaktadır.  Bilgi paylaşımı, şirkette bulunan çalışanların gereksinimi olan bilgiye basit ve hızlı bir 

şekilde ulaşabilmelerine yönelik uygulama, sistem ve süreçlerin tamamını içine alan izafi olarak karışık bir 

kavram olmakla beraber; esas olarak kişilerin birbiri ile etkileşimlerinden doğan, akıcı bir iletişim, diyalog ve 

tartışmalar yardımıyla kişisel düzeyde sahip olunan bilginin örgütsel bazdaki dağılımını belirtmektedir 

(Keskin vd., 2018:94).  

Bilgi paylaşımı bilgi yönetiminin bir unsurudur. Bilgi paylaşımı, işgörenlerin sahip oldukları enformasyon, 

fikir, öneriler ve uzmanlıklarını başkalarına aktarmasıdır (Kianto vd., 2017:13). Bilgi paylaşımına yönelik 

yönetim desteğinin, çalışanların bilgi paylaşım kültürü (çalışanların güveni, başkalarına yardım etmek için 

uzmanların istekliliği) ve bilgi paylaşma istekleriyle ilgili algıları ile pozitif ilişkili olduğu belirlenmiştir. Lee 

vd. (2006), üst yönetim desteğinin, çalışanların bilgi yönetimine olan bağlılığını etkileyerek, hem bilgi 

paylaşım seviyesini hem de kalitesini etkilediğini ortaya koymuştur.  

 Bilgi yönetiminde başarı, şirketin açık bilgiden ve kişilere ait olan örtülü bilgiden yeni bilgiler üretebilme ve 

üretilen bilgileri aktarabilme kapasitesi ile doğrudan ilişkilidir (Heisig vd., 2016:1172). Bir işletme, açık ve 

örtük bilgiler arasında oluşan etkileşimler neticesinde bilgi ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu iki çeşit bilginin 

aralarındaki etkileşimi, Nonaka ve Takeuchi (1995) “bilgi dönüşümü” şeklinde adlandırmaktadır. 

Teorisyenlerin düşüncelerine göre, işletmedeki açık ile örtük bilgi arasındaki etkileşimlerin belirlenmesi ve 

örtük bilgiyi açık bilgiye çeviren aşamaların amaçlı olacak şekilde planlanması yolu ile şirket içerisinde yeni 

bilgiler meydana getirilmektedir. Bu bakımdan dönüşüm sürecinde örtük ve açık bilgi gerek nitelik gerek de 

nicelik yönünden gelişim göstermektedir. 

Örgütsel bilgi, kişisel bilgilerin toplamının yanında, başka organizasyonların kolayca taklit edemeyeceği 

biçimde insan, yönetim ve teknoloji öğeleri arasında meydana gelen bilgi kaynaklarını belirtmektedir. Bu 

bilgileri başka kurumların taklit etmesi zordur zira söz konusu üç öğe arasında ortaya çıkan etkileşim, örgütün 

sahip olduğu tarihi ve kültürü yansıtmaktadır (Hsu ve Sabherwal, 2012:491). Örgütsel bilgi genellikle bireysel, 

grup ve örgütsel düzeylerde sahip olunan deneyimlerin, değerlerin, enformasyonun ve uzmanlık görüşlerinin 

dinamik bir harmanıdır. Çalışanların zihinlerinde bireysel olarak oluşur ve diğer çalışanlar ve çevreyle 

etkileşimleri sonucunda ortaya çıkar. Bireysel bilgi diğerleri ile paylaşılmadığı sürece, örgütsel bilgiye 

dönüşmeyecektir (York-Barr ve Duke, 2004:258). 

Açık bilgi, kurallar ve prosedürlerde biçimlendirilen ve belirlenebilen kavramlar, bilgiler ve içgörüler 

anlamına gelmektedir. Bu bilgilerin erişimi, depolanması ve aktarılması, kurumsal belgeler ve veritabanları 

gibi bilgi sistemleri ile sağlanmaktadır. Dyer ve Singh (1998)’e göre, açık bilgi sadece bilgi olabilmektedir. 

Cohen (1998) için bilgi, bağlamsal bir bilgidir ve açık, biçimsel bir bilgi biçimi olarak ele alınmaktadır. Açık 
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bilgi örnekleri arasında, yazılım geliştirme veya ürün üretimi için ayrıntılı mühendislik özellikleri 

bulunmaktadır.  

Örtülü bilgi, bireylerde veya örgütsel bağlamda “gömülü” olan daha az tanımlanabilir içgörü ve becerileri 

ifade etmekte olup tecrübe ile ilişkilidir. Çalışanlar örgütsel uyum ve öğrenmeyi başarmak için toplu olarak 

alışkanlıkları geliştirmektedir. Vizyon oluşturmak, hedef belirlemek, değer ve inançları yönlendirmek ve 

karar vermek idealist bilgiyi ortaya çıkarmaktadır (Loebbecke vd., 2016:7). Bu bilgi, çalışanların yapmış 

oldukları okuma, fiil ve birbirleri ile tartışmaları sonucu oluşmaktadır (Lee vd., 2016:4). 

2.3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel yapılanmaya yarar sağlayan fakat herhangi bir emre bağlı olmayan 

yani ast-üst ilişkisi göstermeyen davranışlar ve tutumlar içermektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı; 

çalışanların işlerindeki görevlerinin ötesinde gösterdikleri kolaylaştırıcı gayretler ve yardım etme 

davranışlarını içermektedir (Wang vd., 2011:119). Literatürde, Podsakoff vd. (2000), Sun vd., (2007), Tanaka 

(2013) ve Tambe ve Shanker (2014) çalışmalarında; örgütsel vatandaşlık davranışı, herhangi bir çıkar 

gözetmeden, örgütün faydasına olabilecek her biçim özverili davranışı, mesleğini yapma tutkusuyla çalışanın 

gösterebilmesi olarak açıklanmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı farklı boyutlardan oluşan bir 

kavramdır. Örgütsel vatandaşlık davranışı; özgecilik, vicdanlılık, centilmenlik, nezaket ve sivil erdem olmak 

üzere beş boyut üzerinden ele alınmaktadır. 

Özgecilik: Örgütsel vatandaşlığın bu boyutu, literatürde çeşitli adlar ile yer almaktadır. Bunlar; başkalarını 

düşünme, fedakarlık ve alturizmdir. Çalışmalarda “olumlu sosyal davranış göstermek”, “yardım etme 

davranışı” ve “özgecilik” terimlerinin genellikle birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Olumlu sosyal 

davranış; yardım davranışı ve özgeciliği içine alan, gönüllülük esasına dayalı, bireyin kendisinden başka 

kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarını pozitif olarak etki etmeye yönelik davranış biçimidir. Olumlu sosyal 

davranış en kapsamlı sınıftır. Bu davranış tarzına örnek olarak; dayanışma, hayırseverlik ve paylaşma 

verilebilir. İkinci kavram olarak sayılan yardım etme davranışıysa olumlu sosyal davranışlar türlerinden 

sadece biridir. Yardım etme davranışının da bir alt sınıfı özgeciliktir (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014:242). Bir 

iş görenin başka bir iş görene yardım etmesi, yapmakta zorlanacağı bir hususta başarılı elde edebilmesi 

amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak yardımda bulunmasıdır. Gönüllülük esasına dayalı bir biçimde 

gerçekleşen eylemlerin neticesinde, iş görenin başarımını yükseltmekte, iş görenler içinde iş birliği artmakta 

ve örgüt amaçlarına yönelik katkıda bulunulmaktadır (Demirel vd., 2011:37). Özgecilik düzeyindeki 

davranışlara örnek olarak; yeni bir iş görene iş gereçlerinden ne şekilde yararlanacağını öğretme, çalışma 

arkadaşının görev yükümlülüğünü rahatlatma, çalışma arkadaşının olmaması durumunda iş sürecinde 

yokluğunu hissettirmeme verilebilir. 

Vicdanlılık: Vicdanlılık, çalışanların rolleriyle ilgili olması gerekenlerin ötesinde gösterdikleri davranışları 

kapsar. Başka bir deyişle, çalışanların çalışma yaşamlarındaki görevlerinin üstünde göstermiş oldukları 

gayretlerdir. Diğer yandan, çalışanların bu boyut çerçevesinde verimliliklerini arttırabilmek amacıyla zamanı 

düzenli bir şekilde kullanmak ve işletme adına çaba gösterdikleri söylenebilir (Altıntaş, 2019: 45).  Üstün 

görev bilinci boyutu, işletmede işgörenlerin resmi rollerini kendilerinden istenenin ötesinde yerine 

getirmeleridir. İşgörenlerin kötü hava koşullarında da işe vaktinde gelmeye gayret göstermesi, mola sürelerini 

aşmaması, örgütte yapılan toplantılara düzenli ve vaktinde katılmalarıdır. Diğer yandan çalışanın; mesai 

bitmesine karşın, bitirmesi gereken iş daha bitmemişse ve işini bitirmek amacıyla çalışmayı sürdürmesi, 

vicdanlılık boyutuna örnektir. Sonuç itibariyle vicdanlılık, çalışanların kimsenin kendisini görmediği 

zamanda, kendi isteğiyle gösterilen davranıştır (Çetinkaya, 2014:246).  

Centilmenlik: Örgütsel vatandaşlık davranışında başka bir boyut olan centilmenlik boyutu, çalışanların 

örgütte ortaya çıkan negatif durumlara karşı şikayette bulunma veya yakınma tarzı hareketlerden uzaklaşarak 

işletmenin aktivitelerine gönüllü bir şekilde katılmalarıdır. Centilmenlik boyutuna göre, sahip oldukları 

koşulları olduğu gibi benimseyip şirkette oluşan yenilik ve değişimleri bir zorlama olmaksızın kabul etme 

eğilimindedir (Naktiyok, 2019:1060). Centilmenlik; işletmede çalışanlar arasında sorun olabilecek her türlü 

olumsuzluğu görmeme, önemsiz sorunları büyütmeme veya şikayetçi olmadan sorunların oluşmasını 

engelleyen davranışlardır (Borman vd., 2001:56). Centilmenlik hareketi; oluşan sorunları büyütmeyen, olumlu 

tutumlarıyla çözüme odaklanan, işindeki durumunun negatif taraflarından ziyade, pozitif taraflarını gören, 

negatif ifadelerden kaçınan, hoş görü sahibi çalışanların davranışlarıdır. İşin sebep olduğu kaçınılmaz 
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rahatsızlık ve zorlamalar karşısında hoş görülü olma, işlerde olumsuz bir durum meydana geldiğinde pozitif 

yaklaşımını koruma, öteki çalışanlar tarafından rahatsız edilmekten şikayet etmeme, diğer çalışanlar kendisi 

gibi düşünmediğinde sinirlenmeme ve onların düşüncelerine saygı duyma davranışlarıdır (Sun, vd., 

2007:561).  

Nezaket: Nezaket boyutunda bilhassa önceden bir problemin ortaya çıkacağı tahmin ediliyorsa böyle bir 

durumda alınacak karar ya da gerçekleşecek faaliyetler diğerlerine etki edecekse, etki altında kalacak bu 

bireylere konuyla ilgili bilgilendirme yapılmasını ifade etmektedir. Özetle, nezaket sahibi iş görenler 

hareketlerinin başkaları üzerindeki etkilerini göz önüne alırlar. Önceden haber verme, danışma hatırlatma ve 

bilgi alışverişi nezaket boyutuna örnek teşkil eder (Yorgancıoğlu vd., 2019:161). 1988 tarihinde ilk olarak 

Organ tarafından yazılan kitapta açıklanmış olup, “organizasyon içinde iş yükümlülükleri nedeniyle devamlı 

etkileşim içinde olmaları gereken ve birbirlerinin kararlarından, işlerinden etkilenen çalışanların gösterdiği 

pozitif davranışları belirttiği” ifade edilmektedir (Tambe ve Shanker, 2014:71). Organ bu davranış türünü 

açıklarken yararlandığı örnekler içinde; danışma, bilgi aktarımı, önceden haber verme, hatırlatma ve 

uygulanacak olanları özet şeklinde aktarma tarzı davranışlar yer almaktadır. 

Sivil Erdem : Çalışanların, şirketin bir bütün şeklinde makro seviyede taahhüdünü ya da ilgisini ortaya 

çıkarması durumudur. Çalışanlar, yönetim sürecine etkin bir bir biçimde dahil olmakta (örnek olarak, örgütün 

hangi politikayı izlemesi gerektiği hususunda görüş bildirme, toplantılara katılma, politika tartışmalarına 

katılma); gönüllülükle katıldığını gösterme, fırsat ve tehditler için etrafını analiz etmekte (örnek olarak, örgüte 

etki edebilecek başka sektörlerdeki değişimleri takip etme) ve bireysel menfaatleri karşısında dahi olsa, 

işletme açısından en uygun olanı gerçekleştirmeye çabalamaktadır (örnek olarak, tehlike arz eden vaziyetleri 

ya da şüphe teşkil eden aktiviteleri bildirme, kapıları kilitleme). Bu tarz davranışlar, iş görenin 

sorumluluklarının farkında olan ve görev bilinci bulunan sivil erdem (civicvirtue) boyutunu belirtmektedir 

(Podsakoff vd., 2000:517). Sivil erdem, örgüt içinde etkin bir biçimde görev üstlenme ve sorumluluk alma 

durumudur. İşgörenin işletmenin gelişimini sağlayacak sorumluluklar üstlenmesidir. İşletmenin gelişmesine 

katkıda bulunması, bireyin kendi seçimine bırakılmıştır. İşgörenin işletmede meydana gelen problemleri 

analiz etmesi ve bunun neticesinde çözüm tavsiyeleri sunması, işletmenin hedeflerine uygun kararlarda 

destekte bulunması, değişimlere uyum sağlaması, işletmeden meydana gelen değişimleri izlemesi olarak 

belirtilmektedir (Tanaka, 2013:9). 

2.4. Liderlik Tarzları, Örgütsel Vatandaşlık ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi 

Çalışanların kendilerine yönelik ilgi gösteren, destek davranışları sergileyen, kendilerini ödüllendiren, 

entellektüel uyarım sağlayan, katılımcı ve kendilerini cesaretlendirme yönünde algıladıkları liderlik 

davranışlarının, işi için zorunlu olan sorumlulukları yerine getirmenin yanı sıra, örgütün başarısı için gereken 

ve iş tanımı dışında kalan fazladan çabayı göstermek konusunda da çalışanları motive etmesi beklenmektedir. 

Çalışanlara ilgili davranan, her yönlü destek olduğunu belirten davranışlar sergileyen, yapılan olumlu her 

adımda ödüllendirme sistemi ile çalışanlarını motive eden, her türlü bilgi akışınında çalışanlarını dışlamayan 

ve olayların içinde tutmaya gayret gösteren liderlik tarzı sonucunda, çalışanlar örgüt içinde bir değerleri 

olduğunu, sahiplenildiklerini bilecek ve lidere-örgüte güven duyarak performanslarını yükselteceklerdir. Bu 

akış içinde, aynı zamanda örgüte bağlılık, örgüt kültürü gibi kavramların olumlu gelişmeleri yanısıra, örgütsel 

vatandaşlık davranışı çalışanlar arasında yaygınlık kazanacaktır. Bu durumda, çalışanların örgütsel 

vatandaşlık davranışı biçimlerinin gelişiminde yöneticilerin liderlik tarzları önemli bir öncül olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların sorumlu oldukları iş tanımlarının ötesine geçerek, 

gönüllü biçimde istenilenlerden fazlasını yapmaya hazır olmalarıdır. Yöneticinin bilgileri paylaştığı, 

etkileşimci yaklaşımlar sergilediği, katılımcı ve destekleyici tarzda davrandığı çalışanlar, isteyerek gönüllü 

olarak, yönetici-çalışan ve çalışan-çalışan dayanışması içinde performanslarını arttırırlar. Çalışanlar arasında 

bilgi paylaşımının yeterli düzeyde olmaması, bireylerde güven ve ilişki dinamiklerini bozmakta, öğrenme 

sürecini ve yaratıcılığını geliştirme stratejilerini tehlikeye atabilmektedir. Liderler, çalışanların duygu ve 

düşüncelerini etkileyerek tutum ve davranışlara yön verirler, bunun en çarpıcı örneklerinden biri de örgütsel 

vatandaşlık davranışıdır.  
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Araştırmanın ana hipotezi, liderlik tarzının örgütsel vatandaşlık davranışına yönelik etkisinde bilgi 

paylaşımının aracılık rolü üstlendiği yönüyledir. Araştırma modeli “ilişkisel tarama modeli”dir.  İlişkisel 

tarama modelinde, değişkenlerin birlikte değişip değişmediği; değişme varsa bunun nasıl olduğu saptanmaya 

çalışılır.  Çalışmada geliştirilen hipotezler şöyledir: 

H1: Liderlik tarzı ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki 

vardır. 

H2: Liderlik tarzı ve bilgi paylaşımı arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki vardır. 

H3: Bilgi paylaşımı ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında istatistiki olarak anlamlı 

ilişki vardır. 

H4: Liderlik tarzının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde bilgi paylaşımı 

aracılık rolü üstlenmektedir. 

 

                                                                    Şekil 1: Araştırma Modeli   

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini, İstanbul’da faaliyette bulunan vakıf ve devlet üniversitelerinde görev yapan akademik 

kadro oluşturmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) akademisyen sayısı istatistikleri 2020’ye göre; 

İstanbul’da vakıf  ve devlet üniversitesi toplam akademisyen sayısı ( araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, 

doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör) 36.896 kişiden oluşmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak “basit 

tesadüfi örnekleme” uygulanmıştır. Anketlerin yapılabilmesi için İstanbul Aydın Üniversitesi Etik Kurulundan 

Anket Etik izni (20.02.2020) alınmıştır. Anketler, 25.02.2020 ve 30.05.2020 tarihleri arasında mail yolu ile 

uygulanmıştır. Veri giriş sürecinde kimi katılımcıların ankette yer alan soruların çoğunu yanıtlamamasından 

dolayı, geçersiz anketler analiz sürecine dahil edilmeyerek uygulamada toplam 755 anketten yararlanılmıştır. 

Önceden belirlenmiş olan ana kütleden seçilen örnek miktarı, Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004)’nın geliştirmiş olduğu 

tabloda 0.05 örnekleme hatası için p=0.50 ve q=0.50 için 381 kişi olacak şeklinde belirtilmiştir. Bu uygulamada, 755 

örneklemle analizler yapılmıştır. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Anket uygulaması sonucunda oluşturulan verilere yönelik güvenilirlik testi olarak Cronbach Alpha, İkiye 

Bölme (split), Paralel, Mutlak Kesin Paralel (strict) testlerinden yararlanılmıştır. Cronbach Alpha testindeki 

değerin %70 oranının üzerinde çıkması, anket uygulamasının başarılı sonuç verdiğini, kendi içinde tutarlılık 

gösterdiğini belirtmektedir (Sart, 2020:61). Bazı araştırmacılarsa testteki %75 değerinin aşılmasını baz 

almaktadır (Sezgin &Kınay, 2010:112; Sezgin, 2016:1286). Öteki değerlerin de %70 oranının üzerinde çıkması, 

ankette iç tutarlılığın bulunduğunu ve elde edilen verilerin güvenilir olduğunu açıklamaktadır (Sart vd., 

2018:120). Bu uygulamada gerçekleşen anketin güvenilirlik analiz neticeleri; Cronbach-Alpha = 0.913, Paralel 

= 0.913, Split = 0.881-0.886 ve Strict = 0.910 şeklinde ifade edilmektedir. Çalışmada, literatürde Türkçe geçerlik 

ve güvenirlik çalışmaları yapılmış, birçok araştırmacı tarafından kullanılmış ölçekler üzerinden analizler 

gerçekleştirilmiştir. 

Bilgi Paylaşımı Ölçeği; Wang ve Wang (2012)’ın geliştirmiş olduğu ölçek 13 sorudan oluşmaktadır.  Bu 

çalışmada kulanılan anket, Uçar (2018) “İşletmelerde çatışma yönetimi tarzları ile bilgi paylaşımı ilişkisi ve bir 

araştırma” isimli tez çalışmasından alınmıştır. Bu ölçekte açık bilgi paylaşımına yönelik 6 ifade (1-6.ci sorular), 
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örtülü bilgi paylaşımı için 7 ifade (7-13.cü sorular) olmak üzere toplam 13 ifade yer almaktadır. Anket, 

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum ve 5=Kesinlikle Katılmıyorum 

şeklinde 5’li Likert biçimindedir.  

Liderlik Tarzı Ölçeği; Bass (1985) çalışmasında ilk hali oluşturulan daha sonra Bass ve Avolio (1993) 

çalışmasında revize edilen 36 sorudan oluşan çok faktörlü liderlik tarzı ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada, 

Aydoğdu (2013) “An Empirical Study of The Relationship Between Leadership Styles and Organizational 

Commitment: The Mediating Role of Empowerment” konulu doktora tezinde kullandığı ölçek ele alınmıştır. 

Anket ilk olarak Yurtkoru (2001) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve geçerlilik, güvenilirlik analizleri 

yapılmıştır. Çok faktörlü liderlik ölçeği, dönüşümcü ve etkileşimci liderlik olacak şekilde iki ana faktörden, 8 

alt boyuttan oluşmaktadır. Dönüşümcü liderlik tarzı, idealleştirilmiş etki (1, 2,10,11,19,20,28,31 maddeler), 

ilham verici motivasyon (3,12,24,34. maddeler), entelektüel uyarım (9, 18, 27, 36. maddeler), kişiselleştirilmiş 

görüş (4, 17, 26, 35. maddeler) alt faktörlerinden oluşmaktadır. Etkileşimci liderlik tarzı da koşullu ödül 

(5,13,21,29. maddeler), istisnaya göre yönetim (aktif yönetim tarzı 6, 14, 22, 30. maddeler ve pasif yönetim tarzı 

7, 15, 23, 32. maddeler), laissez-faire (8, 16, 25, 33. maddeler) alt boyutlarından oluşmaktadır. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği; Podsakoff vd. (1990)’nin geliştirdiği ve Ünüvar (2006) tarafından 

Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması yapılan ölçektir. Bu çalışmada kullanılan anket, Aydın’ın (2015) “Liderlik 

Tarzları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Örgüt Kültürünün Rolü: Bursa Serbest 

Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerinde Bir Araştırma” konulu tez çalışmasından alınmıştır. Toplam 

24 madde içeren ölçek, “Diğerkamlık” (1, 10, 13, 15 ve 23’üncü maddeler), “Vicdanlılık” (3, 18, 21, 22 ve 

24’üncü maddeler), “Centilmenlik” (2 (-), 4 (-), 7, 16 (-) ve 19 (-)’uncu maddeler), “Nezaketen Bilgilendirme” 

(5, 8, 14, 17 ve 20’nci maddeler) ve “Sivil Erdem” (6, 9, 11 ve 12’nci maddeler) olmak üzere toplam beş boyutlu 

bir yapıdan oluşmaktadır. 

 

3.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada kullanılan ölçekten elde edilen verilerin analizi IBM SPSS 24.0 ve AMOS 23.0 paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Birinci aşamada, anketin ilk bölümünü oluşturan demografik ve genel bilgilere ilişkin 

yüzde ve sıklık dağılımları sunulmaktadır. İkinci aşamada, çalışmada kullanılan ölçeklere yönelik açıklayıcı faktör 

analizi (AFA) uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için ayrıca doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. 

Son aşamada, ilişkilerin belirlenmesine ve hipotezlerin test edilmesine yönelik yapısal eşitlik modeli (YEM) 

uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

4. BULGULAR 

Katılımcıların %65,4’ü kadın ve %34,6’sı erkektir. Eğitim durumu açısından %3,1’i ön lisans/lisans, %25,8’i 

yüksek lisans ve %71,0’i doktora mezunudur. Medeni durum açısından %42,9’u bekar iken, %57,1’i evlidir. 

Katılımcıların %55,6’sı vakıf sektörde, %44,4’ü devlet sektöründe çalışmaktadır. Akademisyenlerin %28,5’inin 

meslekteki çalışma süresi 1-5 yıl, %20,1’inin 6-10 yıl, %12,6’sının 11-15 yıl ve %38,8’inin 15 yıl ve üzerindedir. 

Diğer yandan, akademisyenlerin %55,4’ünün kurumda çalışma süresi 1-5 yıl, %19,7’sinin 6-10 yıl, %7,3’ünün 

11-15 yıl ve %17,6’sının 15 yıl ve üzerindedir. Katılımcıların %2,1’inin çalıştığı kurumdaki çalışan sayısı 15 kişi 

ve altında, %15,5’inin 16-100 kişi, %12,8’inin 101-250 kişi ve %69,5’inin 250 kişi ve üzerindedir. 

Ölçeklere yönelik olarak açıklayıcı faktör analizinin yapılması öncesinde, veri setinin faktör analizine 

uygunluğu test edilmiştir. Veri setinin, açıklayıcı faktör analizi yönünden uygun bulunduğunun yapılan 

testlerle onaylanması neticesinde, faktör yapısının ortaya konulması amacıyla faktör tutma yöntemi olarak 

varimax döndürme yaklaşımı ve temel bileşenler analizi metodundan faydalanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P. Tahari – N. T. İrge 13/4 (2021) 3652-3667 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                    Journal of Business Research-Turk 3660 

Tablo 1: Faktör Analizi Sonuçları ve Cevap Ortalamaları 

Liderlik Tarzı Ölçeği Varyansı Açıklama 

Yüzdesi 

Cronbach-Alpha 

(CA) 

Cevap Ortalaması 

Dönüşümcü Liderlik %39.54 0.915 3.45 

Etkileşimci Liderlik %32.21 0.913 2.78 

KMO= 0.932;   Bartlett χ2=6732.98    ve  p= 0.000;   Varyans Açıklama Yüzde: %71.75 

Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği Varyansı Açıklama 

Yüzdesi 

Cronbach-Alpha 

(CA) 

Cevap Ortalaması 

Vicdanlılık %20.06 0.910 4.32 

Özgecilik %16.59 0.908 4.22 

Nezaket %12.30 0.905 4.30 

Centilmenlik %10.89 0.902 2.58 

Sivil Erdem %9.21 0.899 4.03 

KMO= 0.926;   Bartlett χ2=6538,51    ve  p= 0.000;   Varyans Açıklama Yüzde: %69.05 

 Bilgi Paylaşımı Ölçeği Varyansı Açıklama 

Yüzdesi 

Cronbach-Alpha 

(CA) 

Cevap Ortalaması 

Açık Bilgi %36.88 0.916 3.50 

Örtülü Bilgi %34.67 0.914 3.43 

KMO= 0.920;   Bartlett χ2=7251.27   ve  p= 0.000;   Varyans Açıklama Yüzde: %71.55 

Faktör yapısında, liderlik tarzları için 2 faktör, örgütsel vatandaşlık davranışı için 5 faktör ve bilgi paylaşımı 

için 2 faktör öz değerleri 1’den fazla olacak şekilde tespit edilmiştir. Liderlik tarzları ölçeği Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) örneklem yeterliliği, iyi bir seviyeyi belirten 0.70 oranının üzerinde 0.932, örgütsel vatandaşlık 

davranışı ölçeği 0.926 ve bilgi paylaşımı ölçeği 0.920 olacak şekilde tespit edilmiştir. Analize tabi tutulacak 

olan değişkenlerin tutarlılıklarının ölçülmesinde kullanılan Bartlett küresellik testinin neticesi liderlik tarzları 

ölçeği açısından istatistiksel anlamlı (χ2= 6732.98   ve p= 0.000), örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği açısından 

(χ2= 6538,51 ve p= 0.001) ve bilgi paylaşımı ölçeği açısından (χ2= 7251.27 ve p= 0.000)   olacak şekilde 

belirlenmiştir. Anti-imaj korelasyon matrisinden elde edilen sonuçlara göre, kavramların çapraz ilişki 

katsayıları kritik seviye olarak kabul edilen 0.5’in üzerinde   liderlik tarzları ölçeği açısından (0.64-0.90) 

arasında, örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği açısından (0.67-0.93) arasında ve bilgi paylaşımı ölçeği 

açısından (0.71-0.92) arasında tespit edilmiştir. Her üç ölçek bakımından extraction (çıkarım) sütununda 0.20 

oranının altında soru bulunmamaktadır, buna bağlı olarak da soru çıkarımına başvurulmamıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), verinin temelindeki yapıyı inceleyen açıklayıcı faktör analizinin (AFA) 

uzantısıdır. DFA’nın esas hedefi, önceden tanımlanmış olan bir faktör yönteminin gözlenen veri setiyle 

uyuşma kabiliyetini yapı geçerliliğini tespit etmektir. DFA’dan, genel olarak geçerlilik analizlerinde ve ölçek 

geliştirmede yararlanılmaktadır. Ayrıca DFA, önceden tespit edilmiş bir yapının doğrulanmasını amaç 

edinmektedir (Johnson ve Wichern, 2014).                                

DFA verilerinin uygunluğunun tespiti amacıyla Tablo 2’de model için uyum istatistiklerinin kriter ve 

sonuçları gösterilmiştir. 

Tablo 2: DFA Modeli Uyum İndeksleri 

Ölçüm 

(Uyum İstatistiği) 

İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Araştırma  

Modeli Değeri 

Uyum Durumu 

Genel Model Uyumu 

Χ2 /sd 3 4-5 2.16 İyi uyum 

Karşılaştırmalı Uyum İstatistikleri 

NFI 0.95 0.94-0.90 0.932 Kabul edilebilir 

TLI (NNFI) 0.95 0.94-0.90 0.979 İyi uyum 

IFI 0.95 0.94-0.90 0.983 İyi uyum 

CFI 0.97 0.95 0.963 Kabul edilebilir 

RMSEA 0.05 0.06-0.08 0.035 İyi uyum 

Mutlak Uyum İndeksleri 
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GFI 0.90 0.89-0.85 0.944 İyi uyum 

AGFI 0.90 0.89-0.85 0.931 İyi uyum 

Artık Temelli Uyum İndeksi 

RMR 0.05 0.06-0.08 0.024 İyi uyum 

Tablo 2’de Χ2 /sd =2.16 elde edilmiştir, 3 şartını sağlaması nedeniyle “iyi uyum” kararı kabul edilmiştir. 

NFI=0.932 ile 0.94-0.90 aralığına düşmektedir, “kabul edilir uyum” sağlanmıştır, TLI (NNFI)=0.979 ile 0.95 

sağlamasından dolayı “iyi uyum”, IFI =0.983 ile 0.95 sağlamasıyla “iyi uyum”, CFI=0.963 ile 0.97 sağlaması 

nedeniyle “kabul edilebilir uyum”, RMSEA=0.035 ile 0.05 sağlamasıyla “iyi uyum”, GFI=0.944 ile 0.90 

sağlamasından dolayı “iyi uyum”, AGFI=0.931 ile 0.90 sağladığı için “iyi uyum”, RMR=0.024 ile 0.05 

sağlamasıyla da “iyi uyum” sonuçları elde edilmiştir. 

Yapısal eşitlik modeli (YEM); gözlenen değişkenler (observed variable) ve örtük değişkenler (latent variable) 

arasındaki nedensel bağlantıların ve korelasyon ilgilerinin bir arada olduğu modellerin test edilmesi amacıyla 

kullanılan istatistiksel bir teknik olup bağımlılık ilişkilerinin tahmininde, varyans, kovaryans analizleri, çoklu 

regresyon ve faktör analizleri gibi analizlerin birleşmesi sonucu ortaya çıkan çok değişkenli bir metottur 

(Barrett, 2007).  Doğrulayıcı faktör analizi yaklaşımlarında ölçüm modelinden yararlanılırken, yol analizi 

yaklaşımında yapısal modellerden faydalanılmaktadır. YEM nedensel bağlantıların yapısal denklemler yardımıyla 

belirtilmesine destek olmaktadır.  

Tablo 3: YEM Tahminine Yönelik Uyum İndeksleri 

Ölçüm 

(Uyum İstatistiği) 

İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Araştırma  

Modeli Değeri 

Uyum Durumu 

Genel Model Uyumu 

Χ2 /sd 3 4-5 2.34 İyi uyum 

Karşılaştırmalı Uyum İstatistikleri 

NFI 0.95 0.94-0.90 0.939 Kabul edilebilir 

TLI (NNFI) 0.95 0.94-0.90 0.960 İyi uyum 

IFI 0.95 0.94-0.90 0.973 İyi uyum 

CFI 0.97 0.95 0.965 Kabul edilebilir 

RMSEA 0.05 0.06-0.08 0.016 İyi uyum 

Mutlak Uyum İndeksleri 

GFI 0.90 0.89-0.85 0.954 İyi uyum 

AGFI 0.90 0.89-0.85 0.968 İyi uyum 

Artık Temelli Uyum İndeksi 

RMR 0.05 0.06-0.08 0.012 İyi uyum 

Tablo 3’de Χ2 /sd =2.34 değeri elde edilmiştir, ≤ 3 şartını sağlaması nedeniyle “iyi uyum” kararı 

benimsenmiştir. NFI=0.939 ile 0.94-0.90 şartını sağlamasından dolayı “kabul edilebilir uyum”, TLI 

(NNFI)=0.960 ile ≥ 0.95 sağlamasıyla “iyi uyum”, IFI =0.973 ile ≥ 0.95 sağlaması nedeniyle “iyi uyum”, 

CFI=0.965 ile ≥ 0.97 sağladığı için “kabul edilebilir uyum”, RMSEA=0.016 ile ≤ 0.05 sağlamasından dolayı “iyi 

uyum”, GFI=0.954 ile ≥ 0.90 sağlamasıyla “iyi uyum”, AGFI=0.968 ile ≥ 0.90 sağladığı için “iyi uyum”, 

RMR=0.012 ile ≤ 0.05 sağladığından “iyi uyum” sonuçları elde edilmiştir. YEM tahminlerinin uyum kriterleri 

yalnızca biri açısından kabul edilebilir sonucunu vermiş, başka kriterler iyi uyumun sağlandığını, modelin 

yorum yapmaya uygunluk gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. YEM analizi sonucunda elde edilen tahmin 

değerleri Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4: YEM Tahmin Sonuçları 

Yapısal ilişki Yön 

Tahmin 

edilen 

katsayı 

St. Hata t istatistiği   p Sonuç 

LT→BP + 0.541 0.075 7.213 0.001* Anlamlı İlişki 

LT→ÖV 

 

+ 0.130 0.019 6.842 0.003* Anlamlı İlişki 

BP→ÖV + 0.332 0.052 6.384 0.000* Anlamlı İlişki 

*0.05 için anlamlı değişken 

Bilgi paylaşımının aracı değişken olabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. İlk olarak, bilgi 

paylaşımı olmadan, liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir ilginin olması 

gerekmektedir. Eğer bu sağlanmaz ise, aracı etkinin tanımlanmasının anlamı yoktur. Bu nedenle, ilk aşamada 

liderlik tarzı ve örgütsel vatandaşlık davranışı için YEM uygulanmıştır. Liderlik tarzının örgütsel vatandaşlık 

davranışını 0.148 br. arttırıcı olduğu ve bu sonucun istatistik anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, aracılık 

etkisinin ele alınması için ilk aşamanın sağlanması anlamına gelmektedir. İkinci aşamada, Şekil 3’de 

tanımlanan ve aracılık etkisini de kapsayan YEM’in analizi gerçekleştirilmiştir. Eğer bilgi paylaşımının aracı 

rolü varsa, liderlik tarzının katsayısının bu modelde düşmesi ama anlamlı olması beklenmektedir. Tablo 4’te 

belirtildiği gibi, liderlik tarzı örgütsel vatandaşlık davranışını 0.130 br. arttırıcı ve  anlamlı etkiye sahiptir. 

Katsayı değeri düşmüştür. 

Diğer yandan, bir aracılık etkisinden sözetmek için, aynı zamanda liderlik tarzının da bilgi paylaşımı üzerinde 

anlamlı etkili olması gerekmektedir. Tablo 4’e göre, liderlik tarzı bilgi paylaşımını 0.541 br. arttırıcı ve  anlamlı 

etkiye sahiptir. Aynı zamanda bilgi paylaşımın da örgütsel vatandaşlık üzerinde 0.332 br. anlamlı etkili 

olduğu belirlenmiştir. Tüm bu aşamalar, bilgi paylaşımının aracı değişken olması konusunda olumlu bir 

durumu belirtmektedir. AMOS programında dolaylı (indirect) etkiler boostrap metodolojisi ile otomatik 

verilmektedir. Standardize edilmiş dolaylı etki seçilir ve etki katsayılarının anlamlılığına bakılır. Eğer, p değeri 

0.05 değerinden az ise, bilgi paylaşımının liderlik tarzının örgütsel vatandaşlık davranışına aracılık ettiği 

sonucuna ulaşılacaktır. 

Bilgi paylaşımının liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki aracılık görevinin anlamlılığının 

test edilebilmesi amacıyla bootstrap analizi uygulanmıştır. Analize yönelik olarak doğrudan ve dolaylı yollar 

hususundaki katsayı ve güven aralıkları Tablo 5’te belirtilmiştir.  

Tablo 5: Modele Yönelik Standardize Bootstrap Analizi 

Model Yolu Katsayı %95 Güven Aralığı 

Alt-Üst 

Doğrudan etki   

LT→BP 0.281 0.268-0.294 

LT→ÖV 0.172 0.154-0.182 

BP→ÖV 0.164 0.158-0.171 

Dolaylı etki   

LT→BP→ÖV 0.051 0.028-0.067 

Sonuçlara bakıldığında, bootstrap standardize edilmiş değer aralıklarının sıfır olmadığı ve anlamlı olduğu 

görülmektedir (bootstrap katsayısı=0.051, GA%95 =0.028-0.067). Söz konusu durum bilgi paylaşımının liderlik 

tarzıyla örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki aracılık rolünün bulunduğunu açıklamaktadır. Modelin 

ana hipotezini oluşturan H1, H2, H3 ve H4 doğrulanmıştır.    

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

İşletme içerisinde çalışanların davranış ve tutumları üzerinde “Liderlik” olgusunun etkisi bulunmaktadır. 

Liderlerin çalışanlarına yönelik geliştirdiği davranış ve tutumlar, hem çalışanların bağlı bulundukları 

işletmeye hem de kendi işlerine karşı olan duygu ve düşünceleri üzerinde etkili olmaktadır. Liderlik tarzının 

etki ettiği bu davranış ve tutumlar arasında bilgi paylaşımı ve örgütsel vatandaşlık davranışı bulunmaktadır. 
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Bu uygulamanın amacı, liderlik tarzlarının, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde bilgi 

paylaşımının aracılık rolünü belirlemektir. YEM analizi sonucunda, liderlik tarzı bilgi paylaşımını 0.541 br. 

arttırıcı ve  anlamlı etkiye sahip, aynı zamanda bilgi paylaşımın da örgütsel vatandaşlık üzerinde 0.332 br. 

anlamlı etkili olduğu belirlenmiştir. Bilgi paylaşımının liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık davranışları 

arasında yer alan aracılık rolünün anlamlılığının test edilebilmesi amacıyla bootstrap analizinden 

yararlanılmıştır.  Bootstrap standardize edilmiş değer aralıklarının sıfır içermediği ve anlamlı olduğu 

görülmüştür. Bu durum, bilgi paylaşımının liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde aracılık 

rolünün olduğunu göstermiştir. 

Literatür incelendiğinde; Oğuz (2011) çalışmasında, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmelerin 

sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışı ile yöneticilerinin gösterdikleri liderlik tarzı arasında pozitif 

yönlü anlamlı ilişki bulmuşlardır. Harwiki (2013) çalışmasında, bankacılık sektörü çalışanları için yaptığı 

araştırmada etik liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki belirlemiştir. 

Zehir vd. (2013)’de ofis çalışanlarına yönelik araştırmasında liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışları 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişki belirlemiştir. Bambale (2014) çalışmasında, hizmet sektörü çalışanları için 

yaptıkları araştırmada örgütsel vatandaşlık ve dönüşümcü liderlik arasında pozitif yönlü ilişki belirlemiştir. 

Alkan (2017) çalışmasında, bankacılık sektörü çalışanlarına yönelik etik liderlik ile örgütsel vatandaşlık 

davranışları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki belirlemiştir. Bu çalışmanın sonuçları, Palomino ve Cañas 

(2014) ve Ülkü (2014) ile paraleldir. Aynı şekilde, Ay ve Büyükyılmaz (2017) çalışmasında iki devlet hastanesi 

çalışanları için aynı sonuçlara ulaşmıştır. Khalili (2017) çalışmasında, elli şirketin çalışınlarına uyguladığı 

anket sonucunda dönüşümcü liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı ilişki bulmuştur. 

Daha sonrasında; Kuruşçu ve Aydoğan (2018)’de yaptığı araştırmasından elde edilen veriler neticesinde, 

dönüşümcü liderlikle genel örgütsel vatandaşlık davranışı ve bütün boyutları arasında anlamlı ve pozitif 

yönde bir ilişkinin var olduğu belirlenmiş, etkileşimci liderliğin koşullu ödüllendirme davranışıyla örgütsel 

vatandaşlık davranışının sivil erdem hariç genel örgütsel vatandaşlık davranışı ve dört boyutu arasında 

anlamlı ve pozitif yönde bir bağlantı saptanmış, etkileşimci liderliğin koşullu ödüllendirme davranışıyla 

örgütsel vatandaşlık davranışının sivil erdem boyutu arasında anlamlı bir bağlantı olmadığını belirlemiştir. 

Podsakoff vd. (1990), Özcan vd. (2012) ve Morçin ve Morçin (2013) bulgularına benzer şekilde de anlamlı ve 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, çalışmadan elde edilen analiz sonuçlarını destekler 

niteliktedir. 

Literatürde; Srivastava vd. (2006) yaptığı çalışmada, bilgi paylaşımı noktasında güçlendirici liderlik 

yaklaşımının önemli etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Gagne (2009), büro çalışanları için liderlik 

tarzlarının bilgi paylamı üzerinde anlamlı etkisi olduğunu belirlemiştir. Karaaslan vd. (2009) yaptığı 

araştırmasında, örgütsel vatandaşlık davranışının boyutlarıyla bilgi paylaşımı davranışı değişkenlerinin 

arasında pozitif bir ilişki tespit etmiştir. Boyutlar bakımından söz konusu bağlantının bireysel gelişim ile sivil 

erdem boyutları arasında orta düzeyde; bireysel girişkenlik, centilmenlik, örgütsel itaat ve yardım etme 

boyutları arasında zayıf oranda bulunduğu verisine ulaşılmıştır. Han vd., (2016) çalışmasında bankacılık 

sektöründe dönüşümcü liderlik ile bilgi paylaşımı arasında pozitif yönlü ilişki belirlemiştir. Masa'deh vd. 

(2016) çalışmasında, liderlik tarzlarının performansa etkisinde bilgi paylaşımının aracı rolünü belirlemişlerdir. 

Bavik (2017) lojistik sektörü çalışanları araştırmasında, etik liderlik ile bilgi paylaşımı arasındaki pozitif yönlü 

ilişki belirlemiştir. Zeb vd., (2019) çalışmalarında farklı şirket çalışanlarına yaptıkları anket sonucunda otantik 

liderlik ile bilgi paylaşımı arasında negative yönlü ilişki belirlemiştir. Mertel vd. (2020) çalışanlar üzerinde 

yaptığı araştırmasında dönüşümcü liderlik ile bilgi paylaşımı arasında orta seviyede pozitif yönlü bir ilgi 

olduğunu saptamıştır. Yapılan araştırma makalelerinin analiz sonuçları araştırma sonuçlarını 

desteklemektedir. 

Çalışmada hedef kitle olarak yükseköğretim kurumu seçilmesinin nedeni, mezun olduktan sonra yeni çalışan 

nesilleri oluşturacak olan öğrencilerin algılarının, eğitim aldıkları üniversitelerin ortamından ve 

akademisyenlerin davranışlarından etkilendiği gerçeğidir. Üniversiteler kurum olarak bilgiye dayalı 

örgütlerdir. Eğitim sektörünü iş olarak seçen insanların bilgiye ve bilgi paylaşımına önem veren karakterlere 

sahip olmaları beklenmektedir. İnsanların davranışları örgütlerden etkilenmektedir.  Dolayısıyla, liderlik 

tarzının örgütsel vatandaşlık davranışı ve bilgi paylaşımı üzerindeki etkisinin önemi, eğitim sektörünün kendi 

iç dinamikleri yoluyla değil, mezun olan öğrencilerin algıladıkları biçimde, çalıştıkları ve ilişkide oldukları 

sektörlere yayılması ile yer bulacaktır. Üniversitelerde liderlik tarzlarının akademik personelin örgütsel 
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vatandaşlık davranışlarına etkisi nedir? ve bu etkide bilgi paylaşımının rolü nedir? sorularının cevabı bu 

nedenle çok önemlidir. Benzer bir araştırma eğitim sektöründe bulunmadığı için, çalışmanın literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın önerileri olarak; Vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin ve liderlerin örgütsel 

vatandaşlık davranışlarının nedenleri araştırılarak, devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerden elde 

edilen sonuçlarla karşılaştırılabilir. Göreve yeni başlamış ve genç akademisyenler ile liderlere örgütsel 

vatandaşlık davranışlarını sergileme durumlarının gelecekte değişmemesi için davranışlarına yönelik manevi 

ödüller verilebilir. Akademisyenlerin ve liderlerin örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemeleri için 

akademisyenler ve liderler arası etkileşimi artırıcı çalışmalar yapılabilir. Vakıf üniversitelerde ve devlet 

üniversitelerinde akademisyenlerin ve yöneticilerin bilgi paylaşımını destekleyecek bir kültür teşvik 

edilmelidir. Ayrıca, ilerideki çalışmalar açısından, Türkiye geneli için farklı illerde faaliyet gösteren 

üniversitelerde farklı ölçekler ve ilişkiler tanımlayarak çalışmanın genişletilmesi önerilmektedir. 
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Amaç –  İş süreçlerini etkileyen, öz-yeterlilik, iş stresi algısı ve algılanan örgütsel destek gibi bireysel 

değişkenler arasındaki ilişkiyi belirleyerek bir model önerisi geliştirmektir.  

Yöntem –  Araştırma modelinin sınanması için rastgele örnekleme yöntemiyle 456 çalışana ulaşılmıştır. 

Demografik veriler incelendiğinde cevaplayanların %53’ü erkek, %66’sı evli, %67’si özel sektörde 

çalışmakta ve %90’ı lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. Veri toplama aracı olarak 

yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Soru formunun birinci bölümünde demografik bilgilere 

yönelik sorular ve ikinci bölümünde araştırma değişkenlerini test etmek için daha önce geliştirilmiş ve 

Türkçe geçerlilik ve güvenilirlikleri yapılmış olan ölçekler yer almaktadır. Elde edilen veriler ilgili paket 

program kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular – Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, öz-yeterliliğin iş stresi üzerindeki etkisinin 

negatif ve anlamlı olduğu, öz-yeterliliğin iş stresi üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin tam 

aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.  

Tartışma –  Araştırmada öz-yeterlilik, iş stresi ve algılanan örgütsel destek değişkenlerine yönelik bir 

model önerisi ortaya konmuştur. İlgili yazında öz-yeterlilik inancını çalışma ortamında olumlu ve 

olumsuz etkilediği iki değişken ile ele alan bu çalışmanın hem yazın hem de uygulayıcılar açısından 

önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
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Purpose –  The purpose of this study is to develop a model proposal by determining the relationship 

between individual variables affecting work processes, such as self-efficacy, perception of job stress, and 

perceived organizational support.  

Design/methodology/approach  – In order to test the research model, 456 employees were reached using 

the random sampling method. When the demographic data are examined, 53% of the respondents are 

male, 66% are married, 67% work in the private sector, and 90% have undergraduate and postgraduate 

education level. A structured questionnaire was used as a data collection tool. The first part of the 

questionnaire includes questions about demographic information and the second part includes scales that 

were previously developed to test the research variables and whose validity and reliability in Turkish 

were made. The data obtained were analyzed using the related package program.  

Findings –  As a result of the findings obtained in the study, it was determined that the effect of self-

efficacy on job stress was negative and significant, and perceived organizational support had a full 

mediating role in the effect of self-efficacy on job stress. 

Discussion – In the study, a model proposal was put forward for the variables of self-efficacy, job stress 

and perceived organizational support. This study, which deals with two variables that affect self-efficacy 

belief positively and negatively in the working environment in the related literature, is considered to be 

important for both the literature and practitioners. 
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1. Giriş 

Çalışma ortamları insanların zamanının önemli bir kısmını geçirdikleri yerlerdir. Çalışılan ortamın özelliği, 

çalışma arkadaşları ile uyum, yapılan işi sevme, bireysel özellikler ve örgütsel yapı gibi pek çok faktör ‘birey-

iş’ ilişkini etkilemektedir. Çalışma ortamlarında yapılan işin özelliğine göre insanlar arası etkileşim 

artabilmekte ya da tam tersi azalabilmektedir. Örneğin teknik işlerde insan etkileşimi daha az buna karşın 

hizmet işletmelerinde daha yoğundur. Ancak mutlaka bireyler arası etkileşim söz konusudur. Çalışanların 

beşerî ilişkilerinde bireysel özellikler anlama, algılama ve ilişkileri yönetme süreçleri üzerinde etkili 

olabilmektedir. Bireylerin kişilik özellikleri ve yetkinleri, çalışma ortamında karşılaştıkları olumlu ve olumsuz 

tüm durumlara nasıl tepki gösterecekleri hakkında fikir vermektedir. Çalışma ortamlarında bireylerin aynı 

olaylara karşı göstermiş oldukları farklı davranışların kökeninde bireysel özellik ve yetkinlikler yer 

almaktadır. Öz yeterlilik, çalışanların değiştirilebilir ve geliştirilebilir bireysel özelliklerinden biridir. Bireyin, 

başarabilme, yapabilme yeterliliğine yönelik inancını ifade eden öz yeterliliğin düşük ya da yüksek olması iş 

ile ilgili pek çok durumu etkileme potansiyeline sahiptir. Bu durumlardan biri de iş stresidir. Çalışma 

ortamlarındaki stres, tüm çalışanlar tarafından düşük ya da yüksek düzeyde deneyimlenen bir durumdur.  

Çalışma ortamındaki stresin nedeni, yapılan işin özelliği, fiziksel ortam, kişiler arası ilişkiler, örgütsel kültür, 

hiyerarşi, ast-üst ilişkileri, zaman baskısı ve çalışanın bireysel özellikleri gibi faktörlerden herhangi biri 

olabilmektedir. Bu faktörlerden en yönetilebilir olanı ise bireysel özelliklerdir diyebiliriz. Çünkü iş özellikleri, 

fiziksel ortam, yöneticiler gibi bireyin dışındaki faktörleri değiştirebilmek çoğu zaman mümkün 

olamamaktadır. Diğer taraftan dışsal faktörleri ne kadar değiştirsek de iş stresinin tamamen yok olması 

mümkün değildir. Bu durumda iş stresinin birey tarafından en iyi nasıl yönetilebileceği noktasına 

odaklanmak gerekmektedir. Dolayısıyla iş stresi ile ilgili yapılan araştırmalarda ‘Hangi bireysel özellikler iş 

stresinin etkili yönetimini sağlamaktadır?’ soruna yanıt aranmaktadır. 

İş yeri stresi çalışanlar, örgütler, aileler ve genel olarak toplum için sorunların oluşmasına neden olmaktadır. 

İş yeri stresinin etkili yönetiminde öz farkındalık, öz kendilik algılamaları, öz denetim ve öz yeterlilik gibi 

kendilik değerlendirmeleri oldukça önem kazanmaktadır. Bireylerin bir işi başarmaya yönelik kendilerine 

duydukları inanç, öz yeterlilik, iş stresinin yönetiminde de rol oynamaktadır. Çalışma ortamında bireyin öz 

yeterliliğinin yüksek olması iş ile ilgili sorunlarla daha etkili baş edilebileceğine işaret etmektedir. Bununla 

birlikte öz yeterlilik başka değişkenleri de olumlu yönde etkileyerek dolaylı yollardan iş yeri stresi üzerinde 

ters yönlü etki oluşturma potansiyeline sahip olabilmektedir. Bu doğrultuda öz yeterliliğin olumlu etkilediği 

değişkenlerden biri ise algılanan örgütsel destektir. Algılanan örgütsel destek ise iş stresinin daha iyi 

yönetilebilmesine olanak sağlayan bir faktördür. 

Algılanan örgütsel destek, çalışanların örgütleri tarafından önemsendiklerini ve desteklendiklerini 

hissetmeleridir. Çalışanın, amirleri ve örgüt yöneticileri tarafından destek gördüğünde yaptığı ve yapacağı 

işlerdeki stresi algılama düzeyi azalmaktadır. Diğer taraftan aynı çalışma ortamında aynı örgütsel süreçler 

içerisinde yer alan çalışanlar aynı örgütsel desteği farklı düzeylerde hissedebilirler. Buradaki farklılığı 

oluşturan unsur bireyin öz yetenekleridir. Öz yeterlilik bilişsel esnekliğin ve uyum yapabilme yeteneğinin bir 

sonucu olarak yükselmekte ve öz yeterlilik yükseldikçe algılanan örgütsel destek düzeyinin yükselmesine 

katkı sağlayabilmektedir. Çalışanların algıladıkları örgütsel destek yükseldikçe iş stresi düzeyleri 

azalmaktadır. Dolayısıyla öz yeterlilik algılanan örgütsel destek aracılığı ile de iş stresini azaltıcı bir özellik 

göstermektedir diyebiliriz. 

Bu araştırmada amaçlanan öz yeterlilik gibi geliştirilmesi iyileştirilmesi mümkün olan bir bireysel özelliğin iş 

stresi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisini görgül olarak ortaya koymaktır. Bu bağlamda öz yeterliliğin iş 

stresi üzerindeki doğrudan etkisi ve algılanan örgütsel destek aracılığıyla olan etkisine yönelik model önerisi 

oluşturulmuştur. Örgütlerde verimlilik sorunlarına yol açan iş stresi faktörünün, değiştirilmesi ve 

iyileştirilmesi mümkün olan iki değişken ile modellenmesi bu konu üzerine yapılacak diğer araştırmalar için 

kanıt niteliği taşımaktadır. Diğer taraftan uygulamacılar içinse örgüt ve birimler içerisinde çalışanların tutum 

ve davranış geliştirmelerinde kullanılabilecek ip uçları sunmaktadır. Bu doğrultuda bu araştırmanın hem 

teoriye hem de uygulamaya katkısı olacağını söylemek mümkündür. 
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2. Kavramsal Çerçeve ve Hipotezler 

2.1. İş Stresi 

Stres, insan üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkileri bağlamında Selye (1956) tarafından 

kavramsallaştırılmıştır. Örgütsel davranış alanında ise stres, çalışma ortamına bağlı stres faktörleri, bunların 

sonuçları ve diğer örgütsel değişkenlerle ilişkisi bağlamında incelenmektedir. İş stresi, çalışma ortamı ve iş 

özelliklerinin bireyin üzerinde yarattığı iş görmesine etki eden fizyolojik ve psikolojik baskı olarak ifade 

edilmektedir (Weiner, 1982:954). Bu baskıların bireyde oluşturduğu birtakım bedeller olduğu ve bunların; 

dikkat, farkındalık, esneklik gibi yeteneklerin azalması, iş ile ilgili ek faaliyetleri gerçekleştirmede yetersizlik, 

duygusal stres, fiziksel ve zihinsel yorgunluk ve iş performansının azalması olduğu belirtilmektedir (Jung ve 

Jung, 2001:342). Bireyin iş görme kapasitesinin üzerine çıkan iş yükü, katlanılacak toplam maliyetleri arttırarak 

iş stresinin tetikleyicisi olmaktadır.  

İş ortamında stresörlere maruz kalma sonucunda hem bireyleri hem de iş süreçlerini etkileyen birtakım 

olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. İş stresi sonucunda bireylerde zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları ortaya 

çıkmakta (Gryna, 2004:8), çalışanlar tükenmişlik yaşamakta (Leiter ve Maslach, 1988:298), tükenmişlik ile iş 

memnuniyetsizliği artmakta, iş performansı ve verimliliği düşmekte, işe devamsızlık ve işten ayrılmalar 

artmaktadır (Maslach ve Jackson, 1985:838). İş stresini yoğun yaşayan çalışanların örgütsel bağlılıkları 

azalmakta ve bununla birlikte iş devir hızlarında artış olmaktadır (Ahuja vd., 2007:3). İş stresinin ortaya 

çıkardığı bu olumsuzluklar iş stresini azaltıcı faktörlerin ortaya çıkarılmasının önemini ortaya koymaktadır.  

İş stresine neden olan faktörlerin doğru tespit edilmesi, stresin azaltılmasında ve baş etme yöntemlerinde nasıl 

bir yol izleneceği konusunda fikir vermektedir. İş stresi nedenleri bireyin kendisi ile ilgili ya da iş özellikleri 

ile ilgili olabilmektedir. Bireysel stres faktörleri, kişilik, deneyim, algı ve değerler (Munz vd., 1995:60), sosyal 

destek, yaş, cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir (Schurman ve Israel, 1995:237). İş ile ilgili stres faktörleri; rol 

belirsizliği, rol çatışması, zaman baskısı, iş arkadaşları ve yöneticilerin yetkinlik eksikliği (Smith ve Sulsky, 

1995:116), aşırı iş yükü, vardiyalı çalışma, işsizlik (Schurman ve Israel, 1995:237) şeklinde belirtilmektedir. İş 

stresine neden olan bu faktörlerden bireyle ilgili olan yani içsel faktörleri bilmek, düzenlemek ve yönetmek 

dışsal faktörlere müdahale etmekten daha kalıcı bir çözüm yolu olmaktadır. 

İş stresine yönelik yapılabilecek müdahalelerin kapsayıcı bir özellik taşıması oldukça önemlidir. İş stresine 

yönelik yapılabilecek müdahaleler; (1) iş stresi risk faktörlerini en aza indirmek ya da tamamen ortadan 

kaldırmak, (2) çalışanların strese karşı dayanıklılığını arttırmak ve (3) iş stresi sonrası tedavi seçeneklerini 

sunmak şeklinde kategorize edilmektedir (Barling vd., 2005:604). Herhangi bir durumda olay gerçekleştikten 

sonra yapılacak olan girişimlerin hem maddi hem de manevi maliyetleri olayı önleme maliyetlerinden 

yüksektir. Bu nedenle stres faktörlerini azaltmak ve çalışanların strese karşı dayanıklılığını arttırmak daha 

etkili ve kalıcı bir seçenek olarak görünmektedir. Bireylerin işle ilgili baş etme yöntemleri ile sağlık ve aile ile 

ilgili baş etme yöntemlerinin birbirinden farklılaştığı (Folkman ve Lazarus, 1980:231), hatta işle ilgili farklı 

stresörlere göre bile baş etme yönteminin değiştiği ifade edilmektedir (Parkes, 1986:1283). Yani çalışan sosyal 

süreçleri ile ilgili stres durumlarını etkili yönetebilirken işiyle ilgili stres durumlarını yönetmekte etkisiz 

kalabilmektedir. Hatta birey işiyle ilgili bazı kısımlarda etkili baş etmek yöntemi kullanabilirken bazı 

kısımlarda yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla Smith ve Sulsky (1995:120), birincil aşamada iş stresörlerinin 

belirlenmesi, ikincil aşamada ilgili stresöre yönelik bireyin ne yapabileceğinin belirlenmesi olmak üzere iki 

aşamalı baş etme yöntemi önermektedirler. Benzer şekilde Munz ve diğerleri (1995:60), stresörler (bireysel ve 

örgütsel), bireysel değerlendirme sistemi (değerler, deneyim, algı, kişilik), bireysel uyum sistemi (korkmak ya 

da savaşmak, vücudun yanıtı), stres yanıtı (zihinsel sıkıntı, duygusal çalkantı, fiziksel gerginlik ve yorgunluk), 

başa çıkma sistemi (mental, duygusal ve fiziksel öz değerlendirme) ve olumlu çıktıların (memnuniyet, benlik 

saygısı, kontrol, olumlu ruh hali, enerji ve esenlik) yer aldığı dinamik stres modeli ile baş etme mekanizmasını 

bütüncül olarak ele almışlardır. Baş etme girişimleri, çalışanlara strese karşı tepkilerini nasıl daha iyi 

yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Birey çeşitli stres durumlarını tanımlayabilir ve bunlar karşısında 

nasıl davranması gerektiğini bilirse stresin olumsuz etkilerini en aza indirebilme şansına sahip olmaktadır. 

İster çalışma yaşamında ister sosyal yaşamda stres faktörünün doğru belirlenmesi ve sonrasında etkili 

yönetilmesi bireyin öz-yeterlilik düzeyi ile açıklanabilmektedir. 
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2.2. Öz-yeterlilik 

Öz-yeterlilik kavramı, Rotter’in ‘Kontrol Odağı’, Heider’in ‘Öznel Atıf’ ve Bandura’nın ‘Sosyal Biliş’ teorileri 

bağlamında şekillenmiştir. Kontrol odağı teorisi ve öznel atıf teorisi bireyin kendisini etkileyen olayları 

kendine ya da dış faktörlere atfetmesi temelinde ele almaktadır (Heider, 1944; Rotter, 1954). Öz-yeterlilik 

düzeyi yüksek olan bireyler, olaylar üzerinde belirli ölçüde kendi kontrolleri olduğunu düşünürken düşük 

öz-yeterlilik düzeyindeki bireyler tam tersi sonuçlar üzerinde kendi kontrolleri olmadığını düşünmektedirler. 

Bandura’nın Sosyal Bilişsel Teorisi ise bireyin öz yetkinliğini biliş, davranış ve diğer kişisel faktörleri ile 

çevresel olayların tümünün birbiriyle çift yönlü etkileşimi ve gelişimi bağlamında ele almaktadır (Bandura, 

1988:276). Bireyin öz-yeterlilik düzeyi, geçmiş başarı ve başarısızlıkları, sosyal öğrenme ve modelleme 

deneyimleri, sosyal destek ve bireyin psikolojik/duygusal durumundan etkilenmektedir (Bandura, 1995:3-5). 

Öz-yeterlilik, örgütsel davranış bağlamında ele alındığında çalışan davranışlarının nasıl oluştuğu, nasıl 

değiştirilebileceği ve geliştirilebileceği bakımından önemlidir. Pozitif örgütsel davranış, çalışanların 

performanslarını iyileştirmek için insan kaynağı gücünün ölçülebilen ve geliştirilebilen olumlu yönlerini 

incelemektedir (Luthans, 2002:59). Örgütsel davranış alanında öz-yeterlilik, pozitif örgütsel davranış akımı 

içinde yer alan psikolojik sermayenin alt boyutlarından biridir. Psikolojik sermaye, bireyin gelişime açık 

yanlarının (öz-yeterlilik, umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık) birleşiminden oluşan bir bütün olarak ifade 

edilmektedir (Luthans vd., 2007:542). Öz-yeterlilik, pozitif örgütsel davranışı en iyi açıklayan kavram olarak 

belirtilmektedir (Luthans vd., 2008:222).  

Yapılan araştırmalarda, çalışma ortamında öz-yeterliliğin iş görenlerin iş için gösterdikleri çaba ve başarıyla 

(Stajkovic ve Luthans, 1998:246), iş tatmini, bağlılık ve iyi olma durumu, örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş 

performansıyla aynı yönlü olumsuz iş yeri sapma davranışlarıyla ters yönlü ilişkili olduğu belirtilmektedir 

(Avey vd., 2011:140). İş yerindeki yönetici desteği (Liu, 2013:110), destekleyici örgütsel iklim (Luthans vd., 

2008:233) ve yüksek iş-aile uyumu (Newman vd., 2014:125) öz-yeterlilik öncülleri olarak belirtilmektedir. Öz-

yeterlilik öncül ve ardılları doğrultusunda bir değerlendirme yapıldığında öz-yeterliliğin bazı durumlarda 

hem bir neden hem de bir sonuç olduğu görülmektedir. Yani destekleyici örgütsel iklim öz-yeterliliğin 

oluşmasında bir öncülken algılanan örgütsel destek bir ardıl olmaktadır.  

Öz-yeterliliğin kişilik özelliği değil de değiştirilebilir bir özellik olması örgütsel değişkenlerle doğrudan ve 

dolaylı ilişkilerinin incelenmesinin önemine işaret etmektedir. Bu durum örgütlerin önemli sermayelerinden 

biri olan beşerî sermayenin güçlendirilmesinde hangi değişkenlere odaklanılacağı konusunda fikir 

vermektedir. 

2.3. Algılanan Örgütsel Destek 

Çalışma ortamları yapılan işin özelliğine göre değişmekle birlikte insan ilişkilerinin ve etkileşimlerinin olduğu 

ortamlardır. Çalışanların ast ve üstleri ile geliştirdiği ilişkiler zaman içerisinde bir kimlik kazanmaktadır. 

Örgütsel destek teorisine göre, çalışanlar örgütlerini kişiselleştirme ve bu kişiliği iyi ya da kötü niyetli olarak 

değerlendirme eğilimindedirler (Eisenberger vd., 1986:501). Bu kişiselleştirme sürecinde bireyde, örgütün 

bireye katkılarına, bireye ne kadar değer verdiğine ve bireyin refahını ne denli önemsediğine yönelik bir algı 

gelişmektedir (Eisenberger vd., 1986:501). Bireyin algıladığı örgütsel destek bireyin öznel iyi oluşunun ve işe 

yönelik tutum ve davranışlarının olumlu yönde gelişmesini etkilemektedir (Eisenberger ve Stinglhamber, 

2011:26). 

Sosyal Değişim teorisine göre, örgütleri tarafından desteklendiğini hisseden çalışanlar örgüte karşı 

sorumluluklarını yerine getirerek bu örgütsel desteğe karşılık vermektedirler (Rhoades ve Eisenberger, 

2002:698). Örgütü tarafından desteklendiğini ve değerli görüldüğünü hisseden çalışanın işe bağlılığı artmakta 

ve iş sorumluluğu üstlenmede daha istekli olmaktadır (Attridge, 2009:392; Murthy, 2017:740). Bu durum hem 

bireysel amaçlara hem de örgütsel amaçlara ulaşmada katkı sağlamaktadır. Algılanan örgütsel destek 

çalışanların sosyo-duygusal gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olarak refah seviyelerini yükseltirken aksi 

durum çalışanların refah seviyelerinin azalmasına neden olmaktadır (Eisenberger ve Stinglhamber, 2011:29). 

Yapılan araştırmalarda algılanan örgütsel desteğin iş tatmini, örgütsel bağlılık, iş performansı ve iş stresi 

üzerinde etkisi olduğu (Butts vd., 2009:130), örgütsel vatandaşlık davranışı (Alfes vd., 2013:344), lider üye 

etkileşimi ve iş performansı (Erdoğan ve Enders, 2007:326) gibi tutum ve davranışsal sonuçların 

geliştirilmesinde rol oynadığı belirtilmektedir. Çalışanların iş stresini yönetebilmeleri diğer pek çok olumlu 
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örgütsel sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Çalışma ortamında bireyin ihtiyaç duyduğunda maddi ve 

duygusal kaynakları kullanabileceğini bilmesi işini daha etkin bir şekilde yapmasını sağlamaktadır 

(Eisenberger ve Stinglhamber, 2011:39). Algılanan örgütsel destek temel insan gereksinimlerinden olan 

güvenlik, sevgi ve saygı gibi gereksinimlerin tatmin ederek iş süreçlerini olumlu yönde etkilemektedir. 

2.4. Öz-yeterlilik, İş Stresi ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki Kavramsal İlişkiler 

Çalışma ortamında bireylerin farklı iş stres düzeylerine sahip olmaları bilişsel esneklik kavramı ile 

ilişkilendirilmektedir (Dennis ve Vander Wal, 2010:242). Bilişsel esnekliği yüksek olan bireylerin problem 

çözme becerilerinin yüksek olduğu belirtilmektedir (Bilgin, 2009:143). Bilişsel esneklik bireye güçlükler ile 

mücadele edebilme ve çözüm yolu bulabilme yeteneği sağlamakta ve böylelikle arzuladığı sonuçlara 

ulaşabilme inancını, yani öz-yeterliliğini güçlendirmektedir. Kişisel bir özellik olmayan, belirli durumlarda 

değişebilen, geliştirilebilen bir beceri olan öz-yeterlilik, bireyin işini yaparken karşılaştığı stresli durumları 

daha iyi yönetebilmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan iş stresi sonucu ortaya çıkma olasılığı güçlü olan 

mesleki tükenmişlik ile öz-yeterliliğin ters yönlü ilişkisi söz konusudur (Skaalvik ve Skaalvik, 2010:1065). Bu 

bağlamda çalışma ortamlarında bireylerin öz-yeterlilik inancının iş kaynaklı stresörlerin etkili şekilde 

yönetilmesine katkı sağlayacağı öngörmekteyiz. Buradan hareketle araştırmanın temel hipotezi, öz-

yeterliliğin iş stresi üzerinde anlamlı bir etkisi olacağı şeklinde oluşturulmuştur. 

Çalışma ortamında öz-yeterlilik oluşumundaki öncüller incelendiğinde yönetici desteği (Liu, 2013:110), 

destekleyici örgütsel iklim (Luthans vd., 2008:233) ve yüksek iş-aile uyumu (Newman vd., 2014:125) 

görülmektedir. Öz-yeterlilik düzeyinin güçlü olmasının bir takım yönetimsel kararlar üzerinde olumlu 

etkisinin olduğu belirtilmektedir (Wood ve Bandura, 1989:408). Yapılan araştırmalar öz-yeterlilik algısı 

yüksek olan yöneticilerin fırsatları daha iyi değerlendirip risklerden kaçınma eğilimlerinin olduğu (Krueger 

Jr ve Dickson, 1993:1235) ve olumsuz eleştirileri daha iyi yöneterek yönetimsel fonksiyonların bunlardan zarar 

görmesini önleyebilme becerileri olduğunu (Bandura ve Jourden, 1991:941) göstermektedir. Dolayısıyla öz-

yeterlilik çalışanın, yöneticileri tarafından verilen geribildirimleri daha yapıcı algılamasını sağlamaktadır 

diyebiliriz. Buradan yola çıkarak ikinci hipotez; öz-yeterliliğin algılanan örgütsel destek üzerindeki anlamlı 

bir etkisi vardır şeklinde oluşturulmuştur. Örgütü tarafından desteklendiğini düşünen birey iş ile ilgili daha 

kolay baş edebilme inancına sahiptir. Algılan örgütsel destek ile öz-yeterlilik arasındaki destekleyici ilişki, iş 

stresini azaltıcı yönde etki oluşturabilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın üçüncü hipotezi öz-yeterliliğin iş 

stresi üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü olduğu şeklinde oluşturulmuştur.  

Çalışma ortamında öz-yeterliliği etkileyen bireysel bileşenlerden biri de çalışanın iş tecrübesidir. Bandura 

(1977:195), öz-yeterliliğin; ustalık tecrübesi, temsili deneyim, sözel ikna, fiziksel ve duygusal durum olmak 

üzere farklı şekilde oluştuğunu belirtmektedir. Ustalık tecrübesi engeller karşısında ısrarcı olarak çabalamaya 

devam edebilme davranışıdır ve çalışma ortamındaki deneyimi ifade etmektedir. Çalışma deneyimi, algılanan 

öz-yeterliliği ve analitik düşünmeyi arttırmaktadır (Bandura ve Jourden, 1991:941). Bu doğrultuda 

araştırmanın son hipotezi çalışma süresinin öz-yeterlilik üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu yönünde 

oluşturulmuştur.  

3. Yöntem 

3.1 Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Bu araştırmada, öz-yeterlilik, iş stresi, algılanan örgütsel destek ve çalışma süresi değişkenleri arasındaki 

ilişkilere yönelik bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda değişkenler arası ilişkiler 

bağlamında Şekil 1’de yer alan araştırma modeli oluşturulmuştur. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

H1: Öz-yeterliliğin iş stresi üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H2: Öz-yeterliliğin algılanan örgütsel destek üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Öz-yeterliliğin iş stresi üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü anlamlıdır. 

H4: Toplam çalışma süresinin öz-yeterlilik üzerindeki etkisi anlamlıdır. 

3.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni; araştırma değişkenlerinin özelliği doğrultusunda belirli bir sektör ve iş kolunun tercih 

edilmesi önem arz etmediği için tam zamanlı çalışmakta olan kişilerden oluşmaktadır. Araştırma anketi 

araştırmacıların sosyal ağında yer alan çalışan kişilere gönderilmiştir. Veriler, 15-30 Ocak 2021 tarihleri 

arasında Türkiye’nin farklı illerinde çalışan bireylerden ulaşılabilir örneklem yoluyla toplanmıştır. Türkiye 

İstatistik Kurumu 2020 yılı işgücü istatistiklerine göre Türkiye’de 26 milyon 812 bin kişi çalışmaktadır (TÜİK, 

2020). Anket geri dönüşlerinde yapılan incelemeler sonucunda eksik ve tutarsız bilgiler içeren anketler 

örneklemden çıkarılmıştır ve 456 çalışan araştırmaya dahil edilmiştir. Söz konusu uygulanan anket oranının 

istatistiki ölçümler sonucu%95 olasılık ile%5’lik bir hata payı dikkate alınarak ana kütleyi temsile yeterli 

olduğu görülmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50). Demografik veriler incelendiğinde cevaplayanların 

%53’ü erkek, %66’sı evli, %67’si özel sektörde çalışmakta ve %90’ı lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine 

sahiptir. 

3.2. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Soru formunun birinci 

bölümünde demografik bilgilere yönelik sorular ve ikinci bölümünde araştırma değişkenlerini test etmek için 

daha önce geliştirilmiş ve Türkçe geçerlilik ve güvenilirlikleri yapılmış olan ölçekler yer almaktadır. Soru 

formu mevcut pandemi koşullarından dolayı elektronik ortamda hazırlanarak cevaplayanlardan 

doldurmaları istenmiştir. Araştırma için Başkent Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Kurulundan 

(Sayı No: 62310886-600/ 17.11.2020) onay alınmıştır.  

Araştırmada, gerekli ölçek kullanım izinleri alındıktan sonra House ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilen ve 

Efeoğlu (2006) tarafından Türkçe geçerlemesi yapılan İş Stresi Ölçeği, Schwarzer ve Jarusselam (1995) 

tarafından geliştirilen ve Aypay (2010) tarafından Türkçe geçerlemesi yapılan ‘Genel Öz Yeterlilik’ ölçeği, 

Stassen ve Ursel (2009) tarafından geliştirilen ve Turunç ve Çelik (2010) tarafından Türkçe geçerlemesi yapılan 

‘Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’ kullanılmıştır. 

3.3. Verilerin Analizi 

Araştırmanın veri analizlerinde SPSS 20.0 ve AMOS 20.0 paket programları kullanılmıştır. Ölçeklerin faktör 

analizleri, geçerlilik ve güvenilirlikleri raporlanmıştır. Değişkenler arası ilişki ve etki analizleri ile yapısal 

eşitlik model analizleri yapılmıştır. 
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4. Bulgular 

4. 1. Ölçeklerin Güvenilirlik ve İç Tutarlılık Analizleri 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve iç tutarlılık düzeylerinin belirlenmesinde Cronbach Alpha 

(∝), birleşik güvenilirlik (CR=Composite Reliability) ve açıklanan ortalama varyans (AVE= Average Variance 

Extracted) katsayıları hesaplanmıştır. Birleşik güvenilirlik katsayılarının (CR) ≥0,70 ve  ∝ ≥70 olması iç 

tutarlılık güvenirliğinin sağlandığını; açıklanan ortalama varyans değerinin de (AVE) ≥0,50 olması ise 

birleşme geçerliliğinin sağlandığını göstermektedir (Fornell ve Larcker, 1981:46). Bu değerlere ilişkin veriler 

Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Ölçeklerin Güvenilirlik ve İç Tutarlılık Düzeyleri 

 Analiz Öncesi Analiz Sonrası 

Model 

Değişkenleri 

Madde 

Sayısı 

∝ CR AVE Madde 

Sayısı 

∝ CR AVE 

Öz-yeterlilik 10 0.89 0.90 0.46 8 0,89 0,89 0,50 

Algılanan 

Örgütsel Destek 

10 0.86 0.88 0.46 9 0,88 0,89 0,51 

İş Stresi 6 0.82 0.82 0.45 5 0,83 0,84 0,51 

Model Uyum değerleri   x2/sd=1,97   CFI=0,99     SRMR=0,04    RMSEA=0,05   PClose=0,432 

4. 2. Değişkenler Arası İlişkilerin/Etkilerin Analizi 

Araştırma değişkenlere ait ortalama, standart sapma değerleri, çarpıklık-basıklık ve korelasyon ilişkileri Tablo 

2’de görülmektedir. 

               Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler ve Değişkenler Arası Korelasyonlar 

 1 2 3 4 Ort. Sdt. 

Sap. 

Çarp. Bask. 

1. Öz-yeterlilik 1    4.15 0.54 -.17 -.54 

2. Algılanan Örgütsel Destek .38** 1   3.46 0.75 -.15 -.42 

3. İş Stresi -.18** -.44** 1  2.54 0.90 .32 -.43 

4. Toplam Çalışma Süresi .11* -.04 .03 1 12.13 7.89 .64 .75 

n=456      *p0.05      **p0.01 

Değişkenler arası ilişkileri ortaya koyan korelasyon analizi sonuçlarına göre öz-yeterlilik ile iş stresi arasında 

ters yönde anlamlı ilişki (r(454) = -.18, p < 0,01); algılanan örgütsel destek ile aynı yönde anlamlı ilişki (r(454) = 

.38, p < 0,01) ve toplam çalışma süresi ile pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (r(454) = .11, p < 

0,05). İş stresi ile algılanan örgütsel destek arasında ters yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (r(454) = 

-.44, p < 0,01). Bu bulguların araştırmanın kuramsal kısmında beklenen ilişkiler ile uyumlu olduğu 

görülmektedir. Aracılık etkisine modellere ait toplam etkiler Tablo 3’te yer almaktadır. Toplam etkinin 

doğrudan ve dolaylı etkinin toplamı olduğu anlamına geldiğinden dolaylı etkiler ise Şekil 2’de yer almaktadır. 

Tablo 3 incelendiğinde hem ana modelde hem de alt modellerde öz-yeterliliğin iş stresi üzerindeki etkisi 

negatif yönlü ve anlamlı olarak görülmektedir. Elde edilen bulguların yine ele alınan yazınla ilgili olduğu 

söylenebilir. Etkiler alt modeller bazında incelendiğinde bekarlara ait modelde toplam etkinin en yüksek, 
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evlilere ait modelde ise toplam etkinin en düşük olduğu görülmektedir. Elde bulgulara göre H1 hipotezinin 

desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka ifadeyle, aracılık modeline ilişin toplam etkinin anlamlı olduğu 

söylenebilir. Şekil 2’de izlenen özet bulgulara göre öncelikle ana model incelendiğinde öz-yeterliliğin 

algılanan örgütsel destek üzerindeki etkisinin pozitif ve anlamlı olduğu görülmektedir (t=0,53, df=455, 

p<0,001). Ayrıca incelenen tüm alt modellerde de algılanan örgütsel desteğin iş stresi üzerindeki etkisi negatif 

ve anlamlıdır. Dolayısıyla H2 hipotezi de desteklenmiştir. 

Tablo 3. Modellere Ait Toplam Etkiler 

 Etki Std. Hata t p ALGA ÜLGA 

ANA MODEL -0,295 0,077 -3,855 0,000 -0,446 -0,145 

Erkek -0,260 0,110 -2,351 0,020 -0,477 -0,042 

Kadın -0,287 0,107 -2,678 0,008 -0,498 -0,076 

Bekar -0,446 0,124 -3,602 0,000 -0,691 -0,202 

Evli -0,202 0,097 -2,075 0,039 -0,394 -0,010 

ALGA= Alt Limit Güven Aralığı ÜLGA= Üst Limit Güven Aralığı 

Elde edilen analiz sonuçlarına göre hem ana modele hem demografik değişkenler bazında incelenen alt 

modellerde öz-yeterliliğin iş stresi üzerinde algılanan örgütsel desteğin tam aracılık rolü olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. Ana model incelendiğinde; çalışma süresinin öz-yeterlilik üzerinde anlamlı bir etkisinin; alt 

modeller incelendiğinde ise sadece evli çalışanlarda anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Aracılık 

(dolaylı) etkilerinin anlamlı olup olmadığı için bootstrap yöntemi kullanılmıştır. Bootstrap yöntemine göre 

sıfır değeri bootstrap üst ve alt limitlerinin dışındaysa aracılık etkisinin anlamlı olduğu yönünde yorum 

yapılabilmektedir. Böylesi bir yaklaşım Baron ve Kenny’nin (1986) yönteminden farklıdır. Bu yaklaşımı Hayes 

(2018) ortaya atarak, toplam etkinin her zaman istatistiksel olarak anlamlı olmasına gerek olmadığı, etkilerin 

teker teker olarak değil bir bütüncül olarak ele alınması gerekliliğini savunmuştur. Dolayısıyla Şekil 2 

incelendiğinde dolaylı etkinin anlamlı olduğu görülmektedir. Doğrudan etkilerin anlamlı olmamasından 

dolayı tam aracılık etkilerin varlığı yine Şekil 2’den takip edilebilmektedir. Yine, elde edilen sonuçlara göre 

H3 hipotezinin desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Ana modele göre, çalışma süresinin öz-yeterlilik üzerinde 

etkisinin anlamlı olduğu sonucu doğrultusunda H4 hipotezinin de desteklendiği yorumu yapılabilir. Ancak, 

alt modellerde bu hipotez test edildiğinde sadece bekarlarda anlamlı olması hipotezin kısmen de 

destekleneceği şeklinde de yorumlanabilir.  Şekil 2’de BootALGA   bootstrap yöntemi ile incelenen etkinin 

güven aralığının alt limitini, BootÜLGA ise bootstrap yöntemi ile incelenen etkinin güven aralığının üst 

limitini temsil etmektedir



A. Doğan – H.O. Yeloğlu 13/4 (2021) 3668-3680 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3676 

 

Şekil 2. Ana ve Alt Modellere İlişkin Bulgular 

ANA MODEL 

 
Etki     BootSH    BootALGA   BootÜLGA 

                                                                                                                -,274       ,041            -,359          -,199  

Cinsiyet = Erkek Cinsiyet = Kadın 

 
 

Etki    BootSH   BootALGA   BootÜLGA 

-,229      ,052           -,335          -,132 

Etki    BootSH   BootALGA   BootÜLGA 

,330       ,065            -,467            -,210 

Medeni Durum = Bekar Medeni Durum = Evli 

  
Etki    BootSH   BootALGA  BootÜLGA 

-,339       ,071           -,486          -,207 

Etki     BootSH   BootALGA   BootÜLGA 

-,240       ,050          -,347                -,149 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada, öz-yeterlilik, iş stresi, algılanan örgütsel destek ve birey sermayesi bileşenlerinden toplam 

çalışma süresi değişkenleri arasındaki ilişki incelenerek bir model geliştirilmiştir. Araştırmanın temel amacı 

doğrultusunda öz-yeterliliğin iş stresi üzerinde etkisi ve algılanan örgütsel desteğin bu etkide aracılık rolünün 

olup olmadığı test edilmiştir.  

Araştırma hipotezlerinden ilki öz-yeterliliğin iş stresi üzerinde anlamlı etkisinin olup olmadığını test etmek 

üzere oluşturulmuştur. Araştırmada, öz-yeterliliğin iş stresi üzerindeki etkisinin negatif ve anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. Alan yazında bu konu ile yapılan araştırmalara bakıldığında benzer sonuçlar ortaya koyan 

araştırmaların olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencileri (Lyrakos, 2012:148), hemşireler (Chen vd., 

2020:170; Lee ve Song, 2010:17) ve öğretmenler (Klassen ve Chiu, 2010:748) üzerine yapılan araştırmalarda öz-

yeterlilik ile iş stresi arasında negatif yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. Öz-yeterliliğin iş stresi üzerindeki 

negatif etkisi, iş stresi ile baş etme stratejilerinin geliştirilmesinde temel bir değişken olarak ele alınması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın ikinci hipotezi öz-yeterliliğin algılanan örgütsel destek üzerinde anlamlı etkisinin olup 

olmadığını test etmek üzere oluşturulmuştur. Araştırmada, öz-yeterliliğin algılanan destek üzerindeki 

etkisinin pozitif ve anlamlı olduğu bulunmuştur. Algılanan örgütsel destek, öz-yeterliliğin hem bir öncülü 

olma hem de ardılı olma özeliği göstermektedir (Liu, 2013:110; Luthans vd., 2008:222). Caesens ve 

Stinglhamber (2014:265), algılanan örgütsel destek ile öz-yeterlilik arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu 

belirtmektedirler. Diğer taraftan öz-yeterlilik düzeyinin yüksek olması analitik düşünme yeteneğini arttırdığı 

(Bandura ve Jourden, 1991:941) için çalışanlar, amirleri ve örgütleri tarafından gelen geri bildirimleri doğru 

yorumlayıp yapıcı değerlendirmeler yapabilmektedirler. Böylelikle öz-yeterliliği yüksek olan çalışanların 

algıladıkları örgütsel destek de yüksek olmaktadır.  

Araştırmanın üçüncü temel hipotezi kapsamında öz-yeterliliğin iş stresi üzerindeki etkisinde algılanan 

örgütsel desteğin aracılık rolünün olup olmadığı test edilmiştir. Algılanan örgütsel destek, iş tatmini, iş 

performansı ve işe bağlılık düzeylerini olumlu yönde etkilediği (Rhoades ve Eisenberger, 2002:712) için iş 

stresi düzeyinin düşmesini sağlamaktadır. Algılanan örgütsel destek ile iş stresi arasındaki ilişki ya da etkiyi 

inceleyen araştırmalar, iş stresinin etkili yönetimini sağlayan faktörler üzerinde durmaktadır. Algılanan 

örgütsel destek, psikolojik sermayenin (umut, öz-yeterlilik, iyimserlik, dayanıklılık) alt boyutlarını olumlu 

yönde etkilemektedir (Bilgetürk ve Baykal, 2021:91). Psikolojik sermayenin güçlü olması ise iş stresini daha 

etkili yönetilmesini sağlamaktadır. Araştırma kapsamında ortaya çıkan bir diğer önemli sonuç hem ana 

modelde hem demografik değişkenler bazında incelenen alt modellerde öz-yeterliliğin iş stresi üzerindeki 

etkisinde algılanan örgütsel desteğin tam aracılık rolü olduğudur.  

Araştırmanın dördüncü hipotezi toplam çalışma süresinin öz-yeterlilik üzerinde etkisi olup olmadığını test 

etmek üzere oluşturulmuştur. Çalışma süresinin öz-yeterlilik üzerindeki etkisinin pozitif ve anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. Öz-yeterlilik algısının geçmiş deneyimlerden etkilendiği belirtilmektedir (Bandura, 

1977:195). İlgili yazında hem iş tecrübesinin öz-yeterlilik üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisini gösteren 

çalışmaların (Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy, 2001:803) hem de iş tecrübesi ile öz-yeterliliğinin doğrusal 

olmayan ilişkisini gösteren çalışmaların (Klassen ve Chiu, 2010:748) olduğu görülmektedir. 

Bu araştırmanın sonucunda, öz-yeterlilik, iş stresi, algılanan örgütsel destek değişkenlerinin birlikte ele 

alındığı bir model oluşturulmuştur. Bu modele göre öz-yeterliliğin iş stresi üzerinde pozitif ve anlamlı 

etkisinin olduğu, bu etkide algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan 

sosyal öğrenme teorisinin temel argümanlarından olan ve görgül araştırmalarla da doğrulan toplam çalışma 

süresinin öz-yeterlilik düzeyini olumlu etkilediği bulgusu bir kez daha doğrulanmıştır. Çalışma yaşamında 

tecrübesi az olan çalışanların bu dezavantajlı durumlarının yönetsel süreçlerde göz önünde bulundurulması 

önem taşımaktadır. Araştırma sonucunda öz-yeterlilik ve algılanan örgütsel destek gibi yönetilebilir, 

değiştirilebilir ve geliştirilebilir iki kavramın iş stresini önlemede etkisi olduğu ortaya konmuştur. Bu 

araştırma, insan kaynakları yönetiminde ve yönetici-iş gören ilişkilerinin düzenlenmesinde fikir vermesi 

bakımından önem arz etmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmada, örgütsel sessizliğin çalışanların iş yerindeki mutlulukları üzerindeki etkisinde bir 

psiko-sosyal kaynak yokluğu olarak umutsuzluk duygusunun aracı (mediatör) rolü incelenmektedir. 

Yapılan literatür araştırması sonucunda, örgütsel düzeyde meydana gelen sessizliğin, çalışanların iş 

yerindeki mutluluklarını ve umutsuzluk duygularını etkileyebileceği düşünülmektedir. Ayrıca, örgütsel 

sessizliğin iş yerinde mutluluk üzerinde etkisinde umutsuzluğun aracı değişken olarak rolünün 

olabileceği varsayılmaktadır.  

Yöntem – Araştırma, İstanbul ilinde, hizmet sektörlerinde (eğitim, sağlık, pazarlama ve bankacılık) 

çalışan 402 beyaz yakalı birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı 

araştırmada hipotezleri test etmek için basit doğrusal regresyon ve Hayes Process makro uzantısı 

kullanılmış ve Sosyal Bilimler için Geliştirilmiş olan İstatistik Paketi (SPSS versiyon 22) ile veriler test 

edilmiştir.   

Bulgular – Bulgular (N=402), örgütsel sessizlik ile çalışanların iş yerindeki mutlulukları ve umutsuzluk 

duyguları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir (β =-,406; LLCI=-.4905 ve ULCI= -.3205; 

β = .304; LLCI= -.3812 ve ULCI= -.2282, sırasıyla). Bununla beraber örgütsel düzeyde meydana gelen 

sessizlik ile umutsuzluk duygusu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiş ve söz konusu 

ilişkide aracı role sahip olan umutsuzluğun, örgütsel sessizlik ve iş yerinde mutluluk arasındaki ilişkiyi 

doğrudan etkilediği görülmüştür (β =-,223; LLCI = -,2873; ULCI = -,1600). 

Tartışma – Günün en az üçte birini işyerlerinde geçiren çalışanlar için işte kaldıkları süre boyunca 

kendilerini mutlu hissetmelerinin öneminden yola çıkarak sessiz kalma mecburiyetinin mutlu olmanın 

önünde önemli bir engel olabileceği ve umutsuzluk aracılığıyla da mutluluğu etkileyebileceği bu 

araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Çalışmada örgütsel sessizliğin bireysel sonuçlarına 

odaklanılsa da literatürdeki araştırmalar ile değerlendirildiğinde sessizliğin örgütsel açıdan da birçok 

olumsuz durumu beraberinde getirdiği görülmektedir. Dolayısıyla sessizliğin neden olduğu olumsuz 

etkileri en aza indirmek adına örgüt içerisinde iletişime dayalı bir ortam kurulması önem taşımaktadır. 
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Purpose – In this study, the mediator role of the sense of hopelessness as a psycho-social resource absence 

in the effect of organizational silence on the happiness of employees at workplace is examined. As a result 

of the literature research, it is thought that the silence that occurs at the organizational level may affect the 

happiness of the employees at the workplace. In addition, it is assumed that hopelessness may have a role 

as a mediating variable in the effect of organizational silence on happiness at workplace. 

Design/Method/Approach – The research was carried out on 402 white-collar individuals working in the 

service sectors (education, health, marketing and banking) in the province of Istanbul. Simple linear 

regression and the Hayes Process macro extension were used to test the hypotheses in the research, in 

which the convenience sampling method was used, and the data were tested with the Statistics Package 

Developed for Social Sciences (SPSS version 22). 

Results – The findings (N=402) show that there is a significant relationship between organizational silence 

and happiness of employees at workplace, hopelessness (β =-,406; LLCI=-.4905 ve ULCI=-.3205; β = .304; 

LLCI= -.3812 ve ULCI= -.2282, respectively). However, it has been determined that there is a significant 

relationship between organizational silence and the sense of hopelessness, and it has been observed that 
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 hopelessness, which has a mediating role in this relationship, directly affects the relationship between 

organizational silence and happiness at workplace (β = -,223; LLCI =-,2873; ULCI = -,1600). 

Discussion – With this study, it was thought that organizational silence might have an effect on the 

positive emotional states of employees, such as happiness at workplace. Considering the importance of 

feeling happy during their staying time at work, especially for employees who spend at least one third of 

the day at their workplace, the starting point of this research is that the obligation to remain silent can be 

an important obstacle to being happy and reduce the motivation for happiness. At the same time, it was 

thought that silence would lead to exhaustion in the sources of hope and the level of happiness would 

decrease with the decrease of hope. In this study, the relationship between organizational silence and 

sense of hopelessness as antecedents of happiness at work has been determined and it has been tried to 

contribute to the literature on happiness at workplace. Although the study focused on the individual 

results of organizational silence, when evaluated together with the studies in the literature, it is seen that 

silence brings many negative situations in organizational terms. For this reason, it is important to establish 

an environment based on communication within the organization in order to minimize the negative 

effects caused by silence.  

1. GİRİŞ 

Hızla gelişen ve değişen günümüz post modern örgütlerinde insana olan ihtiyaca binaen tıpkı insanların 

örgütlere olduğu gibi örgütlerin de belirlenmiş soyut ve somut hedeflere ulaşması için insanlara ihtiyaç 

duyduğu fark edilmiştir. İnsana olan önemin vurgulanması sonucu ise çalışanlar ile örgüt arasında var olan 

ilişkiler yeniden gözden geçirilmektedir. Genel düzeyde, çalışanların ve örgütün yararı için örgütlerin 

çalışanları insani sermayenin değerli bir kaynağı olarak değerlendirmeleri oldukça önemlidir (Shaw, Reme, 

Pransky, Woiszwillo, Steenstra ve Linton, 2013:886-888). Bu noktada motivasyon üzerine çalışan birçok 

kuramcı arzu edilen örgütsel sonuçlara ulaşabilmek için çalışanların motivasyonunu olumlu/olumsuz yönde 

etkileyecek soyut ve somut kaynaklar üzerinde çalışmışlardır.  

Herzberg (1959)’in “Çift Faktör Kuramı”nda vurguladığı üzere varlığı tatmin etmeyen ancak yokluğu düşük 

motivasyona yol açan hijyen kaynaklarına ek olarak asıl motivasyon arttırıcı gücü ile motivatör faktörler, 

çalışanlar arasında olumlu duyguların çoğalması açısından örgütlerin göz ardı etmemesi gereken kaynaklar 

arasındadır. Bu görüşü destekleyen bir diğer önemli motivasyon kuramcısı McClelland (1974) da soyut 

motivasyon faktörlerini gruplandırmış ve çalışanlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olan ilişki kurma 

ihtiyacını, “Öğrenilen İhtiyaçlar Kuramında” tanımlamıştır. Bir gruba ait olma ihtiyacına vurgu yapan bu 

motivasyon boyutunda, çalışanlar ve çalışan-örgüt arasında kurulan olumlu ilişkiler, bu motivasyon 

boyutuna katkı sağlamaktadır. Hoşgörü, iş birliği, yardımlaşma ve samimiyet gibi olumlu duyguların hâkim 

olduğu örgütsel ortamlarda, çalışanların motive olması ve dolayısıyla kendilerini mutlu hissetmesi beklenen 

bir duygu durumudur. Bu noktada, örgütsel şartların bu şekilde elverişli olduğu iş ortamlarında çalışanlar, 

samimi ifadelerini dile getirebilir ve düşüncelerini paylaşabilir. Dolayısıyla, çalışanların kendi düşüncelerini, 

fikirlerini ve önerilerini özgürce ifade edebilme fırsatının olması, iş yerindeki mutluluklarına katkı sağlayabilir 

(Robbins ve Coulter, 2007:455-457). Örgütsel konularda fikir beyan etmelerinin, karar alma süreçlerinde 

düşüncelerini paylaşabilmelerinin ya da aynı fikirde olmadıkları üstlerine bunu özgürce bir tehlike 

hissetmeksizin ifade edebilmelerinin, çalışanların iş yerinde iyi oluş (esenlik) hallerini olumlu etkileyeceği 

düşünülmektedir. Ancak söz konusu durumun aksine, örgüt ile ilgili meselelerde bilinçli bir şekilde algılanan 

tehlikelerden kendini korumak ya da cezalandırılmamak için sessiz kalmayı tercih eden çalışanların ise bu 

durumdan mustarip kalarak iş yerindeki mutluluklarında bir azalma olacağı düşünülmektedir (Moçoşoğlu 

ve Kaya, 2018:53). Aynı zamanda kabul edilen ve savunmacı amaçlarla sessiz kalmayı tercih eden çalışanlarda 

bir psiko-sosyal kaynak olarak umut duygusunda tükenmenin olacağı ve bu durumun iş yerindeki 

mutluluklarını olumsuz olarak etkileyeceği iddia edilebilir. Öyle ki, umut duygusu mutluluğun çekirdeğini 

oluştururken değişimin gerçekleşmeyeceğine ya da görüşlerinin önemli/etkili olmayacağına inanan çalışanlar 

için mutsuzluğun zeminini de hazırlayabilir.    

 

Bu araştırma bireyin iş yerindeki mutluluğunu etkileyecek örgüt kaynaklı koşullara odaklanarak örgütteki 

söz konusu iklimin bireysel kaynaklar aracılığıyla çalışanların iş yerindeki psikolojik modunu açıklama 

gayretindedir. Bilindiği üzere Klasik yönetim anlayışını reddederek örgütsel başarıda soyut çıktıların 

niteliğine de değer veren Neo-Klasik yaklaşım, örgütsel koşulların, örgüt çıktılarının yanı sıra bireysel 

çıktıların da kaynağı olabileceğini savunmaktadır.  Öyle ki, Weiss ve Cronpanzano (1996) tarafından 

geliştirilen Duygusal Olaylar Kuramı, bireylerin duygularının ve duygu durumlarının tutum ve 

davranışlarını açıkladığını iddia eder. Kuramda önemle üzerinde durulan nokta, bireyin iş yerinde yatay ve 
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dikey bağlamda çalışma arkadaşları ile etkileşim halinde olduğu ve söz konusu taraflara yönelik duygu ve 

tutumlarının bireyin sonraki davranışları ile bağlantılı olduğu yönündedir (Glomb, Steel and Arvey, 2002:231). 

İşyerinde gerçekleşen olaylar ve örgüt içindeki etkileşimin çalışanlarda bazı olumlu veya olumsuz duygulara 

neden olduğu düşünülünce, zaman içerisinde olumlu ya da olumsuz duygularını biriktiren bireyin, işe ve 

örgüte yönelik duygusal tepkiler vereceği tahmin edilebilen bir sonuçtur (Basch and Fisher, 2000:37). Bu 

noktadan hareketle, araştırmanın amacı, örgütlerde hâkim olan sessizliğin, çalışanların iş yerindeki 

mutluluklarını olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini sorgulamak ve umutsuzluk duygusu aracılığıyla yine 

örgütsel sessizliğin iş yerindeki mutluluk üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Örgütlerde karşılaşılan bir 

tutum olarak çalışanlar arasındaki sessizliğin, genel düzeyde performansı olumsuz yönde etkilediği, örgütsel 

öğrenmeyi sekteye uğrattığı ve yine çok önemli bir sonuç olarak örgütü ileri bir noktaya taşıyacak hata ve 

eksiklerin tespitini zorlaştırdığı bilinen bir gerçektir (Yalçınsoy, 2017:11-14). Öte yandan, sessiz kalmanın 

bireysel düzeyde olumsuz etkileri en fazla örgüt ile kurulan duygusal bağ üzerinde hissedilmektedir 

(Milliken, Morrison ve Hewlin, 2003:1462). Halbuki çalışanların örgütleri ile kurdukları duygusal bağ, en arzu 

edilen bağlılık boyutlarından biridir (Meyer ve Allen, 1991:61-63). Bu bağlamda, duygu ve düşüncelerini ifade 

edemeyen çalışanların, kendilerini ait hissetmedikleri bir ortamda olmaları ise günün büyük bir bölümünü 

geçirdikleri iş yerlerinde mutlu olamamalarına neden olabilir. Pozitif psikoloji ışığında, işyerlerinde mutluluk 

ise kuramcıların şiddetle tavsiye ettikleri önemli bir meseledir. Mutlu hissetmenin insanoğlunun temel 

ihtiyaçlarından biri olması, iş yaşam alanında da bu duyguyu pekiştirecek ya da bu duyguya engel olacak 

öncüllerin neler olabileceğini tespit etmeyi önemli kılmaktadır. Bu yönü ile örgütsel sessizliğin mutluluk 

üzerindeki muhtemel etkisini araştırmak bu çalışmanın temel amaçlarından biridir. Aynı zamanda örgütsel 

sessizliğin direkt mutluluk üzerindeki etkisinin yanı sıra neden olabileceği bir takım olumsuz duygu 

durumlarının da olabileceği düşünülmektedir. Umutsuzluk bu duygu durumlarından biri olabilir. İşyerinde 

bir şeylerin değişebileceğine yönelik inanca sahip olmayan ya da kendi etkilerinin iş yerinde yanlış giden 

durumlar üzerinde bir rolünün olmayacağını düşünen çalışanların sadece yalın bir şekilde işlerini yapmaya 

odaklanmaları sürpriz bir sonuç değildir. Ancak umut, bireyi zinde tutan ve gelişimi için bireye ihtiyaç 

duyduğu enerjiyi sağlayan bir kaynaktır. Bu yönü ile sessizliğin umutsuzluk üzerindeki muhtemel etkisini 

anlamak da çalışmanın ikinci amacını temsil etmektedir.  

 

Çalışmanın araştırma modeline yönelik literatür araştırması yapıldığında ulusal ve uluslararası yazında iş 

yerinde mutluluk kavramına ilişkin sessizlik ve umutsuzluk duygusu üzerine bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

İşyerinde mutluluğun örgütsel bağlılık (Mehdad ve Iranpour, 2014; Uyaroğlu, 2019), psikolojik sermaye 

(Taştan, Aydın Küçük ve Işıaçık, 2020), farklılıkların yönetimi (Mousa, Massoud ve Ayoubi, 2020), dönüşümcü 

liderlik (Abdullah, Ling ve Ping, 2017), örgüt kültürü (Frenking, 2016) ve iş doyumu (Nierenberg vd., 2017) 

gibi değişkenler ile ilişkileri olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, mevcut araştırma modeli ile literatüre iş 

yerinde mutluluk kavramına ilişkin yeni öncüller kazandırılmak istenmektedir.  

Bu bilgiler ışığında, bu araştırma modeli, örgütsel öncüllerin işe yönelik bireysel sonuçlar üzerindeki rolünün 

tespitine dayanmaktadır. Örgütsel konularda sessizliğin hâkim olduğu bir örgütte, bireylerin mevcut durum 

ya da gelecek hakkında bu iş yeri ile sınırlı umutsuzluk duygularının artacağı ve dolayısıyla iş yerindeki 

mutluluklarının azalacağı iddia edilmektedir.  

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.İşyerinde Mutluluk 

Olumlu duygu, ruh hali, tutum ve bireysel esenlik ile açıklanabilen mutluluk, genel anlamda bireyin sahip 

olduğu olumlu duygulanımın olumsuz duygulanımdan daha fazla hissedilmesidir (Fisher, 2010:384). 

Aristotle, mutluluğun tanımındaki iyiliği vurgularken mutluluğun “mükemmel erdeme uygun bir ruh 

etkinliği” olduğunu ifade eder (Aristotle, 2002:16). Ancak mutluluğun tanımını çok farklı açılardan ele alıp 

tartışmaya devam eden araştırmacılar, mutluluk üzerine çeşitli teoriler geliştirmişlerdir (Diener, Lucas ve 

Oıshı, 2002). Bu teoriler, genetik ve kişilik yatkınlığı, hedef ve ihtiyaçların doyumu, aktivite veya süreç 

yaklaşımları olmak üzere üç başlık altında gruplandırılmaktadır. İlk teori, bireylerin mutlu olmasında genetik 

ve kişilik faktörlerin etkili olduğu görüşünü savunur. Öyle ki, bazı kişiler mutlu olmaya daha yatkın 

doğmaktadırlar. Ayrıca, kişiliğinde dışa dönüklük, iyimserlik, umut barındıran bireyler, mutluluğa yatkın 

olmaktadırlar (Diener vd., 2002:66,67).  İkinci teori, bireylerin ihtiyaçlarını karşılaması ve hedeflerine 

ulaşmasının mutluluğu sağladığı düşüncesine dayanır. Son teori olan aktivite veya süreç teorileri ise bireylerin 



B. Küçük– G. Yağıcı 13/4 (2021) 3681-3700 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3684 

yapmaktan keyif aldığı, becerileri olduğu faaliyetlerle uğraşmalarının mutluluklarını etkileyeceğini öne 

sürmektedir (Diener vd. 2002:66).  

Genel bir yaklaşımla ele alındığında mutluluk, bireylerin bir bütün olarak hayatlarını nasıl değerlendirdikleri 

ve geçirdiklerini açıklama gayretindedir. Ancak söz konusu felsefi yaklaşımların yanı sıra mutluluğun, bireyin 

özel yaşam alanının dışına çıkarak iş yaşam alanında da ayrıca tanımlanması gereken bir mevzu olduğu 

düşünülmektedir. Bireylerin, yaşamlarının önemli bir kısmını işyerlerinde geçirdikleri göz önünde 

bulundurulduğunda iş yaşam alanındaki olumlu duygulanımın, bireylerin mutlu hissetmelerinde büyük bir 

paya sahip olabileceği iddia edilebilir (Neve ve Ward, 2017:2). 

Klasik Yönetim Yaklaşımının bakış açısıyla iş yerinde mutluluk, "performansı en üst düzeye çıkarmak ve 

potansiyele ulaşmak için eylemi mümkün kılan bir zihniyet” olarak tanımlanmaktadır (Pryce-Jones ve 

Lindsay, 2014:131). Bu noktada, iş yerinde mutluluğun özel yaşam alanındaki mutluluk ile ilişkili olduğunu 

savunan Aristotle bu iki yaşam alanını daha da harmanlayarak birey ve toplum çemberinde iş yerinde 

mutluluğa yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Aristotle’a göre birey hem kendi başına bir birey hem de 

çevresinden ayrılamayan sosyal bir varlıktır. İyi bir hayata sahip olmak için bireyler kendilerine yardımcı olan, 

gelişmelerine imkân tanıyan bir toplumda yer almalıdır. Bu bağlamda, enerjilerini ve zamanlarını işlerine 

harcayan çalışanlar, Aristotle’ın mutluluğu doğrultusunda iyi bir yaşama sahip olmak için kendilerini pozitif 

olarak etkileyen, iyi örgütlerde yer almalıdırlar (aktaran Gavın ve Mason, 2004:387). Benzer bir yaklaşımla, 

Fisher’a göre (2010), iş yerinde mutluluk üzerinde örgütlerin etkisi bulunmaktadır. Örgütlerde güven, adalet 

ve saygıya dayalı bir ortamın ve ortak değerlerin paylaşıldığı, işbirlikçi bir örgüt kültürünün var olması, 

mutluluğun belirleyicileri olarak önem arz etmektedir (Elayan ve Shamout, 2020:394).  Nitekim iş yerinde 

mutluluğa katkı sağlayan bir diğer faktör olarak uyum, birey-iş ve birey-örgüt arasındaki ahenge vurgu yapar. 

Bireyler, kendi beceri ve yeteneklerine, amaçlarına, değerlerine uygun işlerde çalıştıklarında, çalıştıkları 

örgütlerle ve örgütlerdeki rollerle bütünleşme sağladığında daha mutlu olmaktadırlar (Fisher, 2010:397). 

Ayrıca, bireyin performans algısı (işini iyi ya da kötü yaptığına dair algı) bireyin mutluluğunda belirleyici 

olmaktadır (Fisher ve Noble, 2004:153). Öte yandan, bireyin mutluluğunda belirleyici olan yatay ve dikey 

örgütsel yapı düzleminde lider-çalışan ile çalışan-çalışan ilişkisi birey için göz ardı edilemeyecek bir mutluluk 

ya da mutsuzluk kaynağıdır. Liderin çalışanlarına karşı davranışı ve bireylerin iş yerinde kurmuş oldukları 

çalışma arkadaşları ile ilişkileri, mutluluklarını etkilemektedir (Fisher, 2010:396). Son olarak, değişen 

beklentiler ışığında, bireyin daha özgür bir çalışma ortamını arzu ediyor olması, örgüt ikliminin çalışanların 

mutlulukları üzerindeki etkisini göstermektedir (Benz ve Frey, 2004:98). 

İşyerinde mutluluğun hem bireyler hem de örgütler için olumlu sonuçları bulunmaktadır. Mutlu olan 

çalışanlar, işlerinde daha fazla başarı sağlamaktadırlar. Öyle ki, iş yerinde mutluluğu yakalayan bireylerin 

kariyer gelişimleri de olumlu olarak etkilenmektedir. Ayrıca mutlu çalışanlar hem çalışma arkadaşları ile hem 

de üstleri ile iyi ilişkiler geliştirebilmektedirler. Bu noktada, mutluluğun iyi ilişkiler ve samimi bir örgüt 

ortamına zemin hazırlaması, çalışanların da bu örgütsel ortamda benliklerini koruyarak daha özgüvenli 

olmasına olanak tanımaktadır. Özgüvenle birlikte çalışanlar daha motive olurlar ve işlerini daha çok 

sevmektedirler. Mutluluğun bir diğer olumlu etkisi de çalışanların hedeflerine daha çabuk ulaşmasına olanak 

tanımasıdır (Pryce-Jones, 2010:2,3). Tüm bu psikolojik sağlığa yönelik olumlu katkılarla birlikte mutluluk, 

bireylerin bedensel sağlığına da olumlu etki etmektedir. 

İşyerinde mutluluk, öncelikle örgütlerin geleceklerinde etkileyici role sahip olması bakımından ve de 

örgütlere sağladığı pozitif katkılardan dolayı örgütler için önem taşımaktadır (Karayaman, 2021:55). İşyerinde 

mutlu olan çalışanların enerjileri daha fazla olacaktır. Ayrıca, çalışanlar mutlu olduklarından dolayı 

örgütlerde daha fazla zaman geçirmek isteyeceklerdir. Mutluluğun çalışanların performansını olumlu 

etkilediği düşünüldüğünde örgütsel verimliliğin de artmasını beklemek sürpriz olmayacaktır (Pryce-Jones ve 

Lindsay, 2014:130). Şüphesiz, örgütler arası yoğun rekabet ortamında, mutlu çalışanlara sahip olmak, örgütler 

için avantaj sağlamaktadır (Özmen ve Apalı, 2018:277). Mutlu çalışanlar, işe devamsızlık, işten ayrılma ya da 

işi sabote etme gibi üretkenliğe aykırı olumsuz davranışlardan sakınırken; mutlu çalışanlar, sadece görev 

tanımlarını yerine getirmekle kalmamakta, görevlerinin ötesinde sorumluluklar da alabilmektedirler 

(Carleton, 2009:10).  

 

 



B. Küçük– G. Yağıcı 13/4 (2021) 3681-3700 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3685 

2.2. İşyerinde Mutluluğun Önceli Olarak Örgütsel Sessizlik 

Bireyler, çalışırken örgütlerinde fikirlerini, düşüncelerini, önerilerini ya da kaygılarını paylaşma noktasında 

bir seçim yapmak durumundadırlar. Bireyler kimi zaman fikirlerini dile getirmeyi tercih ederken kimi zaman 

da sessiz kalmayı tercih etmektedirler. Bireysel ya da örgütsel koşullara bağlı olarak birtakım nedenlerle 

bireyler düşüncelerini kendilerine saklamayı tercih ederken bu tutum genel olarak çalışan sessizliği (Morrison 

ve Milliken, 2003:1353) ya da örgütsel sessizlik olarak adlandırılmaktadır (Morrison ve Milliken, 2000:706).  

Pinder ve Harlos’un (2001:334) tanımına göre örgütsel sessizlik, çalışanların içinde bulunduğu örgütsel 

koşullarla ilgili davranışsal, bilişsel ve/veya duygusal değerlendirmelerini, durumda iyileştirme ya da 

değişiklik yapabilecek kişilerle hiçbir şekilde paylaşmaması olarak ifade edilmektedir.  

Örgütlerde çalışanlar tarafından sessizliğin tercih edilmesi çeşitli teorilerle açıklanabilmektedir. Bunlardan 

ilki, Noelle-Neumann (1974:43,44) tarafından geliştirilen Sessizlik Sarmalı Teorisidir (The Spriral of Silence). 

Kamuoyu gözlemine dayanan sessizlik sarmalı teorisinde bireyler çevrelerini gözlemlerler ve fikirlerinin ne 

yönde olduğu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırlar. Bu noktada teori, bireylerin çevreleriyle kurduğu 

etkileşimlerde ne kadar çok karşıt fikirle karşılaşırsa, karşıt görüşlerin daha baskın hale geldiğini ve 

fikirlerinde gerilemenin başladığını iddia eder. Bu şekilde devam eden etkileşim bir süre sonra sarmala 

dönüşür ve bunun sonucunda bireyler sessiz kalmayı tercih eder. Bu teorinin yanı sıra örgütsel sessizlik, 

Vroom’un (1964) Beklenti Teorisi ile de açıklanabilir. Beklenti Teorisine göre bireyler, olumlu bir çıktı elde 

edeceklerine inandıkları zaman harekete geçerler. Örgütsel sessizlik bağlamında beklenti teorisi, bireylerin 

görüşlerini ifade ettiklerinde olumlu geribildirim elde edeceklerine inanmaları durumunda işlerlik 

kazanmaktadır. Aksi takdirde bireyler, istenilen sonuçlara ulaşamayacaklarını düşünerek sessiz kalmayı 

tercih etmektedirler (Çakıcı, 2007:152). Ayrıca, sessiz kalma ya da görüşlerini paylaşma noktasında fayda-

maliyet analizi yapan çalışanlar, paylaşma durumunda elde edecekleri kazançları ve sessiz kaldıklarında 

yaşanabilecek olumsuzlukları değerlendirerek maliyetin faydayı geçtiği risk durumlarında sessiz kalmayı 

tercih etmektedirler (Çakıcı, 2007:152,153). 

Alan yazında en yaygın şekliyle, örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik, korumacı sessizlik ve 

korunmacı/savunmacı sessizlik olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. İlk olarak, kabullenici sessizliğin pasif 

bir sessizlik türü olduğu söylenebilir. Bu tarz sessizlikte, bireyler içinde bulundukları durumu kabullenmekte 

ve değişiklik için çaba göstermek istememektedirler (örneğin; örgütteki bir toplantı esnasında çalışan, 

durumun değişebileceğine inanmadığı için fikrini söylemeyebilir) (Van Dyne, Ang ve Botero, 2003:1366). 

İkinci tür olan korunmacı/savunmacı sessizlik, çalışanların korkularıyla ilişkilidir ve birey kendini tehlikede 

hissettiğinde ya da tehditkâr bir durum ile karşılaştığında kendini korumak adına sessiz kalmayı tercih 

edebilir (örneğin; çalışan fark etmiş olduğu bir problemi kendisinin hedef gösterileceği korkusu ile dile 

getirmeyebilir) (Van Dyne vd., 2003:1367). Son sessizlik türü ise korumacı sessizliktir. Birey, bu sessizlik 

türünde başkalarını korumak için sessiz kalmayı tercih eder. Örgütsel çıkarları göz önünde bulunduran 

çalışan, örgütün aleyhine olacak hiçbir bilgiyi dış çevre ile paylaşmaz (örneğin; çalışan örgütün önemle 

üzerinde çalıştığı projenin detaylarını sosyal çevresi ile dahi paylaşmaz) (Van Dyne vd., 2003:1368). 

Çalışanların sessiz kalmayı tercih ettikleri durumları farklı açılardan da ele almakta fayda bulunmaktadır. 

Milliken, Morrison ve Hewlin (2003:1462) göre, çalışanların sessizliği tercih etmesinin temel nedeni bireyin 

düşüncelerini, önerilerini ya da şikâyetlerini paylaşmanın bir fayda sağlamayacağına yönelik geliştirdiği 

inançtır. Aynı zamanda, cezalandırılmaktan korkmak, yatay-dikey ilişkilerin zarar göreceğine 

inanmak/halihazırda bu taraflarla zayıf ilişkilere sahip olmak ya da diğerlerinin ön yargılarına maruz 

kalacağını düşünmek gibi birtakım nedenler söz konusudur. Ek olarak, Milliken vd.’nin bulguları çalışanların 

genellikle sessizliği tercih etmelerinin bir diğer nedeninin şikâyetçi ya da dedikoducu gibi görünme endişesi 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, çalışanların bu tür etiketlere maruz kalmak istemedikleri için sessizliği 

tercih ettikleri söylenebilir. Benzer şekilde, sessiz kalmanın bir diğer nedeni, örgüt içindeki ilişkilerdir çünkü 

çalışanlar, konuşmanın örgüt içinde güveni etkileyebileceğini ve dışlanma yaşayabileceklerini düşünerek 

kaygı duymaktadırlar. Bu sebeple, mevcut ilişkilerini korumak adına sessiz kalmaktadırlar (2003:1463). Bir 

başka açıdan sessizlik, konuşmanın bir şey değiştirmeyeceği düşüncesinden kaynaklanabilir ve çalışanlar, 

görüşlerini dile getirmenin bir anlamı olmadığını, sonucun değişmeyeceğini düşünerek sessiz 

kalabilmektedirler. Ayrıca, çalışanların işlerinin zarar göreceği (işten kovulma, terfi imkanları) düşüncesi ile 

sessiz kalması da oldukça hissedilen bir başka nedendir (2003:1464). Yönetimsel bir neden olarak ise sessizlik, 

çalışanların örgütteki yöneticileri tarafından anlaşılmayacakları kaygısı ile açıklanabilir. Olumsuz geri dönüş 
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alacaklarını düşünen çalışanlar, kendilerini korumak adına görüş ve önerilerini kendilerine saklamayı ve 

sorunları kendi yöntemleri ile çözmeyi tercih edebilirler (Morrison ve Milliken, 2000:708).   

Bu bilgiler ışığında örgütsel sessizliğin hem örgütler için hem de çalışanlar için ciddi sonuçlar doğurabileceği 

iddia edilebilmektir. Sessizlik davranışının yerleştiği örgüt ortamlarında, çalışanları sesli bir örgüt kültürüne 

yöneltmek zor olabilir. Bu sessizlik doğrultusunda, örgütlerde sadece belirli kişilerin fikirlerini beyan 

etmesiyle oluşan standart düşünce kalıpları ve diğerlerinin sessiz kalması, hataların fark edilmesini 

zorlaştırabilmekte ve bu durum da örgütlerin gelişimi açısından bir tehdit unsuru oluşturabilmektedir 

(Dağlar, 2020). Bununla birlikte, sessizlik, stres, sinizm, memnuniyetsizlik gibi olumsuz tutum ve duyguların 

açığa çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, sessizliğin örgütte bireyler arasındaki ilişkilerde kopukluğa neden 

olduğu düşünülünce günün üçte birini iş yerinde geçiren bireyler için istenmeyen duygu durumlarının 

zeminini hazırlayabilmektedir. Öte yandan, iş yerinde mutluluğun çevresel faktörlere bağlı olarak 

değişebileceğini iddia eden Warr (2007:727), mutluluk için çalışanın otonomi sahibi olmasının önemli 

olduğunu ve özellikle karar alma aşamalarında katılımcı bir örgüt iklimi ile çalışanın desteklenmesi 

gerektiğini savunmaktadır.  

2.3.Umutsuzluk Duygusunun Aracı Rolü 

İşletmeler için yıllarca neye sahip oldukları (varlıkları) yani ekonomik sermayeleri önemli bir unsur olmuştur. 

Ancak zaman içeresinde bu bakış açısına ek olarak yöneticiler, çalışanlarının bilgi, beceri ve gelişimine 

odaklanan insan sermayesine de önem vermeye başlamışlardır. İnsani sermayeyle birlikte örgütlerin çevreleri 

ile olan ilişkilerine odaklanan bakış açıları da gelişmiş ve sosyal sermayeyi oluşturan iletişim ağları önem 

kazanmaya başlamıştır. Bu gelişim döngüsü içerisinde başka bir sermaye çeşidi vardır ki insan sermayesi ve 

sosyal sermayenin ötesinde kim olduğumuzla ilgilenir: Pozitif psikolojik sermaye (Luthans, Luthans ve 

Luthans, 2004:45,46). 

Psikolojik sermaye, kişilerin psiko-sosyal gelişimlerini yansıtır ve öz yeterlilik, iyimserlik, dayanıklılık ve 

umut olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır (Luthans, Youssef ve Avolio, 2007:3). Öz yeterlilik boyutu, 

bireylerin karşılarına çıkan zor görevlerin üstesinden gelebilmek için üzerlerine düşeni yapmayı ve çabalarını 

ifade ederken iyimserlik, kişisel başarıları ile ilgili şu an ve ilerleyen zamanlara dair sahip oldukları olumlu 

düşüncelerdir. Bir diğer boyut olan dayanıklılık, bireylerin bir problem ile karşılaştığında dirençli olması ve 

başarısını koruyabilmesi/sürdürebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Luthans Avey, Avolio, Norman ve Combs, 

2006:388). Son boyut olan umut kavramı ise, “kişinin hedefleri hakkında düşünme süreci, bu hedeflere 

(aracılık) doğru hareket etme motivasyonu ve bu hedeflere ulaşma yolları (yollar)” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Snyder, Shorey, Cheavens, Pulvers, Adams ve Wiklund, 2002:820). Değerli bir bireysel kaynak olarak 

psikolojik sermaye, tüm boyutları ile dikkat çeken psikoloji disiplininin önemli bir değişkenidir. Bu çalışmanın 

da bir öncülü olarak psikolojik sermaye boyutlarından umut duygusu önceki çalışmalarda psikolojik iyi oluş 

(Liu vd., 2020), yaratıcılık (Yu vd., 2019), iş tatmini (Zeynel, 2018) ve iş güvensizliği (Darvishmotevali ve Ali, 

2020) gibi kavramlar ile ilişki bulunmuştur. Dolayısıyla bu boyutu örgütsel bağlamda ele almak iş ile ilgili 

birtakım değişkenlerin öncül ve sonuçlarını bulmaya yardımcı olacaktır.  

Tanımında da belirtildiği üzere umudun hedefler, motivasyon düşünceleri ve yol olmak üzere üç alt boyutu 

bulunmaktadır. Hedefler alt boyutunda, bireylerin sergilemiş olduğu her davranışın belirli bir hedef 

doğrultusunda olduğu varsayılır. Kısa ya da uzun vadeli olabilen bu hedefler, bireyler için bir değer 

taşımalıdır ve belirli bir derecede ulaşılabilir olmalıdır. Tamamen ulaşılabilir olan hedeflerde umuda ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bu sebeple, hedeflerin bir dereceye kadar belirsizlik barındırması olumlu olarak 

değerlendirilir. İkinci alt boyut olan motivasyon düşünceleri ise bireylerin hedeflerine ulaşabilmeleri adına 

sahip oldukları motive edici düşüncelerden oluşmaktadır. Motivasyon düşünceleri, bireylerin hedeflerine 

ulaşma inancına dayanır ve bireylerin kendi içlerinde “yapabilirsin” gibi ifadeleri içerir. Bunun dışında gerekli 

olduğu durumlarda farklı motivasyon yöntemleri kullanılmalıdır. Son alt boyut ise yollardır. Yollar, bireylerin 

hedefleri doğrultusunda kendilerine belirlediği rotalardan oluşmaktadır. Bireyler, zihinlerinde hedeflerine 

ulaşacakları yolları belirlemelidirler. Ayrıca karşılaşabilecekleri problemler için de alternatifler üretmelidirler 

(Snyder, 2000:13). Bu üç temel alt boyutun yokluğunda birey, olumsuz duygulanım içerisine girecek ve bu 

yoksunluğu şu an ve gelecek işlerinde bir enerji kaybı olarak hissedecektir. Kısaca, umut duygusunun tam uç 

noktası olan umutsuzluk girdabı içerisine girecektir. Basit bir tabirler, umudun karşıtı olan umutsuzluk, “bir 



B. Küçük– G. Yağıcı 13/4 (2021) 3681-3700 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3687 

amacı gerçekleştirmede sıfırdan daha az olan olumsuz beklentiler şeklinde tanımlanabilmektedir”. Umudun 

aksine umutsuzluk, karamsarlığı besleyerek bireyin başarısız olacağı inancını tetiklemektedir (Izgar, 2009:17). 

Örgüt ortamında umutsuz çalışanların sadece ellerindeki işlerini yaptığı gözlemlenmektedir. Bunun yanında 

umut duygusu az olan çalışanlar, örgütün kuralları doğrultusunda hareket ederler. Dolayısıyla, bu 

çalışanların umut seviyesini ve duygu durumunu dışardan bir göz, pozitif olarak değerlendirebilir. Öyle ki, 

umutsuz çalışanlar, ekstra sorumluluk alma, problem çözme ve kendi başlarına karar verme konusunda 

isteksiz tavır ve davranışlar sergiledikleri için umutsuz çalışanların aksine yüksek umuda sahip çalışanlar 

örgüt tarafından sorun çıkaran ve uyumsuz bireyler olarak algılanabilmektedir (Luthans, Youssef ve Avolio, 

2007:74). Ayrıca umutsuz bireyler, karşılarına engel çıktığında alternatif çözümler üretemedikleri için 

hedeflerinden vazgeçebilirler (Snyder vd., 2002:821). Bu durumun temel nedeni, umutsuz bireylerin 

karşılarına çıkan sorunları kendileri için tehdit olarak algılamaları ve bu engellerle savaşmak için kendilerini 

güçsüz olarak değerlendirmeleridir (Michael, Taylor ve Cheavenssala, 2000:154). Bununla birlikte, umutsuz 

bireyler, engellerle karşılaştıklarında hedeflerini nasıl gerçekleştirecekleri konusunda ne yapacaklarını 

bilemezler. Bu yüzden, umutlu bireylere göre daha fazla duygusal tepki gösterirler (Rodriguez Hanley ve 

Snyder, 2000:40).  Sonuç olarak da umutsuz bireylerin kendilerine olan saygılarının zaman içerisinde azaldığı 

ve hayal kırıklıklarının artarak biriktiği söylenebilir (Snyder vd., 2002:821). Synder (2000), çalışmasında bu 

görüşü destekler ve hedeflerle ilgili olarak (2000), umutsuz bireylerin belirledikleri hedefe 

odaklanabileceklerini ancak hedefleri gerçekleşmediğinde negatif duyguları derinden hissedeceklerini belirtir 

(s. 21). Halbuki, bireyler hedeflerine ulaşma aşamasında çeşitli engellerle karşılaşsa dahi kendilerini toparlama 

suretiyle yollarına devam edebilecekken umudu düşük olan bireyler için toparlanma süreci ve yoluna devam 

etme durumu oldukça güçtür (Snyder, 2002:252). Bu durumun da umutsuzluk ile açığa çıkan çaresizlik, 

bunalmışlık ya da isteksizlik gibi olumsuz duyguların peşi sıra gelmesi oldukça muhtemeldir (McCarter, 

2007:109). 

Bu çalışma ile de örgütsel sessizliğin iş yerinde mutluluk üzerindeki olumsuz etkisinde umutsuzluğun aracı 

rolünün olacağı düşünülmektedir. Bu varsayımın çıkış noktası, örgütsel sessizliğin kabullenici/ pasif ve 

fırsatçı türlerinin çalışan tarafından tercih edilme nedenleridir. Söz konusu sessizlik türlerinin içerisinde 

barındırdığı çaresizlik, umutsuzluğun çekirdeğini oluşturabilir. Aynı zamanda, bulunduğu fiziksel ya da 

psikolojik çevreyi korumak ve güzelleştirmek arzusunda olan insanoğlunun, bu amacından vazgeçip durumu 

olduğu gibi kabullenmesi, bu şekilde mutlu olmayı tercih ettiği anlamına gelmez.  Aksine, bu vazgeçiş ile 

mutsuzluğa teslim oluş söz konusudur. Ancak mutsuzluğun bir adım öncesi olarak kendi koşullarını ya da 

örgütsel koşulları geliştirmek ve iyileştirmekten vazgeçmek örgüte yönelik daha iyi olacağı hissiyatının zaman 

içinde yok olmasına zemin hazırlayabilir ve umutsuzluk duygusunun açığa çıkmasına neden olabilir. 

Umutsuzluğun hâkim olduğu bir psikolojik çevrede ise mutluluk beklentisi oldukça düşüktür. Umudu olan 

bireylerin, çevrelerindeki diğer bireylerle iletişimlerinde keyif aldığı ve çevrelerine ve değişime uyum 

sağladığı bilinirken, bu psiko-sosyal kaynaktan yoksun olan bireyler için tam tersi durumların geçerli olduğu 

söylenebilir. Ayrıca, umut duygusu düşük olan bireylerin, stres ile başa çıkmada zorlandığı göz önünde 

bulundurulursa iş hayatındaki en ufak stres bile çalışan için baş edilemez olabilir (Peterson ve Luthans, 

2003:27). Dolayısıyla çalışanın psikolojik esenliğine zarar veren bu durum, iş yerindeki mutluluğu da 

düşürebilecektir.  

3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Öncelikle, bu çalışmada sessizliğin olumsuz boyutları (kabullenici/pasif ve fırsatçı) göz önünde 

bulundurularak örgütsel sessizliğin iş yerinde mutluluğu olumsuz yönde etkileyeceği öne sürülmektedir. 

İkinci olarak, yine olumsuz boyutları ile örgütsel sessizliğin çalışanların umut duygularını olumsuz yönde 

etkileyeceği düşünülmektedir. Son olarak ise örgütsel sessizliğin öncelikle umutsuzluk duygusunu 

tetikleyeceği ve umutsuzluk duygusu aracılığıyla iş yerinde çalışanların mutluluklarını olumsuz yönde 

etkileyeceği iddia edilmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada örgütsel düzeyde hissedilen sessizliğin, bireysel 

düzeyde, çalışanların iş yerindeki mutlulukları ve umut duyguları üzerindeki etkisi incelenmekte ve söz 

konusu ilişkide,  bir psiko-sosyal kaynak yokluğu olarak umutsuzluk duygusunun aracı rolünün tespit 

edilmesi amaçlanmaktadır. Bu argümanların ışığında çalışmanın birinci, ikinci ve üçüncü hipotezi aşağıdaki 

gibi önerilebilir: 
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Hipotez 1: Örgütsel sessizliğin iş yerinde mutluluk üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır. 

Hipotez 2: Örgütsel sessizliğin umutsuzluk üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır 

Hipotez 3: Örgütsel sessizliğin iş yerinde mutluluk üzerindeki etkisinde umutsuzluğun aracı (mediatör) rolü 

bulunmaktadır. 

Çalışmanın hipotezlerini yansıtan araştırma modeli ise aşağıdaki gibi önerilmektedir: 

 

 

 

 

 

 

    

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.2.Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın örneklemini, Türkiye’de, İstanbul ilinde, hizmet sektöründe faaliyette bulunan özel sermayeli 

işletmelerin farklı örgütlerinde (satış&pazarlama, sağlık, eğitim, bankacılık) çalışan 402 beyaz yakalı birey 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 25.01.2021 ile 21.08.2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Çevrimiçi 

anket toplama yöntemi ile 402 katılımcıya ulaşılmıştır. Hizmet sektörü göz önünde bulundurulduğunda evren 

büyüklüğünü tam anlamıyla hesaplamak güçtür. Ayrıca, evren büyüklüğü 10.000.000 kişi olan durumlarda 

örneklemi temsil edecek katılımcı sayısının en az 384 olması gerektiğinden ulaşılan 402 çalışanın araştırma 

modelini test etmek için yeterli olduğu görülmektedir (Sekaran ve Bougie, 2016:263-264). Gegez (2010) ana 

kütlenin belirlenmesinin güç olduğu çalışmalarda tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinin 

uygulanabilirliğinden bahsetmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi de tesadüfi olmayan bir örnekleme 

yöntemidir ve ana kütleden seçilen örnek kesimi araştırmacının ya da araştırmacıların yargılarınca belirlenir. 

Kolayda örnekleme, katılımcılara kolaylıkla ve hızlıca ulaşılması ve ekonomik olması bakımından sıklıkla 

tercih edilen bir örnekleme yöntemdir (aktaran Haşıloğu, Baran ve Aydın, 2015: 20).   

Yoğun tempolu mesai saatlerine tabi olarak çalışan bireyler, rekabetin yoğun olduğu dış çevresel koşullar 

altında mevcut işlerini ve pozisyonlarını koruma gayreti içerisindedirler. Bu şartlar altında örgütlerde 

meydana gelen değişiklikler, hem fikir olmadıkları durumlar ya da olumlu anlamda eleştiriler ile mevcut 

durumu iyileştirmeye yönelik öneriler, çalışanlar tarafından sahip oldukları somut kaynakların tehlikeye 

atılması olarak algılanabilmekte ve çalışanlar sessiz kalmayı tercih edebilmektedirler. Ancak, katılımcı örgüt 

ikliminden uzak, karar mekanizmalarının merkezileştiği örgüt yapılarında, fikirlerini paylaşmak ve öneriler 

sunmak, çalışanlar adına mümkün görünmemektedir. Bu çalışmanın örneklem grubunun da söz konusu 

sektörde çalışan idari personellerden oluşması, yönetimin aldığı kararları uygulamak ile yükümlü iş özerkliği 

olmayan çalışan grubunu işaret etmektedir. İdari personel, yönetim departmanı ile yüksek etkileşim 

halindedir. Ancak, dikey iletişimin olduğu bu örgütlerde, idari personel sadece verilen görevleri eksiksiz bir 

şekilde yapmakla yükümlüdür. Kararların yazılı bir şekilde iletildiği bu departmanlarda, iş tanımlarına ek 

olarak işlerini nasıl yapmaları gerektiği konusunda da emir-komuta zinciri bağlamında bir tanımlama 

mevcuttur. İstek ve görüşlerini ifade etmek, bu grup çalışan için zor olabilmektedir. Bu durumun bir neticesi 

olarak mutsuzluğun doğrudan ve umutsuzluk aracılığıyla gerçekleşeceği, bu çalışmanın iki temel iddiasını 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla iş yapma biçimlerinin kurallarla belirlendiği hedef örneklem, bu çalışma için 

özellikle tercih edilmiştir.  

Tanımlayıcı istatistik analizleri sonuçlarına göre örneklem grubunun 183’i erkek (%45,5) ve 219‘u kadın 

(%54,5) şeklindedir. Örneklem grubunun yaş ortalaması 32,6‘dır. Medeni durumlarına göre 197 katılımcı evli 

(%49), 205 katılımcı bekar (%51) dır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (303) lisans mezuniyetine sahiptir 

Örgütsel Sessizlik 
İşyerinde 

Mutluluk 

Umutsuzluk 

H1(-) 

H3 (-) H2 (+) 
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(%75,4). Mevcut iş yerinde çalışma süreleri incelendiğinde yine büyük çoğunluğun (194) 1-5 yıl arasında aynı 

iş yerinde çalıştığı görülmektedir (%48,3).  

3.3.Veri Toplama Araçları 

Anket yöntemiyle gerçekleştirilen bu araştırmada, kişisel bilgi formu ve üç ölçme aracından yararlanılmıştır. 

Bu araştırma için aksi belirtilmedikçe ölçeklere ilişkin 5 basamaklı Likert tipi, çoklu puanlama esas alınmıştır 

(1= kesinlikle katılmıyorum … 5=kesinlikle katılıyorum).  

İlk olarak, çalışmanın bağımlı değişkeni olan iş yerinde mutluluk değişkenini ölçmek için Salas-Vallina ve 

Alegre (2018) tarafından geliştirilen “İşyerinde Mutluluk Ölçeği” nin kısa formu” (Happiness at Work Scale: 

Short Version -SHAW) kullanılmıştır. 9 madden oluşan ölçeğin kısa formu Salas-Vallina, Alegre ve Fernández 

(2017) tarafından geliştirilmiş ve iş tatmini (3 madde), işe angaje olma (3 madde) ve örgütsel bağlılık (3 madde) 

olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlara ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, sırasıyla 

0,93, 0,84 ve 0,91'dir. Ölçeğin Türk kültürel adaptasyonunu ve dilsel eş değerliliğini Bilginoğlu ve Yozgat 

(2019) gerçekleştirmiştir. Orijinal ölçektekine benzer şekilde 3 alt boyuta sahip olan ölçeğin Cronbach Alpha 

değerleri, işe angaje olma için .96; iş tatmini için .90 ve örgütsel bağlılık alt boyutu için .93 olduğu 

görülmektedir. Ayrıca model iyiliği değerleri de ilgili alan yazının kabul edilebilir değerleri içerisindedir 

(χ2/df = 40,764; CFI = 0,546; NFI = 0,541; RMSEA = 0,380).  

*Örnek madde: Yaptığım işin doğasından memnunum.  

Çalışmanın bağımsız değişkeni olan örgütsel sessizlik değişkeni için Knoll ve Dick (2013) tarafından 

geliştirilmiş 20 maddeden oluşan “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” (Organizational Silence Scale) kullanılmıştır. 4 

boyuta sahip olan ölçeğin sırasıyla Cronbach Alpha güvenirlik değeri, kabullenici sessizlik için .99; pasif 

sessizlik için .89; fırsatçı sessizlik için .80 ve örgüt yararına sessizlik için .82 şeklindedir (Knoll and Dick, 2013). 

Ölçeğin Türk kültürüne uyarlanması ve dilsel açıdan eş değerliliği Çavuşoğlu ve Köse (2019) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Orijinal ölçektekinden farklı olarak 3 faktöre ayrılan örgütsel sessizlik ölçeğinde 

kabullenici sessizlik ile pasif sessizlik boyutlarının ölçek maddeleri tek bir boyut altında toplanmıştır. Aynı 

zamanda, düşük faktör yükleri nedeniyle 5 madde ölçekten çıkarılmıştır (8, 10, 14, 15 ve 16. maddeler). Alt 

boyutlar seviyesinde sırasıyla; kabullenici sessizlik ve pasif sessizlik için Cronbach Alpha değeri .91; fırsatçı 

sessizlik .79 ve örgüt yararına sessizlik .71 şeklindedir. Bu çalışmanın hipotezleri geliştirilirken örgütsel 

sessizliğin olumsuz tarafı göz önünde bulundurulduğundan örgüt yararına sessizlik boyutu araştırma 

anketine dahil edilmemiştir. Ölçek maddeleri arasında herhangi bir olumsuz ifade yoktur. Model iyiliği 

değerleri de ilgili alan yazının kabul edilebilir değerleri içerisindedir (𝜒² =570,92, df =137 (p<0,001), χ2/df= 4,16; 

RMSEA=0,069; RMR=0,063; SRMR=0,042; NFI=0,94; NNFI=0,94; CFI=0,95; GFI=0,94; AGFI=0,91). 

*Örnek madde: Geçmişte kritik durumlar üzerine konuştuğumda kötü deneyimlerim olduğu için iş yerinde 

sessiz kaldım. 

Çalışmanın aracı değişkeni olan umutsuz değişkenini ölçmek için Luthans ve arkadaşları (2007) tarafından 

geliştirilen ve Çetin ve Basım (2012) tarafından Türk kültürüne uyarlanan 24 maddelik “Psikolojik Sermaye 

Ölçeği (Psychological Capital Scale)” kullanılmıştır. Orijinal versiyonunda ölçek, “psikolojik dayanıklılık”, 

“iyimserlik”, “öz yeterlilik” ve “umut” olmak üzere dört boyuta sahiptir ve sırasıyla .88, .89, .89 ve .89 

Cronbach Alpha güvenilirlik katsayılarına sahiptir. Türk kültürel bağlamda adaptasyonu sağlanan ölçekten 

düşük faktör yükleri dolayısıyla 1, 8 ve 11. maddeler çıkarılmış (iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık 

boyutlarına ilişkin maddeler) ve toplam 21 madde ve 4 alt boyut ile uyarlama çalışması gerçekleşmiştir. 

Boyutlara ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları, .77, .70, .72 ve .73 şeklinde raporlanmıştır. 

Araştırmada kullanılan diğer ölçeklerde olduğu gibi uyarlanmış bu ölçeğin model iyiliği değerleri de ilgili 

alan yazının kabul edilebilir değerler içerisindedir (χ2/df= 2,18; RMSEA=0,057; TLI=0,91; CFI=0,90). Bu çalışma 

dahilinde bir psiko-sosyal bireysel kaynak yokluğu olarak umut değişkeninin aracı rolü tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Ancak, bireyin özel yaşam alanındaki umut duygusundan farklı olarak iş yaşamındaki umut 

duygusu yani iş meselelerini ilgilendiren konulardaki umut seviyesinin söz konusu değişkenler ile ilişkili 

olabileceği düşünüldüğünden psikolojik sermayenin alt boyutu olan ve iş ile sınırlı umut duygusunu yansıtan 

ifadelerle bu alt boyutun ölçülmesi amaçlanmıştır. Ölçekteki ifadeler, umutsuzluk duygusunu ölçümlemek 

için ters olarak kodlanmıştır (1= kesinlikle katılıyorum … 5=kesinlikle katılmıyorum). 

*Örnek madde: İşimle ilgili gelecekte basıma ne geleceği konusunda iyimserimdir. 
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3.4. Verilerin Analizi 

Çalışmada ilk olarak katılımcılara ilişkin tanımlayıcı istatistik analizleri sonuçlarına yer verilmiştir. Daha 

sonra, araştırmanın hipotezlerini test edebilmek için kullanılan ölçüm araçlarının geçerlilik ve güvenilirlik 

değerlerine bakılmıştır. Bu kapsamda, ölçeklerin yapı geçerliliği Keiser-Meyer- Olkin (KMO) analiz sonucu 

ve Barlett testi anlamlılık düzeyi (p=.000) ile test edilmiş; güvenilirlik analizi için ise Cronbach alfa değerlerine 

bakılmıştır. Ölçüm araçlarının geçerlilik ve güvenilirliğinin sınanması ile tüm değişkenler arasındaki ilişkiler 

tespit edilmiş ve araştırma hipotezlerinin test edilmesine geçilmiştir. Araştırmanın hipotezlerini test etmek 

amacıyla Hayes’in PROCESS v3.3 yöntemine başvurulmuş ve araştırma modeli Hayes’in önerdiği üzere 

Model 4 ile ölçümlenmiştir (Hayes, 2015). 

4. Bulgular 

4.1. Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi Bulguları 

Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler, sosyal bilimler için geliştirilmiş olan istatistiksel sayısal 

programına aktarılmış ve bir dizi istatistik analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada önerilen model ve bu 

çerçevede geliştirilen hipotez testlerine geçilmeden önce kullanılan ölçeklerin madde analizleri ve ortalamaları 

değerlendirilmiş, ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiştir. Araştırmada kullanılan “Örgütsel 

Sessizlik”, “İşyerinde Mutluluk” ve “Umutsuzluk” değişkenleri için doğrulayıcı faktör analizi (CFA) 

uygulanmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliliği ve güvenilirliğine dair değerlendirmeler Keiser-Meyer- Olkin 

(KMO) analiz sonucu, Barlett testi anlamlılık düzeyi (p=.000) ile Cronbach Alpha değerleri esas alınarak 

yapılmıştır. Bu bağlamda, yapılan analizlere göre değişkenlere ilişkin elde edilen faktör ve güvenilirlik 

değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Değişkenlerin Faktör Yükleri ve Güvenilirlik Değerleri 

Maddeler Faktör 

Yükleri 

Cronbach’s 

α 

Açıklanan 

Varyans (%) 

Örgütsel Sessizlik  .944 37.317 

6. Sorun çıkaran birisi gibi görünmek istemediğim için iş yerinde 

sessiz kaldım. 

,857   

7. Zaten hiçbir şey değişmeyeceği için iş yerinde sessiz kaldım. ,854   

8. Başkaları da bir şey söylemediği için iş yerinde sessiz kaldım. ,833   

9. Üstlerim öneri, fikir ve benzerlerine açık olmadığı için iş 

yerinde sessiz kaldım. 

,822   

5.İş arkadaşlarımın ve üstlerimin önünde kendimi savunmasız 

bırakmamak için iş yerinde sessiz kaldım. 

,787   

3.Benim uğraşmam (alakadar olmam) beklenmediği için iş 

yerinde sessiz kaldım. 

,786   

12.Açıkça konuşmanın dezavantajından korktuğum için iş 

yerinde sessiz kaldım. 

,716   

1.Çatışmalardan kaçınmak için iş yerinde sessiz kaldım. ,699   

2.Geçmişte kritik durumlar üzerine konuştuğumda kötü 

deneyimlerim olduğu için iş yerinde sessiz kaldım. 

,683   

4.Negatif sonuçlardan korktuğum için iş yerinde sessiz kaldım. ,638   

11.Birilerinin hatalarından kaynaklanan sonuçları yaşamalarını 

görmek istediğim için iş yerinde sessiz kaldım. 

,612   

13.Bilgimin avantajını açığa çıkarmak istemediğim için iş 

yerinde sessiz kaldım. 

,579   

10.Benim fikirlerimin avantajını başkalarının kullanmasından 

kaygılandığım için iş yerinde sessiz kaldım. 

,563   

İş yerinde Mutluluk  .902 20.725 
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8.Çalıştığım kuruma duygusal olarak bağlı olduğumu 

hissediyorum. 

,791   

7.Kariyerimin geri kalanını bu kurumda geçirmekten çok 

mutluolurum. 

,783   

6.Çalıştığım kurumdaki ilerleme (terfi) olanaklarından 

memnunum. 

,782   

5.Aldığım ücretten memnunum. ,762   

3.Çalışırken kendimi kaptırırım. ,748   

4.Yaptığım işin doğasından memnunum. ,675   

9.Çalıştığım kuruma dair güçlü bir aidiyet hissediyorum. ,598   

2.İşim konusunda hevesliyim. ,563   

Umutsuzluk*  .844 10.460 

4. Su anda, isimde kendimi çok basarılı olarak görüyorum. ,696   

2. Herhangi bir problemin çözümü için birçok yol vardır. ,730   

1. Bu aralar kendim için belirlediğim is amaçlarımı yerine 

getiriyorum. 

,701   

5. Su anda is amaçlarımı sıkı bir sekilde takip ediyorum. ,672   

3. Eğer çalısırken kendimi bir tıkanıklık içinde bulursam, 

bundan kurtulmak için birçok yol düsünebilirim. 

,658   

Total Variance (%) 68.501 

KMO .926 

Chi-Square Bartlett’s Test 8120.994 

P value .000 

* Luthans ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen ve Çetin ve Basım (2012) tarafından Türk kültürüne uyarlanan 24 

maddelik “Psikolojik Sermaye Ölçeği (Psychological Capital Scale)” ölçeğinde yer alan umut boyutuna ilişkin ifadelerin 

tersine kodlanması ile umutsuzluk duygusu ölçülmüştür.   

Ölçeğin tümüne uygulanan faktör analizi neticesinde, iş yerinde mutluluk ile umutsuzluk değişkenlerinden 

elde edilen bulgular, düşük faktör yükleri nedeniyle sırasıyla 1. ve 6. maddelerin ölçekten çıkarılmasını 

gerektirmiştir (<.50). Çıkarılan maddeler sonrasında, Tablo 1 incelendiğinde “iş yerinde mutluluk”, “örgütsel 

sessizlik” ve “umutsuzluk” ölçeklerine ilişkin faktör ve güvenilirlik değerlerinin istatistik literatürü tarafından 

kabul edilebilir değerlere sahip olduğu ve bu ölçekler ile elde edilen veriler üzerinden hipotez testlerine 

geçilebileceği görülmüştür.  

4.2. Korelasyon Analizi Bulguları  

Tablo 1’den elde edilen bulgular ışığında, ölçeklerin yapı geçerliliği ve güvenilirlik değerleri kanıtlanmıştır. 

Bu durumda, ölçeklerin hipotez testlerine geçebilmek için uygun olduğu görülmektedir. Önerilen hipotezlerin 

analizlerine geçmeden önce değişkenler arasındaki muhtemel ilişkileri tespit etmenin önemli bir bulgu olduğu 

düşünüldüğünden değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır.  

Tablo 2’den elde edilen bulgular, çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±2 sınırları içinde olmasından dolayı 

verilerin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir (Tabachnick, Fidell ve Ullman, 2007). Dolayısıyla, 

değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek için Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları 

(N=402; p<0,05), çalışmanın ana değişkenleri arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermektedir. İşyerinde 

mutluluk ile örgütsel sessizlik arasında orta düzeyde, anlamlı ve olumsuz bir ilişki bulunmaktadır (r=-,428). 

İşyerinde mutluluk ile umutsuzluk arasında yüksek düzeyde, anlamlı ve olumsuz bir ilişki bulunmaktadır 

(r=-,711). Son olarak, umutsuzluk ile örgütsel sessizlik arasında ise orta düzeyde, olumlu ve anlamlı ilişki 

bulunmaktadır (r=,364). Tüm değişkenlerin birbiri ile olan ilişkisi tablodaki gibidir (Bkz. Tablo 2). 
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Tablo 2: Değişkenler Arası İlişkiler 

 M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Cinsiyet 1.59 .54 1        

2.Yaş 2.37 1.12 -.123* 1       

3.Medeni 

Durum 

1.51 .50 .166** -.591** 1      

4.Eğitim 1.28 .53 .026 .056 -.127* 1     

5.MKÇS 2.88 1.42 -.123* .756** -.529** .033 1    

6.İşyerinde 

Mutluluk 

3.51 .90 -.056 .053 -.017 -.004 -.009 1(426; -

660) 

*** 

  

7.Örgütsel 

Sessizlik 

2.49 1.00 .018 -.033 .073 .093 .068 -.425** 1(-243; -

614) *** 

 

8.Umutsuzluk 3.82 .83 -.057 .034 -.019 .045 -.024 -.711** .364** 1(-731; 

325) *** 

*p <.05, **p <.01 

*** Parantez içindeki değerler sırasıyla basıklık ve çarpıklık değerlerini işaret etmektedir. 

4.3.Hipotez Testleri 

Bu çalışmanın önerilen hipotezlerini (H1, H2 ve H3) test etmek amacıyla Hayes (2015) tarafından geliştirilen 

PROCESS v3.3 yöntemi uygulanmıştır. PROCESS makro, sıradan en küçük kareler regresyonu kullanarak 

araştırmacıların doğrudan, dolaylı ve koşullu dolaylı etkileri ölçümlemesini sağlamaktadır. (Hayes ve 

diğerleri, 2017). Böylece, bu araştırma modeline uygun olarak Model 4 (Hipotez 1, Hipotez2, Hipotez3) ile 

doğrudan etki ve basit aracılık etkisi araştırma modeli kapsamında test edilmiştir. 

İlk olarak, Tablo 4 incelendiğinde araştırma modelinin istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Tablo 

4’te yer alan sonuçlar, toplam etkide meydana gelen değişim sonucunda algılanan örgütsel sessizliğin iş 

yerindeki mutluluğu önemli ölçüde açıkladığını ve iş yerindeki mutluluk üzerinde güçlü bir etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir (β =-,406; LLCI=-.4905 ve ULCI=-.3205). Bu sonuç, düşüncelerini dile getirmekten 

kaçınan, fikirlerini paylaşamayan ve sahip olduğu bilgileri kendine saklaması gerektiğine inanan çalışanların, 

iş yerindeki mutluluklarında azalma olduğunu kanıtlamaktadır. Böylece, çalışmanın ilk hipotezinin (H1) 

desteklendiği görülmektedir. İkinci olarak, örgütsel sessizliğin umutsuzluk üzerindeki direkt etkisi 

incelendiğinde örgütlerde benimsenen sessizliğin çalışanların umut duygularında, olumsuz bir etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir (β =.304; LLCI=-.3812 ve ULCI=-.2282). Dolayısıyla, görüşlerini dile getirmekten 

imtina eden, iş süreçlerine yönelik olumlu/olumsuz eleştirilerini paylaşmayan çalışanların, esasında 

bulundukları kurumlarda olumlu gelişmelerin ya da değişimlerin yaşanacağına ilişkin inançları da zaman 

içinde azalmaktadır. Bu sonuç, çalışmanın ikinci hipotezinin de (H2) doğrulandığını göstermektedir.  

Bu bilgilerin yanı sıra, söz konusu ilişkide umutsuzluğun aracı rolüne ilişkin bulgular incelendiğinde örgütsel 

sessizliğin umutsuzluk üzerinde ve umutsuzluğun iş yerinde mutluluk üzerinde doğrudan etkiye sahip 

olduğu görülmektedir (bknz. Tablo 4). Bu analizde ise değişkenin aracılık etkisini test etmek için dolaylı (-

.223) ve toplam (-.405*) etki değerleri önemlidir. Hayes (2015)’ e göre dolaylı etkinin düşmesi kısmi aracılığa, 

tamamen anlamsız hale gelmesi ise tam aracılık ilişkisine işaret etmektedir. Elde edilen bulgular, toplam 

etkide meydana gelen anlamlı düşüş sonucu örgütsel sessizliğin iş yerinde mutluluk üzerindeki etkisi 

üzerinde düşme olduğunu göstermektedir. Öyle ki, aracı değişken “umutsuzluğun” söz konusu ilişkiyi 

tamamen ortadan kaldırmadığı görülmüştür. Dolayısıyla, bu çalışmada umutsuzluğun örgütsel sessizlik ile 

iş yerinde mutluluk arasındaki ilişkide kısmi aracı (partial mediator) rolünün olduğu söylenebilir. Aynı 

zamanda, örgütsel sessizliğin umutsuzluğu arttırması ve umutsuzluğun da kısmi aracı rolü ile iş yerinde 

mutluluğu azaltması, bu aracılık rolünün tutarsız aracılık etki (inconsistent mediation effect) olduğunu 

göstermektedir.   Böylece, örgütsel sessizliğin hâkim olduğu çalışma ortalarında, çalışanların umutsuzluk 

duygularının artabileceği ve bu durumun da iş yerindeki mutluluklarını olumsuz yönde etkileyebileceği 

anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle, örgütsel sessizliğin yüksek olması durumunda umutsuzluk duygusu 

aracılığıyla çalışanların iş yerindeki mutluluğu azalmaktadır. Dolayısıyla, Tablo 4.’e göre, görüşlerini özgürce 

ifade edebilen, fikirlerini örgüt içinde paylaşabilen ve olumlu/olumsuz eleştirileri ile örgütte ifade 
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özgürlüğüne sahip olduğunu düşünen çalışanların, önemli bir kaynak olarak umut duygularının tükenmediği 

ve iş yerinde kendilerini daha mutlu hissettikleri sonucuna ulaşılabilir. Böylece, çalışmanın üçüncü hipotezi 

(H3) de desteklenmiştir.  

Temel aracılık modeline ait anlamlılık değerleri ise Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4: Temel Aracılık Modeli Anlamlılık (Bootstrap) Değerleri 

 β LLCI ULCI 

Direkt Etki    

Örgütsel Sessizlik      Umutsuzluk .304 -.3812 -.2282 

Umutsuzluk      İşyerinde Mutluluk  -.732 .6500 .8144 

Örgütsel Sessizlik     İşyerinde Mutluluk -.182 -.2512 -.1137 

Dolaylı Etki     

Örgütsel Sessizlik      Umutsuzluk      İş Yerinde Mutluluk -.223 -.2873 -.1600 

Toplam Etki    

Örgütsel Sessizlik      İş Yerinde Mutluluk -.405 -.4905 -.3205 

Modelin anlamlılık düzeyini test etmek için %95 güven düzeyinde Bootstrap yöntemi kullanılmıştır. %95 

güven aralığında (CI), alt ve üst sınırları belirlenerek alt (LLCI) ve üst (ULCI) değerlerine bakılmıştır.  

Değerlerin sıfır (0) olmadığı sürece varsayılan ilişkilerin anlamlı olduğu varsayılmaktadır (Hayes, 2015). Tablo 

4’te görüldüğü gibi aracı değişkenin anlamlı olup olmadığı, dolaylı etkinin alt (LLCI: -.379) ve üst (ULCI: -

.189) sınırlarda hesaplanan güven aralığı değerlerine bakılarak belirlenmektedir. Değerlerin her ikisinin de 

negatif olması, varsayılan modelin tam aracılık ilişkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Dahası, beta 

değerlerindeki değişim miktarının anlamlılık düzeyi bir de Sobel Testi aracılığıyla yeniden hesaplanmıştır. 

Test sonuçları, beta değerlerinde meydana gelen değişimin anlamlı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır 

(Z=.7.1505; p= .000 ve S.H.= .0312).  

Tablo 4’e ek olarak, Şekil 2'de araştırma hipotezlerine yönelik sonuçlar paylaşılmaktadır:  

 

 

 

 

 

      

 

*p<0.05 

Şekil 2: İş Yerinde Mutluluk ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Umutsuzluğun Aracı Rolü 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 Bu çalışma ile kabullenici/pasif sessizlik ve fırsatçı sessizlik alt boyutları ile ele alınan örgütsel sessizliğin 

çalışanların iş yerindeki mutlulukları üzerindeki etkisine odaklanılmıştır. Örgütsel sessizlik, bireysel ya da 

örgütsel düzeyde farklılık gösterebilen nedenlerden dolayı çalışanların, işin nasıl yapılacağı ya da örgütün 

işleyişi hakkındaki görüş, fikir, öneri ya da şikayetlerini kendilerine saklayıp, paylaşmamayı tercih etmeleri 

durumudur (Milliken vd., 2003:1455). Bu bağlamda, kavramın ele alınıp incelenmesinden bugüne kadar 

örgütsel davranış literatürünün pek çok araştırmasına konu olmuş ve birçok önemli değişkenin öncelini ya da 

sonucunu doğurmuştur [örneğin; örgütsel bağlılık (Korkmaz, 2018), örgütsel vatandaşlık davranışı (Fatima 

vd., 2015), çalışan performansı (Zehir ve Erdoğan, 2011), iş memnuniyeti (Vakola ve Bouradas, 2005)]. 

Dolayısıyla, örgütsel sessizliğin iş yerinde mutluluk gibi çalışanların olumlu duygu durumu üzerinde etkisi 

olabileceği düşünülmüştür. Özellikle, günün en az üçte birini işyerlerinde geçiren çalışanlar için işte kaldıkları 

süre boyunca kendilerini mutlu hissetmelerinin öneminden yola çıkarak sessiz kalma mecburiyetinin mutlu 

 

Örgütsel Sessizlik 

.304* 

 

-.732* 

 

-.405* (-.182) 

 

 

Umutsuzluk 

 

İş Yerinde 

Mutluluk 
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olmanın önünde önemli bir engel olabileceği ve mutluluk motivasyonunu düşürebileceği, bu araştırmanın 

çıkış noktasını oluşturmuştur.  

İnsanoğlu, doğası gereği ilişki ve iletişim kurma ihtiyacına sahiptir. Bu düşüncenin savunucusu olarak 

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisinin (1943) üçüncü adımında ilişki kurma ve ait olma ihtiyacını tanımlamış ve 

mutluluğun bir önceli olarak bu duyguyu ele almıştır. Lewin de Alan Teorisinde, (1951) bireyin psikolojik 

çevresine vurgu yapmış ve bu çevrenin beslendiği noktayı diğerleri ile olan ilişkilerine dayandırmıştır. İletişim 

kuramcıları da kişisel ve kişilerarası ilişkilerin önemine değinerek, sağlıklı bir hayatın göstergesinin, bireyin 

çevresi ve kendisiyle kurduğu ilişkilere ve iletişim tarzına bağlı olduğunu ifade etmişlerdir (Ertekin, Ilgın ve 

Ataman Yengin, 2018). Bu noktadan hareketle sessizlik, iletişimin tam tersi bir durumdur. Dolayısıyla, 

sessizlik durumunda, bir ihtiyacın karşılanmaması söz konusudur. Tıpkı, temel ve fizyolojik ihtiyaçların 

karşılanmaması durumunda verilen biyolojik tepkiler gibi gözle görülmeyen ve tedavi etmenin ihmal 

edilebildiği bu ihtiyacın bir takım olumsuz sonuçları olacaktır. Bu araştırmada da iletişim ihtiyacının bireysel 

ya da örgütsel nedenler fark etmeksizin engellenmesinin yol açtığı mutsuzluk duygusu ele alınmıştır. Aynı 

zamanda, iş yerinde mutluluğun örgütsel sessizlik ile doğrudan açıklanmasının yanı sıra umutsuzluk 

duygusu aracılığıyla da açıklanabileceği düşünülmüş ve söz konusu üç değişken arasındaki ilişkiye ayrıca 

odaklanılmıştır. Umutsuzluk duygusu, pozitif psikoloji ışığında arzu edilmeyen bir bireysel kaynak 

yokluğudur. Psikolojik sermayenin önemli bir değişkeni olarak umut duygusu, pozitif bireysel ve örgütsel 

çıktılar ile bireyin hayatını etkilemesi beklenen bir duygu durumudur. Dolayısıyla, mutlu olmak için hayatı 

boyunca insanın kontrollü bir şekilde bu kaynağa sahip olması önemlidir. Ancak, bu çalışanın ikinci önemli 

bir vurgusu olarak sessizliğin öncelikle umut kaynaklarında bir tükenmeye yol açacağı ve umudun 

azalmasıyla birlikte mutluluk seviyesinin düşeceği düşünülmüştür. Bu düşüncelerden hareketle çalışmanın 

araştırma modeli kurulmuş ve hipotezleri geliştirilmiştir.  

 Çalışmanın modeli test edilirken henüz yeni tanışık olduğumuz çalışma düzeni ve şartları, durumsallık 

yaklaşımı ışığında göz önünde bulundurulmuştur. Şöyle ki, yeniliğin neredeyse zorunlu hale geldiği ve 

şartların yeniliği tetiklediği korona virüs salgın döneminde hem işveren hem de çalışanlar, yeni çalışma 

şekillerini adeta benimsemek zorunda kalmıştır. Yeni kararların aniden alınıp uygulamaya sokulduğu bu 

günlerde, şartlara uyum sağlamak adına tartışmalara kapalı ve diretilmiş gibi algılanan yeni iş yapma 

biçimleri, çalışanların fikirlerini yansıtmayabilmektedir. Daha önce katılımcı örgüt iklimlerine sahip olan 

kurumlar bile hızla değişen koşullara uyum sağlamak için yönetim mercii olarak tek başlarına bu kararları 

almak durumunda kalmışlardır. Halbuki, değişimin yoğun olduğu dönemlerde yeni fikir ve önerilerin ya da 

itirazların mevcudiyeti de bir o kadar fazla olabilir. Koşulların sessizliği tetiklediği varsayılınca salgın 

döneminde zarar gören psikolojik sağlık, umutsuzluğa kapılmak için oldukça elverişli görünmektedir. 

Dolayısıyla, bu şartların mutluluğu olumsuz etkilemesi şaşırtıcı değildir.  

 Yukarıda açıklanan nedenler ile alt yapısı oluşturulan araştırma modelinin ilk bulgusu, çalışmanın literatür 

ışığında oluşturulan varsayımı ile paraleldir. Çalışmanın ilk hipotezinde iddia edildiği üzere örgütsel 

sessizliğin iş yerinde mutluluk üzerinde anlamlı ve negatif etkisi bulunmaktadır. Örgütlerde kabullenici/pasif 

ve fırsatçı sessizlik nedenleri ile çalışanların fikir, görüş, öneri ya da itiraz ve şikâyetlerini kendilerine 

saklamaları örgütsel bir neden olsa da bireysel bir sonuç doğurmakta ve çalışanın iş yerindeki mutluluğunu 

düşürmektedir. Öğrenilmiş çaresizlik kuramında (Seligman, Maier ve Geer, 1968) bahsedildiği üzere her ses 

çıkarma teşebbüsünde olumsuz bir tepki ile karşılaşan çalışan, bir süre sonra durumu kökten kabul edebilir 

ve kontrolün başkalarında olduğuna inanabilir. Bu kabulleniş, çözüm üretmeyi terk etmeye yol açabilir. 

Ayrıca, gittikçe hevesini kaybeden çalışan, bir girdaba girebilir ve bu mutsuzluk, çalışanda daha aşikâr bir 

şekilde gözlemlenebilir. Bu noktada yine çalışanların sessiz kalma nedenleri hatırlandığında mevcut 

ilişkilerini ya da konumunu koruma güdüsüyle sessiz kalması bir mücadele içerisinde olduğunu gösterebilir 

ve bu koşullarını koruma kaygısı, çalışanın mutluluğu önünde bir engel olarak karşısına çıkabilir. Ses 

çıkarması durumunda dışlanma ve güvensizlik korkusu yaşayan çalışan, yine özellikle karşıt görüşlerini 

kendine saklama eğilimindedir ve özgürlüğün kısıtlandığı bu örgütsel ortamda, çalışanın kendini mutlu 

hissettiği zamanlar azalabilir. Aynı zamanda, araştırmadan elde edilen bu sonuç, Moçoşoğlu ve Kaya 

(2018)’nın öğretmenler üzerinde yaptığı araştırma bulguları ile uyumludur. Moçoşoğlu ve Kaya (2018)’ya 

göre, okul ortamlarında örgütsel sessizlik arttıkça öğretmenlerin mutluluk seviyesi düşmektedir. Ek olarak, 

araştırmacılar iş yerinde mutluluğun boyutları olarak iş tatmini (Tayfun, Işın ve Küçükergin, 2016; Yılmaz, 

Çetinel ve Uysal, 2016), işe angaje olma (Nafei, 2016; Pirzada, Phulpoto ve Mahar, 2020) ve duygusal örgütsel 
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bağlılık (Sayğan, 2011; Korkmaz, 2018) ile örgütsel sessizlik arasındaki olumsuz ilişkilerin varlığını 

doğrulamaktadır. Bu durumda, araştırmanın ilk hipotezinden elde edilen bu bulgu, mevcut alan yazından 

elde edilen sonuçlar ile örtüşmektedir. Ses çıkarma davranışının önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayan 

araştırmalar ışığında, çalışanların bulundukları ortamda kendilerini mutlu hissetmelerinin, fikirlerini özgürce 

paylaşarak mümkün olabileceğini söylemek doğru olacaktır.  

 Örgütsel sessizlik ile iş yerinde mutluluk arasındaki ilişkide umutsuzluk duygusunun rolü incelendiğinde 

ise örgütsel sessizliğin umutsuzluk aracılığıyla da iş yerinde mutluluğu açıkladığı görülmektedir. Öyle ki, 

fikirlerini paylaşmayı bırakan, bir şeylerin konuşarak düzeleceğine inanmayan bir çalışan, öncelikle 

umutsuzluk duygusuna kapılmakta ve umutsuzluğun tam aracı rolü ile iş yerinde mutluluğu azalmaktadır. 

Kaynakların Korunması Kuramından (Hobfoll, 1989) yola çıkarak bu durumun, mutluluğun önünde güçlü bir 

engel olduğu açıklanabilir. Bireyler, umut gibi hayata bağlayan, değer verdikleri kaynakları koruma hatta 

arttırma eğilimindedirler. Umut kaynağının varlığı, bireyin yaşam enerjisinin yakıtı niteliğindedir. 

Dolayısıyla, örgütsel koşulların bu kaynağı tehdit etmesi ya da tüketmesi, çalışanın istenmeyen durumlarla 

başa çıkma stratejilerine zarar verebilir. Bir diğer deyişle, yeni kaynakların edinimde de bir engel niteliğinde 

olabilir (Yürür, 2011:109). Aynı zamanda, yol açtığı isteksizlik duygusu, bireyin çevresi ile olan etkileşimine 

de zarar verecek kişilerarası iletişimin de zamanla kaybolmasına yol açabilecektir. Diğer bir senaryoda ise 

iletişim, sadece sorunlar ve şikâyetler üzerine olabilir. Ancak iş yerinde geçirilen süre göz önünde 

bulundurulduğunda çevre ile kaliteli ilişkiler geçirmek ve sorunlardan ziyade olumlu durumlardan 

bahsetmek, pozitif duyguların yeşermesine zemin hazırlayabilir ve mutluluğun kaynağı olabilir. Bu nedenle, 

umut kaynağının kaybedilmesi, mutluluk gibi önemli bir duygu durumunun tehdit altında olması demektir. 

Doğrudan iş yerinde mutluluğu umut ya da umutsuzluk duygusu ile açıklayan çalışmalar olmasa da umut 

kaynağının mutluluğun önemli bir önceli göstergesi olarak psikolojik iyi oluş üzerindeki olumlu etkisini 

kanıtlayan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Myers, 2000; Avey vd., 2010; Veenhoven, 2016; Lee ve Gallagher, 

2018; Kardaş vd., 2019). Sonuç olarak, umut arzu edilen sonuçlara ulaşılacağına dair insanoğlunun sahip 

olduğu iç ferahlığını yansıtmasından dolayı mutlu olmak için oldukça kıymetli bir kaynak olarak 

değerlendirildiğinden örgütlerdeki sessizlik ve mutluluk için önemlidir.  

 Bu araştırma ile literatüre ve uygulamaya birtakım önemli sonuçlar kazandırıldığı düşünülmektedir. 

Öncelikle, çalışanın iş yerinde mutlu olabilmesi için örgütü ya da çalışanın kendisini ilgilendiren meselelerde 

söz hakkının olması, fikirlerini paylaşabilmesi, memnun olmadığı durumları dile getirebilmesi kısaca, 

herhangi bir korku ya da tehdit algılamaksızın özgürce düşüncelerini ifade edebilmesi oldukça önemlidir. 

Öyle ki, çalışanın fikirlerini paylaşmaktan korkması, doğrudan ya da dolaylı olarak örgütün zarar görmesine 

yol açabilir. Koşulları iyileştirmeye yönelik bir görüşü olan çalışanın bunu ifade etmekten sakınması, 

doğrudan bu zarara atıfta bulunurken kendisi ile ilgili bir mesele de haksız gördüğü bir durumu ifade 

edememesi, çalışanın işten ayrılma ve düşük verim ile çalışmasına kadar gidebilir (Morrison ve Milliken, 

2000:718-720). Ancak sessizlik yerine katılımcı bir örgüt ikliminin benimsenmesi, hem örgüt hem de çalışanlar 

açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır [örneğin; motivasyon (Gök, 2009), örgüte bağlılık (Shadur vd., 1999), 

güvenli bilgi paylaşımı (Neal vd., 2000)]. Aksi taktirde, örgüt ya da çalışanın lehine olacak potansiyel fikirler 

açığa çıkamayacak ve yok olup gidecektir. Bu durumun da çalışanların gün geçtikçe umutsuzluğa 

kapılmasına ve örgütte çalışmaktan kendilerini mutlu hissetmemelerine yol açacağı düşünülmektedir. 

Özellikle, çalışanlar arasında kollektif olarak sergilenen sessizlik davranışının örgüt tarafından normlaşmadan 

değiştirilmesi ve yeni fikir/görüşlere açık iklim tarzına örgütün teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, 

örgütlerde ses davranışını teşvik etmek ve bu iklimi oluşturmak adına hem çalışanın fikirlerini paylaşmasına 

imkân tanıyacak örgütsel prosedür ve kurallar geliştirilmeli hem de örgütlerde bu tutumu destekleyen 

yöneticiler ile çalışılmalıdır. İnsan kaynakları departmanı, belli periyotlarda yapacağı çalışmalar ile çalışanın 

memnun ya da memnuniyetsiz olduğu durumları anketler ve açık uçlu sorular aracılığıyla öğrenmelidir. 

Dahası, kararların merkezi olarak alındığı örgüt yapılarından ziyade beyin fırtınası ya da fikir paylaşımına 

izin veren örgütsel ortamlar, çalışanların kendilerini özgürce ifade etmelerinin yanı sıra kendilerini sistemin 

bir parçası olarak hissetmelerinde de faydalı olacaktır. Ulusal ve örgütsel kültür bağlamında alışık olunan 

otokratik yönetim tarzının sessizlik ile mutluluk arasındaki ilişkiyi zedelememesi adına otantik, hizmetkar, 

dönüşümcü liderlik tarzlarının sergilenmesine imkân tanıyan yeni yapıların eğitimler aracılığıyla işletmelere 

tanıtılması, örgütleri arzu edilen sonuçlara ulaştırabilir.  
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Ek olarak, bu çalışmada birtakım kısıtlar da söz konusudur. Araştırmanın yalnızca İstanbul ilinde eğitim, 

sağlık, pazarlama ve bankacılık sektörlerinde çalışmakta olan beyaz yakalı bireyler üzerinde uygulanması 

çalışmanın ilk kısıtıdır. Ancak kamu ve özel sektör ayrımı yaparak durumun karşılaştırılmasının, sonuçları 

tartışmak adına faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Yine de kamu ve özel sektör olarak çalışmanın 

meslek grubunu ayırt etmek, sektörel düzeyde bu araştırma sonuçlarını farklılaştırabilir. Hizmet, bilişim, 

sağlık ya da eğitim gibi belirginleştirilen sektörlerde farklı işyeri dinamikleri olabileceğinden örgüt düzeyinde 

sessizlik ile mutluluk sonuçlarının aracı değişkenlerle tartışılabileceği düşünülmektedir.  Ayrıca, daha geniş 

bir örnekleme ulaşarak genellenebilir sonuçlara ulaşılabilir. Dahası, nicel olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın 

daha detaylı bilgilere ulaşabilmek adına karma araştırma yöntemleri ile incelenmesi, çalışmanın bir başka 

kısıtını ortadan kaldırabilir.  

Özetle, bu çalışmada, örgütsel sessizlik ve umutsuzluk duygusunun iş yerinde mutluluğun birer öncülü 

olarak aralarındaki ilişkiyi tespit etmiş ve iş yerinde mutluluk literatürüne katkıda bulunmaya çalışılmıştır. 

Bu araştırma modeli, iş yerinde mutluluğun bir psiko-sosyal kaynak yokluğu olarak umutsuzluk gibi duygu 

durumuna bağlı olarak değişebileceğini göstermiştir. Bu sonuçlar ışığında, örgütsel düzeyde gerçekleşen bir 

durum, çalışanın psikolojik kaynağını etkileme yoluyla iş yerinde mutluluk seviyesini açıklamaya yardımcı 

olmaktadır.  
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Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi 

Amaç –  Bu çalışmanın amacı, yolsuzluk eylemleri ve yolsuzlukla mücadele olgusunun günümüzde 

neden muhasebenin öncelikli konuları arasında yer aldığını açıklamaktır. Ayrıca yolsuzluk muhasebesi 

kapsamındaki zorunlu açıklamaların yeterliliği tartışılmış ve normatif öneriler getirilmiştir.  

Yöntem –  Çalışmada normatif araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Yaklaşım çerçevesinde yolsuzluk 

muhasebesiyle ilişkili normlar ve standartlar incelenmiştir. Araştırma kapsamını Birleşmiş Milletler 

Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Global Raporlama 

İnisiyatifi (GRI) tarafından yayınlanan 205 numaralı Yolsuzlukla Mücadele Standardı oluşturmaktadır. 

Bulgular –  Gerek Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi gerekse de Birleşmiş Milletler 

Küresel İlkeler Sözleşmesi, yolsuzlukla mücadele olgusunun sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında 

ele alınması gereken bileşenlerden biri olduğunu teyit etmektedir. GRI 205 göstergelerinin yolsuzlukla 

mücadele hususunda paydaşlara faydalı finansal olmayan bilgiler sunulabilmesinin temin edilmeye 

çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Tartışma –  GRI 205 göstergelerinin, raporlama uygulaması açısından kuruluşlara esneklik tanıdığı 

değerlendirilmektedir. Kuruluşlar bu göstergelere göre çok detaylı bilgi verebilecekleri gibi, bilgi 

düzeyini düşük de tutabilirler. Ayrıca, büyük hacimli yolsuzluk eylemlerinde bir taraf kamu iken diğer 

tarafın özel sektör aktörü olma durumu sıklıkla karşılaşılan bir vakadır. Dolayısıyla GRI 205 uhdesine 

kamu ile yapılan anlaşmalarda yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri başlıklı bir göstergenin 

eklenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 
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1. Giriş 

9 Aralık 2020 Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan verilere 

göre, her yıl küresel düzeyde verilen rüşvet miktarı 1 trilyon dolar iken tahmini yolsuzluk tutarı ise 2,6 trilyon 

dolar civarındadır. Küresel hasılanın 80 milyar dolar olduğundan hareket edildiği takdirde açıklanan bu 

rakamların küresel hasılanın yüzde beşinden daha fazla olduğu anlaşılmaktadır (Euronews, 2021). 

Sahip olunan yetkinin şahsi menfaatler doğrultusunda kullanılması olarak tanımlanabilen yolsuzluğun 

(Rodriguez ve diğerleri, 2006), günümüzde bu denli yüksek miktarlarda bahse konu bir problem teşkil 

etmesinin temel nedenleri arasında hiç şüphesiz ki küresel ticaret ve yatırımların olağanüstü artışı yer 

almaktadır (Sanyal, 2005). Yolsuzluğa neden olan ekonomik faktörler dikkate alındığında; uluslararası ticaret 

ve yatırım ekseninde ortaya çıkan vergi ve düzenlemelerin sebep olduğu maliyetlerden kurtulma amacı, iş 

yapanları rüşvet vermeye teşvik etmektedir (Besley ve McLaren, 1993). Özellikle büyük tutarlı işleri içeren, 

özelleştirme ve birtakım imtiyazlar yoluyla özel işletmelere ciddi mali fayda sağlayan ve çok yönlü çıkar 

gruplarının yer aldığı projeleri yöneten ve kontrol eden, buna karşın yönettikleri işle mukayese edildiğinde 

maaşları düşük olan kamu görevlerinin rüşvet istemeye ve almaya yatkınlıklarının olması muhtemeldir 

(Rijckegham ve Weder, 1997).  

Yolsuzluğun durumunu belirleyen diğer bir etmen ise insanların değerlerini, bakış açısını ve davranışlarını 

çerçeveleyen kültürel etmenlerdir (Ronen ve Shenkar, 1985). Bir toplumun birliğini tesis eden ve gelenek 

özelliği taşıyan soyut varlıkların (düşünce şekli, davranış biçimi vb.) tümü ülkelerin kendilerine has kültürel 

farklılıklarını tesis eder. Bu açıdan kültür; toplumların zenginlik, adalet, değişim, rekabet gibi kavramlara 

karşı bakış açılarını, hassasiyetlerini ve tepkilerini şekillendirir. Hiç şüphesiz ki, insan davranışlarında iyi ya 

da kötü veya doğru ya da yanlış olarak adlandırılan değer yargılarının bütününü kapsayan ahlak, yolsuzluk 

üzerindeki kültürel etkinin ortaya çıkışında başrolü oynar. Bu bakımdan insani davranışların ahlaki tarafı 

üzerine odaklanan ahlak felsefesinin toplumların yolsuzluk ile kültürel vaziyetleri arasındaki ilişkinin 

incelemesinde önemli bir yeri vardır. Örneğin Morishima (1982), Japon kamu görevlilerinin Konfüçyüs 

ahlakını benimsediklerini iddia etmiştir. Konfüçyüs ahlakı şöyle der (Aktan, 2001:20): ‘Hiç 

erişemeyecekmişsin ya da yitirecekmişsin gibi çalış’. Konfüçyüs, çalışma ahlakının önemi üzerinde duran 

düşünürlerin başında gelir. Konfüçyüs’e göre çalışma, mutluluğa ve refaha ulaşmanın yoludur. Bu bağlamda, 

Japon kamu görevlilerinin çalışma anlayışlarında refah ve mutluluğu maddi sonuçlar itibariyle değil işlerini 

iyi yapma çerçevesinde ele aldıkları, bu nedenle de yolsuzluğa yatkınlıklarının yüksek olmadığı söylenebilir. 

Kültürel olarak bu yönlü bir çalışma ahlakının mevcudiyeti hiç şüphesiz ki vuku bulan yolsuzluk olaylarına 

karşı toplumun sert şekilde vereceği eleştirel ve sert tepkileri ortaya çıkaracaktır. Tersi durumda, yani kısaca 

yozlaşmış ve ahlaki değerlerin görmezden gelindiği toplumlarda vuku bulan yolsuzluklara karşı kulak arkası 

etme ve kabullenme eğilimleri söz konusu olabilir.  

Ahlak kuralları yazılı değildir ve resmi olarak yaptırım içermezken, hukuk resmi ve yazılı ahlak kuralları 

olarak ifade edilebilir. Hukukun ahlaktan en belirgin farkı resmi yaptırımlar (cezalar) içermesidir. Bu açıdan 

yolsuzluğun durumu üzerinde hukuk önemli bir etki faktörü olarak dikkate alınır. ABD, 1997 yılında yabancı 

ülkelerin kamu görevlilerine rüşvet teklif edilmesini yasa dışı eylem haline getiren dünyadaki ilk ülkedir 

(Cragg ve Woof, 2002).  Takip eden süreçte ise tüm dünyada yolsuzluk eylemlerindeki ve bunların sonucunda 

karşılaşılan ekonomik hasarlardaki artışa karşı uluslararası düzeyde yolsuzluk eylemlerinin birer suç olarak 

tanımlanması temin edilmiş ve günümüz itibariyle neredeyse tüm ülkeler kendi iç hukuk sistemlerinde 

yolsuzluk eylemlerini birer suç olarak tanımlayan düzenlemeleri hayata geçirmişlerdir.  

Uluslararası yatırım ve ticaretteki artış, toplumsal ahlak, norm ve değerler ile resmi hukuk kuralları bir arada 

ele alındığında yolsuzluk eylemelerinin nedenleri ve bu eylemlerin önlenmesine yönelik araçların ne denli 

çok yönlü ve çok faktörlü olduğu açıktır. Bununla birlikte günümüzdeki iletişim araçları ve teknolojisi 

sayesinde dünyanın yolsuzlukla mücadele konusunda geçmişten daha avantajlı durumda olduğu açıktır. Elde 

edilen büyük veriler ve bildirimler yolsuzlukla mücadelede risklerin erken saptanması ve takip edilmesi 

açısından kuruluşlara ciddi imkan ve kabiliyet sağlamaktadır. Dolayısıyla günümüzde kuruluşların yolsuzluk 

eylemlerini ve yolsuzlukla mücadele yaklaşımlarını paydaşlarına iletebilme kabiliyetleri ve imkanı artmıştır.  

Bu çalışmada yolsuzluk eylemleri ve yolsuzlukla mücadele olgusunun neden muhasebenin öncelikli konuları 

arasında yer aldığı ve Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) özelinde kuruluşların yolsuzluk muhasebesi 

kapsamında yapmaları gereken açıklamalar, normatif araştırma bakış açısıyla irdelenmektedir. Araştırmada 
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kuruluşlar tarafından yapılacak yolsuzluk muhasebesi uygulamalarının ve raporlamaların yolsuzlukla 

mücadele çerçevesinde en önemli araçlardan biri olduğu iddia edilmektedir. Bu bahisle yolsuzluk eylemeleri 

ve yolsuzlukla mücadele konusu özelinde sürdürülebilirlik raporlamasında sunulması gereken açıklamalar 

incelenmiş ve yolsuzluk muhasebesinin toplumsal katkısı değerlendirilmiştir.  

Çalışmanın takip eden bölümünde, yolsuzluk kavramının kuramsal boyutu ve kurumsallaşma süreci olmak 

üzere kavramsal çerçevesi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde çalışmanın yöntemi, amacı ve normatif araştırma 

kaynakları belirtilmiştir.  Bulgular dördüncü bölümde açıklanmış olup, çalışma beşinci bölümde normatif 

önerileri de içeren sonuç ve tartışma ile sonlandırılmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Yolsuzluk iki boyut itibariyle literatürde geçen ve ekonomi başta gelmek olmak sosyal bilimlerin araştırma 

alanı içerisinde sıklıkla yer bulan kavramlardan biridir. Birinci boyut yolsuzluk kavramının anlamıdır. 

Özellikle ekonomik etkileri dikkate alındığında, yolsuzluk kavramı çok yönlü bakış açılarını içermektedir. 

Diğer bir boyut ise yolsuzlukla mücadelenin kurumsallaşma sürecidir. Diğer bir ifadeyle yolsuzlukla 

mücadeleye ilişkin norm, kural ve süreçler bütününün günümüzde geldiği durumdur.  

2.1. Yolsuzluğun Kuramsal Çerçevesi ve Yarattığı İklim 

Karar vericiler, diğer bir ifadeyle yönetsel güce haiz kişiler, toplumsal düzen ve refah için görevlerini tarafsız 

bir şekilde, yani kendilerinin veya yakından ilişkili olduklarının faydasını maksimize etmeyi amaçlamadan 

yürütmelidirler. Aksi durumda yolsuzluk ortaya çıkar. Kısaca, birden çok tarafı ilgilendiren ekonomik 

kararlarda kişisel veya diğer ilişkiler rol oynamamalıdır. O halde yolsuzluk, genel geçer olarak ekonomik 

kararlarda kendisi veya ilgili kişiler için menfaat temin etmeyi amaçlayarak emsallere uygunluk ilkesine 

kasıtlı olarak uyulmaması şeklinde tanımlanabilir (Tanzi, 1995). 

Makro düzeyde ele alındığında yolsuzluk ile kurumsal iktisat arasında yakın bir bağıntı dikkat çeker. North 

ve Thomas (1973), ekonomik gelişmenin dayanağının yüksek kurum kalitesi olduğunu ifade etmektedirler. 

North (1981) kurumları, ‘insanlar tarafından icat edilmiş ve idare gücünü elinde bulunduran bireylerin kendi 

refahlarını veya elde edecekleri faydaları maksimize etmelerini sınırlayan kurallar, süreçler ve normlar’ olarak 

tanımlamaktadır. O halde kurumların (insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi vb.) kalitesi arttıkça 

ülkelerin ekonomik gelişmişliğinin arttığının kabulü söz konusudur. Hiç şüphesiz ki, söz konusu paradigma 

çerçevesinde kurum kalitesindeki artış; idare gücünü elinde bulunduran karar alıcıların iktidar güçlerini 

sınırlandıran, keyfiyetten uzaklaştıran ve verilmiş kararlar üzerinde denge ve kontrol yaratan kısıtları 

oluşturur. Bu bahisle söz konusu kısıtlar esasen yolsuzluğu engelleyici görev icra ederler. Tanzi (1995)’nin 

yolsuzluk tanımından yola çıkıldığında; kurum kalitesindeki artış ekonomik kararlarda emsallere uygunluk 

ilkesine kasıtlı olarak uyulmaması üzerinde caydırıcı etki gösterir.  

Mauro (1998) ve Svensson (2005)’un belirttiği şekilde, yolsuzluğun ekonomik gelişmişliği aşağıya iten en 

belirgin etkilerinden biri şeffaf raporlamaya haiz olmayan ve hesap verilebilir ekonomik faaliyetler dışında 

kalan ekonomik faaliyetlerin hacminin artarak kamu harcamalarını ve finansmanını bozmasıdır. Kamu 

kaynaklarının çıkar gruplarının menfaatlerine aktarılması, kamusal malların kalitesi ve verimliliğini negatif 

yönde etkiler. Bu durum hiç şüphesiz ki vergi gelirlerinde azalma ve kamu finansman dengesinde büyüyen 

açık sorunuyla neticelenir.  

Anlaşılabileceği gibi yolsuzluk unsuru kamusal organizasyonlardan bağımsız olarak ele alınamaz. Şöyle ki, 

özel sektörde yer alan iki taraf arasındaki ticari bir işlemde taraflar rasyonel davranacak, karşılıklı olarak 

çıkarlarını maksimize etmek isteyecekler ve bu bağlamda yüksek ihtimalle emsallere uygunluk ilkesine bağlı 

kalacaklardır. Örneğin; arsasını satan ve o arsayı alan özel sektör işletmelerinin arasındaki işlemde, arsa fiyatı 

büyük olasılıkla piyasadaki olağan bir işlem sırasında taraflar arasında kabul edilen bir fiyatı temsil edecek, 

emsallere uygunluk ilkesiyle çatışmayacak ve bu işlemin negatif kamusal etkisi olmayacaktır. Lakin bu 

işlemde kamusal bir rol varsa durum değişebilir. Mesela taraflardan biri, belediye başkanıyla yakın bir ilişkiye 

haiz olabilir. Şayet belediye başkanı tarafsızlık ilkesini rafa kaldırmış ve ilgili arsanın imar planının arsanın 

satışı sonrası değiştirilmesi hususunda yakın ilişkili olduğu işletmeyle anlaşmaya varmış ise; arsa satış 

işleminde oluşan fiyat emsallere uygunluk ilkesine aykırılık teşkil eder. Öncelikle satan taraf içsel bilgiye haiz 

olmadığından ciddi gelir kaybına uğrar. Alan taraf elde ettiği rantı kendi zenginleşmesini sağlamak ve rüşvet 

kaynağı olarak kullanır. Kısacası belediye başkanı yönetsel gücünü kendi ve yakın ilişkide olduğu işletmenin 
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menfaatlerini maksimize etmek için kullanmış ve servet transferi yaratarak kamusal refahı bozmuş olur. Diğer 

bir ifadeyle, benzer eylemi çok kez tekrarlatmış yani yakın ilişkide olduğu işletmenin çok sayıda arsayı ucuza 

satın almasını temin etmiş ise; diğerlerini yoksullaştırmış, kendini ve yakın ilişkide olduğu işletmeyi ise 

zenginleştirmiş olur. Bu durum açık bir şekilde gelir dağılımının bozulmasına hizmet etmiştir. Dolayısıyla 

yolsuzluğun önemli ekonomik etkilerinden biri de gelir dağılımını bozmasıdır (Jain, 2001). 

Yolsuzluk eylemlerinin süreklilik arz eder şekilde vuku bulması, gelir dağılımını sürekli bozarak dezavantajlı 

grup olarak nitelendirilebilecek yoksulların oluşmasına neden olur. Kurumsal kalitesi çökmüş sistemlerde 

rüşvet kaynağına sahip olmayan yoksulların bir süre sonra kamusal söz hakları adeta ortadan kalkar ve 

toplum içerisindeki dezavantajlı durumları katlanarak her geçen gün daha kötüye gider (Bardhan, 1997). 

Dezavantajlı gruplar, yolsuzluğun avantajlı grupları hakim kılması nedeniyle ekonomik kaynaklara 

erişemezler ve bozulan ekonomik vaziyet nedeniyle giderek daha fazla maliyetlerle karşı karşıya kalırlar. 

Parasal maliyetlerin yanı sıra dezavantajlı gruplar için ortaya çıkan bürokratik gecikmeler, artan belirsizlik ve 

bilgiye ulaşma zorlukları onların yaşamsal kalitelerini aşağıya çeken başlıca parasal olmayan maliyetler olarak 

ifade edilebilir (Habib ve Zurawicki, 2002; Luo, 2011).  

Sonuçları itibariyle bireylerin refah seviyesini aşağıya çeken ve hem maddi hem de manevi hak gaspı yaratan 

yolsuzluk eylemlerinin neden olduğu ekonomik ve sosyal iklim; beşeri sermaye ve hukukun üstünlüğü başta 

olmak üzere kurumların çöküşünü beraberinde getirerek kalkınmanın durmasına yol açar. Bu nedenle 

yolsuzlukla mücadele günümüzde uluslararası düzeyde ele alınan ve ülkelerce süreklilik gösterir şekilde 

gündemi teşkil eden konuların başında gelmektedir.  

2.2. Yolsuzlukla Mücadelenin Kurumsallaşması 

Küresel bir sorun haline gelen ve giderek artan skandallar, yolsuzlukla mücadelenin uluslararası düzeyde 

kurumsal hale getirilmesini gerekli kılmıştır. Nitekim Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya 

Bankası, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi 

organizasyonlar yolsuzlukla mücadele için çerçeve ilkeler ortaya koymakta ve bu ilkeleri benimsetmek için 

çalışmalar gerçekleştirmektedirler.  

Yolsuzluk eylemleriyle mücadelenin uluslararası seviyede kurumsallaşmasına hizmet eden bağlayıcı ve etkin 

çözüm sunan yegane araç Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’dir (BMYMS). 31 Ekim 2003 

tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 58/4 No’lu kararı ile kabul edilen BMYMS, 14 Aralık 2005 

itibarıyla uygulamaya geçirilmiştir. Sözleşmeye taraf olan 188 ülke (11 Ağustos 2021 itibariyle; UNCAC, 2021) 

arasında yer alan Türkiye, 10 Aralık 2003 tarihinde sözleşmeyi imzalamış ve 24 Mayıs 2006 itibariyle Resmi 

Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koymuştur.  

BMYMS’nin üçüncü bölümünde Taraf Devletlerce yolsuzluk eylemlerinin suç olarak düzenlenmesi ve diğer 

gerekli önlemlerin alınması hususları birer zorunluluk olarak karara bağlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, 

sözleşmenin üçüncü bölümü yolsuzluğu tüm yönleriyle küresel seviyede suç olarak tanımlamış ve Taraf 

Devletlere kendi yasal çerçevelerinde sözleşmede belirtilen eylemleri suç olarak düzenlemeleri görevi 

vermiştir. BMYMS’nin 15-20. Maddeleri kamu açısından yolsuzluk eylemlerini madde sırasıyla ‘ulusal kamu 

görevlilerinin rüşveti’, ‘yabancı kamu görevlilerinin ve uluslararası kamu kuruluşu görevlilerinin rüşveti’, 

‘malvarlığının kamu görevlilerince zimmete geçirilmesi, kötüye kullanılması ya da diğer biçimlere 

dönüştürülmesi’, ‘nüfuz ticareti’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘haksız zenginleşme’ olarak tanımlamıştır. 21 

ve 22. Maddeler ise özel sektör açısından yolsuzluk eylemlerini madde sırasıyla ‘özel sektörde rüşvet’ ve ‘özel 

sektörde zimmet’ olarak tanımlamıştır. 

Hiç şüphesiz ki, yolsuzluk eylemlerinin yasal çerçeveyle suç olarak tanımlanması ve ciddi cezai yaptırımlar 

içermesi yolsuzluğa olan yönelimi engelleyici etki yapar. Lakin yolsuzlukla mücadelenin yalın olarak yasal 

suç tanımlaması ve önleyici cezai yaptırımlarıyla başarıya ulaşmasının mümkün olmadığı gerçeği de 

yadsınamaz. Diğer bir ifadeyle, yolsuzluğun kültürel ve davranışsal boyutları ile toplumsal ahlak anlayışının 

durumu; yolsuzlukla mücadelede kayda değer önem taşımaktadır. Bu norm ve değerlerin oluşması ve 

organize edilmesi çok açıktır ki yolsuzlukla mücadelenin yasal ayağını destekleyecek ayakların inşasına katkı 

sunar.  

Yolsuzluk skandallarının veya yolsuzluk eylemi şüphesi yaratan hadiselerin neredeyse tamamında kamu 

görevini üstlenenler ön plandadır.  Kurumsal iktisat, kamu malı anlayışı, vergi yaklaşımı ve adaletli gelir 
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paylaşımı beklentileri açılarından da yolsuzluk eylemine karışmış kamu görevlisinin skandal patlak 

verdiğinde vitrinde yer alması son derece olağandır. Lakin unutulmaması gereken iki boyut söz konusudur: 

Birincisi, söz konusu kamu görevlisinin yolsuzluk eyleminden menfaat temin etmesi için genellikle karşı bir 

taraf vardır ve bu taraf muhtemeldir ki özel sektör aktörlerinden birisidir. İkincisi, yolsuzluk davranışının 

ortaya çıkan skandalı veya şüpheye mahal veren hadiseyi ikinci plana atabilecek, görmezden geldirebilecek 

veya saklayacak donelerinin veya gerekçelerinin olması muhtemeldir.  

Her iki boyut birlikte ele alındığında; menfaati maksimize edilen özel sektör aktörü üzerinden yolsuzluk 

eylemi perdelenmeye çalışılabilir veya perdelenir. Örneğin, özellikli bir inşaat ya da üretim işini üstlenen ve 

bunun karşılığında emsallere uygunluk ilkesinin tam tersi yönünde maliyetin veya olması gerekenin çok 

üzerinde kazanç elde eden özel sektör aktörünün elde ettiği fayda, söz konusu işin ülke için gerekliliği ön 

plana çıkarılarak meşrulaştırılmaya çalışılabilir. Diğer bir ifadeyle, özellikli işin emsallere uygunluk 

ilkesinden gösterdiği sapmalar genellikle perdelenerek ikinci plana atılır.  

Wolfe ve Hermanson (2004) tarafından kuramsal çerçevesi tanımlanan hile elması modeli; bir tarafı kamu ve 

diğer tarafı özel sektör olan yolsuzluk davranışlarını açıklayıcı bir paradigma ortaya koymaktadır. Şöyle ki, 

teşvik ve baskıya ek olarak kurumsal kalitesi düşük kamusal çevrede yolsuzluk davranışını yerine getirmek 

için gerekli olan kabiliyet ve meşrulaştırma zemini mevcuttur. Çünkü hileli eylemler ihtiva eden yolsuzluk 

davranışlarının yönetsel gücü elinde bulunduranlar tarafından gerçekleştirilebilmesi için kabiliyet (yönetsel 

gücü elinde bulunduranların karar vermede sahip olduğu güçlü yetki, zayıf iç kontrol ve müdahale edilebilir 

denetim vb.) unsuruna gerek vardır (Okan Gökten, 2018). Bu nedenle, hile elması modeli çerçevesinde, 

kurumsal kalitesi zedelenmiş veya çökmüş yönetimlerde kabiliyet imkanı artacağından yolsuzluk 

eylemlerinin daha sık cereyan etmesi ve yüksek menfaat temini yaratacak şekilde vuku bulması muhtemeldir. 

Kısacası, yolsuzluğun rahatlıkla yapılabildiği ekonomik ve sosyal iklimlerde, yönetsel gücü elinde 

bulunduranların kamusal kaynakları zorlanmadan ilişkili özel sektör aktörlerine aktarmaları mümkün 

olabilmektedir. 

Özel sektör aktörleri hem fayda elde eden hem fayda sağlayanın yolsuzluk gelirini taşıyan ve aklayan hem de 

zorunlu olarak fayda sağlayan unsurlar olarak karşımıza çıkabilirler. Şöyle ki kamu kaynağı özel sektör 

aktörüne transfer edilebilir, transfer edilen kaynak içerisinde görevi kötüye kullanan kamu görevlisinin 

yolsuzluk kazancı saklanabilir veya özel sektör aktörünün işini yapabilmesi için kendisinden belirli bir 

kuruluşa (işletme, sivil toplum örgütü, vakıf vb. olabilir) kaynak transferi yapması istenebilir. Yolsuzluk 

eylemlerinde sıkça rastlanılan bu üç hareket tarzı; özel sektör kuruluşlarını yolsuzlukla mücadele 

çerçevesinde en az kamu kadar önemli bir hale getirmektedir.  

1995 yılında Birleşmiş Milletler uhdesinde gerçekleştirilen “Toplumsal Kalkınma Dünya Zirvesi”, 

yoksulluğun önlenmesi gerekliliğini ekonomik bir zorunluluk olarak kabul etmiştir. Bu hususla ilgili olarak 

1999 yılı Dünya Ekonomik Forumunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından küresel 

sermaye liderlerinin bu konuda çalışmak için toplantıya davet edilmesi ve onların da 2000 yılında Birleşmiş 

Milletler merkezindeki toplantıya katılması neticesinde, yoksullukla mücadele resmi bir nitelik kazanmıştır. 

“Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi” başta özel sektör aktörlerinin yoksullukla mücadele için adeta 

yoksullukla mücadelede ‘ben de varım’ dedikleri bir taahhüt belgesidir. Şirketlerin faaliyetlerinde yoksullukla 

mücadele için 4 konu başlığında 10 ilkeye uyacaklarını ve yönetim yaklaşımlarını bu 10 ilkeye göre 

oluşturacaklarını beyan ettikleri; bağlayıcılığı olmayan lakin Birleşmiş Milletler nezdinde resmiyet kazanmış 

dünyadaki en büyük sosyal sorumluluk projesidir. Sözleşmede yer alan dört konu başlığı insan hakları, 

işgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadeledir. Yolsuzlukla mücadelenin yer aldığı 10 numaralı ilke şöyle 

demektedir: ‘İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır’.  

2021 itibariyle 60’ın üzerinde ülkede yaklaşık 10.000 şirket ve 3.000’in üzerinde şirket-dışı kuruluş bu 

sözleşmenin imzacısı durumuna gelmiştir. Bu bahisle, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine 

katılımdaki yoğunluk; yolsuzlukla mücadelenin ekonominin temel ayaklarından birini oluşturduğunu ve 

aynı zamanda yoksulluğun önlenmesindeki kilit faaliyetlerin başında geldiğini ortaya koymaktadır. 

Başta iş dünyası (şirketler) olmak üzere özel sektör aktörlerinin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 

ilke 10 uyarınca yolsuzlukla savaşmaları gerekliliği hiç şüphesiz ki söz konusu kuruluşlarının paydaşlarının 

yolsuzlukla mücadele eylemlerinden haberdar olmalarını gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, kuruluşların 

ilgili dönemde yolsuzlukla mücadele açısından hangi konumda olduğu paydaşlarına iletilmelidir.  
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3. Yöntem 

Bu çalışmada normatif araştırma yöntemi benimsenmiştir. Normatif araştırma, ilgili mevcut durumu 

değerlendirmek ve/veya sorunları ele almak için konuyla ilgili kuralların, ilkelerin ve doktrinlerin incelenmesi 

ve açıklanması sürecidir (Christiani, 2016). Bu bağlamda normatif araştırmalar, ortaya konulan görüş ve 

tartışmalar ışığında konuyla ilgili yazılı kurallar ve ilkeler bütününün (normlar) iyileştirilmesine katkı sunar 

ve uygulama teorilerinin geliştirilebilmesini temin eder. Araştırma konusuyla ilgili kurallar ve ilkeler 

bütününe yönelik düzenlemeler, resmi belgeler veya raporlar gibi ikincil veriler normatif araştırmada 

incelemeye yönelik kaynağı oluşturur.   

Bu çalışmada esas alınan araştırma modeli, toplumun genel ihtiyaç ve beklentilerine en uygun değer ve 

normları değerlendirmeyi veya oluşturmayı amaçlayan normatif (kuralcı) yaklaşımdır. Bu bahisle yolsuzluk 

eylemleri ve yolsuzlukla mücadele olgusunun günümüzde neden muhasebenin öncelikli konuları arasında 

yer aldığı araştırmanın normatif incelemeye tabi tutulan temel problemi olarak belirlenmiştir. Ayrıca 

yolsuzluk muhasebesi kapsamındaki zorunlu açıklamaların yeterliliği bulgular ışığında tartışılmış ve 

normatif öneriler getirilmiştir. 

Çalışmada yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluk muhasebesi çerçevesinde yazılı uluslararası kurallar ve ilkeler 

dikkate alınmıştır. Bu kapsamda ülkeler tarafından kabul edilen, bağlayıcı ve resmi yasal dokümanlar 

normatif araştırma uhdesine dahil edilmiştir.  

Çalışmada Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 

ve Global Raporlama İnisiyatifi tarafından yayınlanan 101, 102, 103, 205 ve 405 no’lu standartlar normatif 

araştırma kaynaklarını oluşturmaktadır. Dokümanlar yayımlayıcı kuruluşlar nezdinde internet üzerinden 

kamuya açıktır. 

4. Bulgular: Yolsuzluk Muhasebesi Açıklamaları 

Kuruluşların yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele konusuyla ilgili bakış açılarını yansıttıkları, iç sistemlerini 

ve eylemlerini raporladıkları ve bu hususta doğrudan veya dolaylı şekilde dahil oldukları olayları 

paydaşlarına sundukları özel alan yolsuzluk muhasebesi olarak adlandırılmakta olup; sürdürülebilirlik 

raporlamasının önemli bir bileşeni konumundadır. 

Bu çalışmada, GRI tarafından 2016 itibariyle yayınlanan standartlar esas alınmıştır. Yolsuzluk muhasebesi 

kapsamında sürdürülebilirlik raporlamasına konu göstergeler 205 numaralı GRI Standardında 

düzenlemektedir. ‘GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele Standardı’ kuruluşun konuyla ilgili yönetim yaklaşımını 

ve en az üç gösterge temelinde konuya özel açıklamaları yapmasını zorunlu tutmaktadır.  

4.1. Yolsuzlukla İlgili Yönetim Yaklaşımı Açıklamaları 

‘GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele Standardı’ sürdürülebilirlik raporlamasında ‘GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 

Standardı’ ile birlikte ele alınır. Bu bağlamda şayet yolsuzluk kuruluş için öncelikli konular arasındaysa GRI 

103 çerçevesinde yolsuzlukla ilgili olarak kuruluşun genel yönetim yaklaşımlarının ve bileşenlerinin 

açıklanması gerekmektedir.  

GRI sürdürülebilirlik raporlaması analitiği çerçevesinde öncelikli konuların belirlenmesinde ‘GRI 101: Temel 

Standardı’ esas alınmaktadır. Öncelikli konular, sürdürülebilirlik raporlamasında detaylıca açıklamaya tabi 

tutulacak özellikli yani önemli konuları içermektedir. GRI 101’de belirtildiği üzere bir konunun önemli, yani 

öncelikli olabilmesi için, hem paydaş kararları üzerinde etkili olması hem de ekonomik, çevresel veya sosyal 

hususlarda etki göstermesi gerekmektedir (Gökten, 2018). GRI sürdürülebilirlik raporlaması analitiğinde 200, 

300 ve 400 (sırasıyla ekonomik, çevresel ve sosyal etki gösteren konuları içermektedir) ana grupları 

dahilindeki standartların her biri (örneğin ‘GRI 205: Yolsuzluk Standardı’, ‘GRI 304: Biyoçeşitlilik Standardı’ 

veya ‘GRI 413: Yerel Toplumlar Standardı’ gibi) kuruluş için öncelikli olduğuna karar verilen konulara ilişkin 

minimum hangi açıklamaların yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla GRI sürdürülebilirlik 

raporlaması sistemi çerçevesinde GRI 101’e dayalı olarak öncelikli konular belirlenir, seçilen öncelikli konuyla 

ilgili olarak GRI 103 çerçevesinde yönetim yaklaşımı ve bileşenleri açıklanır ve takiben ilgili konuya özel 

standart uyarınca minimum seviyede yapılması gereken açıklamalar raporlanır.   
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Yolsuzlukla ilgili olarak GRI tarafından yapılması tavsiye edilen yönetim yaklaşımları ve bileşenlerine yönelik 

açıklamalar, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sunulmaktadır. 

 Kuruluşun yolsuzlukla ilgili risk değerlendirme süreci: Yolsuzluk konusuyla ilgili olarak yönetim 

yaklaşımının en önemli ayaklarının başında risk değerlendirme sürecinin tesisi gelmektedir. Ortaya 

çıkması muhtemel olan ve bu nedenle içerdiği belirsizlik sebebiyle risk yönetimi süreçlerinin önemli 

bir bileşimi olan yolsuzluk eylemlerinin önüne geçilebilmesi için kuruluşun yolsuzlukla mücadele 

kapsamında yazılı ve formel kurumsal araçlarını kullanıma hazır hale getirmiş olması önem 

taşımaktadır. Örneğin, kuruluşun rüşvet veya yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını 

gösteren davranış kuralları kitapçığının bulunması; faaliyetlerin bu kitapçığa uygunluğunu 

denetleyen bir kurumsal uyumluluk departmanının teşkil edilmesi ve uyumluluk yönetim sistemi 

vasıtasıyla yerel, bölgesel ve küresel olmak üzere tüm seviyelerdeki yöneticilerin rüşvet ve yolsuzluğa 

karşı aktif bir duruş sergileyerek faaliyetler henüz başlamadan bunların uyumluluğuna ilişkin red ya 

da onay vermesi kuruluşun yolsuzlukla ilgili risk değerlendirme sürecinin mevcudiyetinin ve 

etkinliğinin değerlendirilmesine olanak tanır. 

 Kuruluşun çalışanlarıyla veya kuruluşun faaliyetleri veya ürünleriyle ilişkili olabilecek kişilerle ilgili çıkar 

çatışmalarını ne şekilde tanımladığı ve yönettiği: ‘GRI 102: Genel Açıklamalar Standardı’ uhdesindeki 

‘GRI 102-25: Çıkar Çatışmaları’ göstergesi gereği kuruluşun en yüksek yönetim organına yönelik 

olarak çıkar çatışmasından kaçınılması için ne tür önemler alındığı belirtilmektedir. Bu gösterge 

çerçevesinde yapılan açıklamalar aynı zamanda yolsuzluk muhasebesi açısından da önem taşımakta 

ve yolsuzluğa ilişkin yönetim yaklaşımı açıklamalarından birini oluşturmaktadır. Örneğin, kuruluşun 

tüm yönetim kurulu üyelerinden ve üst yöneticilerinden yılda iki kez yazılı olarak dürüstlük içince 

hareket edeceklerine ve rüşvet veya yolsuzluğa karışmayacaklarına ilişkin taahhüt alınması bu amaca 

hizmet eder.  

 Kuruluşun, diğer kuruluşlara yapılan hayır amaçlı bağış ve sponsorlukların (mali veya ayni olabilir) rüşvet 

olarak kullanılmasını ne şekilde önlediği: Kuruluşlar promosyon ürünleri kapsamında hediyeler 

verebilmekte, bağış yapabilmekte veya sponsorluk sağlayabilmektedir. Bu tür anlaşmaların rüşvet 

özelliği içerme ihtimali kuvvetli olabilmektedir. Çıkar ve fayda elde etme doğrultusunda kuruluş 

içindeki yetkili kişilerce bağış ve sponsorluk için ayrılan fonlar belirli kuruluşlara adrese teslim 

aktarılabilir. Bu ve benzeri kötüye kullanımları önleyen süreçlerin varlığı son derece önemlidir. 

Örneğin, kuruluşun tüm hediye, eğlence, bağış ve sponsorluk harcamalarının üçüncü şahıslar lehine 

yakından izlenmesine olanak tanıyan ek maliyet kodlama kategorilerinin kullanılması önleyici bir 

tedbirdir.  

 Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin iletişim ve eğitimin yöneticilere, çalışanlara, iş ortaklarına ve yolsuzluk vakaları 

açısından yüksek risk taşıdığı belirlenen diğer kişilere ne ölçüde uygulandığı ve uyarlandığı: Kuruluşların 

yazılı ve formel kurumsal araçları dışında yolsuzlukla mücadelede başvurdukları diğer bir yol, 

değerler ve normlar bütününü yani sözel ve informel kurumsal araçları tesis etmeye yönelik olarak 

gerçekleştirilen eğitimlerdir. Bu eğitimler işe yeni alınan kişilerden yöneticilere yeni iş ortaklarından 

tedarikçilere kadar değişik gruplara sunulmalı; bu gruplara göre özelleştirilmelidir. Örneğin, 

kuruluşun küresel olarak kullanıma sunulacak yeni bir yolsuzlukla mücadele e-öğrenimi seti 

geliştirmesi veya ilgili genel müdürün yıllık olarak yerel personelin yıl boyunca yeterli düzeyde 

yolsuzlukla mücadele eğitimi aldığını teyit eden bir onay belgesi sunuyor olması yolsuzlukla 

mücadele açısından iletişim ve eğitim faaliyetlerinin yerine getirildiğine ilişkin doneler sunar.  

 Yolsuzlukla mücadele kapsamında kuruluşun kolektif eylemler gerçekleştirme kapasitesi: Yolsuzlukla 

mücadelede kuruluş içinden veya kuruluşa bağlı olarak dışarıdan katılımın olması veya katılımın 

mümkün olması, yolsuzlukla mücadelenin tüm paydaşlarla mümkün olan mertebede ortaklaşa 

sürdürüldüğüne ve bu bahisle yolsuzluk riskinin göreceli olarak düşüklüğüne işaret eder. Dolayısıyla 

ortaklaşa mücadeleyi ortaya koyacak eylemler ve/veya ortaklaşa mücadeleyi mümkün kılan 

sistemlerin varlığı yolsuzluk muhasebesinde yönetim yaklaşımının etkinliğinin ortaya konulabilmesi 

için son derece önemlidir. Örneğin, çalışanlarca tespit edilen suistimallerin gizlilikle bildirilmesini 

temin eden çevrimiçi bir iletişim ağının mevcudiyeti veya üçüncü tarafların olası suistimallerle ilgili 

şikayetlerini iletebilecekleri bir sistemin varlığı yolsuzlukla mücadelede kolektif eylemlerin varlığına 

işaret eder.  
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4.2. Yolsuzlukla İlgili Konuya Özel Göstergeler ve Açıklamalar  

Yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele hususu, kuruluş açısından öncelikli konular arasındaysa; kuruluş 

tarafından sürdürülebilirlik raporlamasında GRI 205 çerçevesinde yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele konusu 

özelinde minimum seviyede üç temel göstergeye dayalı olarak açıklama yapılması zaruridir. Bu göstergeler 

ve açıklama gereklilikleri aşağıda belirtilmektedir.  

 GRI 205-1: Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından değerlendirilen işlemler. 

 GRI 205-2: Yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri ile ilgili iletişim ve eğitim. 

 GRI 205-3: Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları ve alınan önlemler. 

GRI 205-1, bir kuruluş genelinde risk değerlendirmesinin uygulanmasının kapsamını ölçer. Risk 

değerlendirmeleri, kuruluş içinde ve bunlarla ilgili potansiyel yolsuzluk olaylarının değerlendirilmesine 

yardımcı olabilir ve yolsuzlukla mücadele için politika ve prosedürlerin tasarlamasında kuruluşlara yardımcı 

olur. Göstergeye dayalı olarak yapılan açıklama yolsuzluğa odaklanan bir risk değerlendirmesini veya 

yolsuzluğun genel risk değerlendirmelerine bir risk faktörü olarak dahil edilmesini içerebilir. Burada yer alan 

‘işlem’ terimi, kuruluş tarafından mal ve hizmetlerinin üretimi, depolanması ve/veya dağıtımı veya idari 

amaçlar için kullanılan tek bir yeri ifade eder. Tek bir işlem kapsamında birden fazla üretim hattı, depo veya 

diğer faaliyetler olabilir. Örneğin, tek bir perakende satış noktası, kuruluşun sahip olduğu veya yönettiği 

birkaç farklı perakende faaliyetini içerebilir. 

GRI 205-1 çerçevesinde kuruluşlar aşağıda belirtilen hususlarla ilgili nitel ve nicel bilgi sunmalıdır. 

a. Yolsuzlukla ilgili riskler açısından değerlendirilen işlemlerin toplam sayısı ve yüzdesi, 

b. Risk değerlendirmesi yoluyla belirlenen yolsuzlukla ilgili önemli riskler. 

Kuruluşlar yolsuzluk risklerini genellikle işlemler özelinde takip ederler ve değerlendirirler. Örneğin bir 

banka nezdindeki hesap hareketleri, uluslararası ticarette depo hareketleri, ulaşımda transfer aracının ve 

hattının yolcuları veya taşınan varlıklar birer işlem olarak değerlendirilmektedir. Bu işlemlerin kontrolü 

ve/veya onayı genellikle kurumsal uyum departmanları tarafından ele alınır. Sözgelimi uluslararası bir para 

transferinin gerçekleştirilmesinden önce işlemin tarafları, işlemin neden yapıldığı ve kanıtlayıcı belgeler 

kurumsal uyum departmanınca değerlendirmeye tabi tutulur veya uluslararası yatırım kuruluşları nezdinde 

açılacak bir hesap için kurumsal uyum departmanı hesap açma talebinde bulunan kişiyi inceleyerek onay 

verir. Kurumsal uyum departmanı teşkil edilmemiş kuruluşlar nezdinde yolsuzluk risklerinin 

değerlendirilmesi ve yönetilmesi iç kontrol sistemi uhdesine dahil edilir. 

Yolsuzlukla mücadelenin en önemli göstergelerinden biri potansiyel yolsuzluk riskleriyle ilgili işlemlerin 

kurumsal uyum departmanı veya iç kontrol sistemi tarafından dönemsel olarak değerlendirilip 

değerlendirilmediğidir. Kuruluşlar bunun somut karşılığı olarak sürdürülebilirlik raporlamasında 

paydaşlarına kaç adet işlemin yolsuzluk riski açısından değerlendirmeye sokulduğunu ve bunların 

neticelerini bildirmek durumundadırlar.  

İletişim ve eğitim, iç ve dış farkındalığı ve yolsuzlukla mücadele için gerekli kapasiteyi oluşturur. Bu 

bağlamda GRI 205-2 çerçevesinde kuruluşlar aşağıda belirtilen hususlarla ilgili nitel ve nicel bilgi sunmalıdır. 

a. Kuruluş, yolsuzlukla mücadele edebilmek amacıyla belirli politikalar ve prosedürler geliştirmekte ve 

bunları ilgili birim üyelerine bildirmektedir. Söz konusu üyelerin bölgelere göre ayrılmış toplam 

sayılarının ve yüzdelerinin raporlanması gerekmektedir. 

b. Yolsuzlukla mücadele amacıyla geliştirilen politikalar ve prosedürler, kuruluş çalışanlarına 

iletilmektedir. Bu çalışanların, çalışan kategorisine ve bölgeye göre ayrıştırılmış olacak şekilde toplam 

sayısının ve yüzdesinin raporlanması önemlidir. 

c. Yolsuzluğu önlemek amacıyla geliştirilen politika ve prosedürler, kuruluşun iş ortaklarını 

ilgilendirmektedir. Söz konusu iş ortaklarının, iş ortaklığı türüne ve bölgeye göre ayrıştırılmış olacak 

şekilde toplam sayılarının ve yüzdelerinin raporlarda yer alması gerekmektedir. 
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d. Kuruluşun yolsuzlukla mücadeleyi sağlamaya yönelik eğitim almış yönetim kurulu üyelerinin 

bulunması durumunda, bu üyelerin bölgelere göre ayrılmış toplam sayılarının ve yüzdelerinin 

raporlanması gerekmektedir. 

e. Yolsuzlukla mücadelenin sağlanabilmesi için eğitim almış olan kuruluş çalışanlarının, çalışan 

kategorisine ve bölgelere ayrıştırılmış şekilde toplam sayısının ve yüzdesinin raporlanması 

gerekmektedir. 

GRI 205-2 kapsamında gerekli bilgilerin sunulmasında ‘GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Standardı’ 

uhdesinde 405-1 numaralı göstergeden yararlanılması tavsiye edilmektedir. GRI 405-1 uyarınca kuruluş, 

yönetim organlarını (yönetim kurulu, yönetim komitesi veya benzer nitelikteki organları), yönetim 

organlarını oluşturan bireyleri ve/veya bu yönetim organlarına bağlı olarak çalışanların toplam sayısını ve 

yönetim organları dışındaki çalışan sayılarını raporlar. Dolayısıyla, GRI 405-1 kapsamında sunulan bu bilgiler 

yolsuzlukla mücadele kapsamındaki iletişim ve eğitim hususlarının belirtilmesinde nicel olarak kilit rol oynar. 

Paydaşların karar süreçleri açısından yolsuzluk olaylarının ve kuruluşun yolsuzluk olayları içerisindeki 

konumunun bilinmesi önemlidir. Bu bahisle yolsuzlukla ilgili kamuya açık davalar, soruşturmalar veya 

kovuşturmalar hakkındaki bilgiler sürdürülebilirlik raporlamasında yer almalıdır. GRI 205-3 çerçevesinde 

kuruluşlar aşağıda belirtilen hususlarla ilgili nitel ve nicel bilgi sunmalıdır. 

a. Teyit edilmiş olan yolsuzluk olaylarının toplam sayısının ve niteliğinin raporlanması gerekmektedir. 

b. Çalışanların yapmış oldukları yolsuzluk faaliyetlerinden ötürü işten çıkarıldıkları ya da 

cezalandırıldıkları olayların toplam sayısının raporlanması önemlidir. 

c. Yolsuzluk faaliyetlerinden kaynaklı olarak iş ortaklıkları ile önceden yapılmış olan sözleşmelerin 

feshedilmesi ya da yenilenmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunların toplam sayısının 

raporlanması gerekmektedir. 

d. Kurumun bizzat kendisi ya da çalışanları aleyhine yolsuzluk faaliyetlerinden kaynaklı olarak açılmış 

kamu davalarının olması durumunda söz konusu davalara yönelik her türlü bilginin sonuçlarıyla 

birlikte raporlanması gerekmektedir. 

GRI 205-3 kuruluşların şeffaf olarak yolsuzluk eylemleriyle ilgili inceleme konusu edilen olayları istatistiki 

olarak raporladıkları ve sonuçları ifade ettikleri kısımdır. Örneğin bir kuruluş bu gösterge gereği görevi 

kötüye kullanma iddiasıyla ilgili 50 bildirim aldığını; bunlardan 40 tanesinin iç soruşturma sürecini 

başlattığını; 7 soruşturmada kesin olarak pasif rüşvet vakası (çalışanların tedarikçilerden komisyon ödemesi 

istemesi) tespit edildiğini ve bunun sonucunda ilgili çalışanların işlerine son verildiğini raporlayabilir. 

Anlaşılabileceği gibi, GRI 205-3 gereği bu denli net istatistiki bilgi verebilen bir kuruluşun hiç şüphesiz ki 

yolsuzlukla mücadele özelinde işlerlik kazanmış bir iç kontrol sistemi ve denetim mekanizması olduğu açıktır.    

5. Sonuç ve Tartışma 

Yolsuzlukla mücadele, toplumların yaşam kalitelerinin optimizasyonuna yönelik olarak uluslararası düzeyde 

sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından giderek önem kazanan bir unsur haline gelmiştir. Kurumsal 

kalitenin kalkınma üzerindeki etkisi dikkate alındığında gerek şeffaflık gerekse de hesap verebilirlik 

temelinde yolsuzlukla mücadele olgusu, başta şirketler olmak üzere özel sektör aktörlerinin yolsuzlukla 

mücadele eylemleri hakkında paydaşlarına açıklama yapmasını gerektiren önemli bir finansal olmayan bilgi 

niteliği kazanmıştır. Gerek Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi gerekse de Birleşmiş Milletler 

Küresel İlkeler Sözleşmesi, yolsuzlukla mücadele olgusunun sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ele 

alınması gereken bileşenlerden biri olduğunu teyit etmektedir. 

Kuruluşların sürdürülebilirlik muhasebesi ve raporlaması kapsamında spesifik olarak yolsuzlukla mücadele 

hususundaki durumunu, eylemlerini ve katkısını anlamlı finansal olmayan bilgilere dönüştürerek 

paydaşlarına iletmelerini sağlamayı hedef alan yolsuzluk muhasebesi ve gerekli açıklamalar, Global 

Raporlama İnisiyatifi (GRI) 205 no’lu Yolsuzlukla Mücadele Standardı dahilinde yer almaktadır. GRI 205 no’lu 

Standart kuruluşların yolsuzlukla mücadele hususuyla ilgili yönetim yaklaşımlarını (GRI 103 no’lu Standart 

çerçevesinde) ve minimum üç gösterge temelinde (GRI 205-1, GRI 205-2 ve GRI 205-3) sırasıyla (1) yolsuzlukla 

ilgili riskler bakımından değerlendirilen işlemlerini, (2) yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri ile 

ilgili iletişim ve eğitimlerini ve (3) teyit edilmiş yolsuzluk vakalarını ve alınan önlemleri raporlamalarını 

zorunlu tutmaktadır. 
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Normatif inceleme sonucunda GRI Standartları bünyesinde yer verilen yolsuzlukla mücadele göstergelerinin 

paydaşlara nitelik açısından yoğun bilgi aktarım imkanı sağladığı değerlendirilmektedir. Ayrıca 

göstergelerde yer alan nicelik gerekliliği yolsuzluk vakalarının sayısı, eğitim alan personel sayısı, soruşturma 

sayısı, şikayet sayısı gibi sayısal bilgilerin verilmesini zorunlu tutmaktadır. Bu açıdan GRI 205 çerçevesinde 

yolsuzlukla mücadele hususunda paydaşlara faydalı finansal olmayan bilgiler sunulabilmesinin temin 

edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tüm bu doneler yolsuzluk eylemleri ve yolsuzlukla mücadele 

olgusunun muhasebenin önemli konuları arasında yer aldığını teyit etmektedir.  

Buna karşın GRI 205 göstergelerinin, raporlama uygulaması açısından kuruluşlara esneklik tanıdığı 

değerlendirilmektedir. Kuruluşlar bu göstergelere göre çok detaylı bilgi verebilecekleri gibi, bilgi düzeyini 

düşük de tutabilirler. Diğer bir ifadeyle kurumsal uyum departmanının varlığını, açılan soruşturma adedini 

ve ilişik kesme durumunu, verilen eğitimleri ve klasik bir gösterge söylemi olarak Birleşmiş Milletler Küresel 

İlkeler Sözleşmesi’nin 10 numaralı ilkesine bağlılığı vurgulamak suretiyle raporlamanın yolsuzluk 

muhasebesi ayağını sonlandırabilirler. Dolayısıyla GRI 205 göstergelerinin verilen bilgilerin nitelik ve nicelik 

çerçevesinin daha kalın çizgilerle çizilecek şekilde revize edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Ayrıca, bu çalışmada da belirtildiği üzere büyük hacimli yolsuzluk eylemlerinde bir taraf kamu iken diğer 

tarafın özel sektör aktörü olma durumu sıklıkla karşılaşılan bir vakadır. Dolayısıyla GRI 205 uhdesine kamu 

ile yapılan anlaşmalarda yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri başlıklı bir göstergenin 

eklenmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu sayede özellikle kamuyla yapılan işlerin (imzalanan 

sözleşmelerin) hacmi, çalışılan kamu birimleri, rakipler, bu sözleşmelere özel eğitim ve ilişkiler, bu işlerle ilgili 

açılan soruşturmalar ve/veya bildirilen vakalar raporlanarak paydaşlara iletilebilecektir.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebe konusu ile ilgili görüşlerini 

değerlendirmek ve adli muhasebecilik mesleği ile ilgili farkındalıklarının ve algı düzeylerinin demografik 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir.  

Yöntem – Araştırmanın evrenini Kayseri SMMMO’ya kayıtlı bulunan muhasebe meslek mensupları 

oluşturmaktadır. Bu doğrultuda meslek mensuplarına anket uygulanmıştır. Çalışma tarihi itibariyle 

KSMMMO’ya kayıtlı 1520 üye bulunmaktadır. Yapılan anket çalışmasında 37 kişiye e-mail yolu ile, 173 

kişiye yüz yüze görüşme yolu ile ulaşılmış olup toplamda 210 kişiye anket uygulanmıştır. Anketlerden elde 

edilen veriler SPSS programında güvenirlik analizi, normallik ve frekans dağılımı, ANOVA gibi istatistiki 

yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular – Muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebecilik mesleği ile ilgili farkındalıklarının ve algı 

düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla yapılan 

çalışmada yaş grupları ve deneyim açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırmaya katılan 

muhasebe meslek mensuplarının farkındalık ve algı ortalamaları 31-45 yaş aralığındakilerde ve 11-25 yıl 

deneyime sahip olanlarda diğer gruplara göre daha yüksektir. Unvan açısından farkındalık ortalamaları 

arasında anlamlı farklılıklar tespit edilirken algı ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar tespit 

edilememiştir. Denetmen unvanına sahip muhasebe meslek mensuplarının diğer unvanlara sahip olanlara 

göre ortalamaları daha yüksektir.  

Tartışma – Bu çalışma sonucunda; ülkemizde adli muhasebeciliğin uygulanabilmesi için alt yapının yetersiz 

olduğu, eğitim ve seminerlerle adli muhasebecilik mesleğine farkındalık yaratılabileceği, ayrıca bu mesleğin 

kurumsal kimlik kazanabilmesi için yasalarla desteklenmesi gerektiği söylenebilir. 
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Purpose –  The aim of this study is to evaluate the opinions of accounting professionals about the subject 

of forensic accounting and to determine whether their awareness and perception levels about the 

profession of forensic accounting differ according to demographic variables. 

Design/methodology/approach –  The universe of the research consists of accounting professionals 

registered in Kayseri SMMMO.  As of the working date, there are 1520 members registered in KSMMMO. 

In this direction, a questionnaire was applied to members of the profession. In the survey conducted, 37 

people were contacted by e-mail, 173 people were contacted by face-to-face interview, and a total of 210 

people were surveyed. The data obtained from the surveys were analyzed using statistical methods such 

as reliability analysis, normality and frequency distribution, ANOVA in the SPSS program. 

Findings –  In the study conducted to determine whether the awareness and perception levels of 

professional accountants about the forensic accounting profession differ according to demographic 

variables, significant differences were found in terms of age groups and experience. Awareness and 

perception averages of professional accountants participating in the research are higher in those aged 31-

45 and those with 11-25 years of experience compared to other groups. While significant differences were 

found between the awareness averages in terms of title, no significant differences were found between the 

perception averages. The average of professional accountants with the title of auditor is higher than those 

with other titles. 
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 Discussion – As a result of this study; It can be said that the infrastructure for the implementation of 

forensic accounting in our country is insufficient, awareness can be created for the forensic accounting 

profession with trainings and seminars, and this profession should be supported by laws in order to gain 

a corporate identity. 

1. GİRİŞ 

Tüm teknolojik gelişmeler birtakım ihtiyaçların ürünüdür ve beraberinde kolaylık ve değişimleri getirir.  

İşletmeler açısından bu değişim iş tanımlarının ve iş yapma şekillerinin kökten değişimi anlamına 

gelmektedir.  Sadece bireyler için değil işletmeler için de artık çevrim içi bir hayat söz konusudur. Bu aynı 

zamanda işletmeler için yeni tehditler, güvenlik boşlukları ve sorunları, teknoloji tabanlı suiistimal ve 

dolandırıcılıklar demektir.  

İnsanlık tarihi için hile, tehdit, dolandırıcılık gibi kavramlar, gelişen teknoloji ile ortaya çıkmış kavramlar 

olmamasına rağmen yapılış ve ortaya çıkış biçimleri sürekli değiştiği için, bunların tespiti ve kontrolü de 

sürekli bir değişimi ve takip ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu tehdit ve dolandırıcılık sayılarının 

artması ve içeriklerinin dijital dönüşüme bağlı olarak değişmesi ayrıca kompleks olması, mevcut muhasebe 

ve denetim fonksiyonlarına ilave kontrol ve takip ihtiyacı gerektirdiği için, koruyucu, önleyici ve destek 

sağlayıcı başka bir araç ihtiyacı doğurmuştur. Bu araç “adli muhasebe” adı altında literatüre girmiştir.  

Entegre bir kavram olarak ortaya çıkan adli muhasebe, bu yönü ile üst nitelikli bir disiplindir. Adli muhasebe 

ve adli muhasebecilik mesleğinin artan önemi bu çalışmanın hareket noktasını oluşturmuştur. Çalışmada 

öncelikle adli muhasebe ve adli muhasebecilik kavramını açıklandıktan sonra faaliyet konuları ve ortaya çıkış 

nedenlerine değinilmiş ve muhasebe meslek mensuplarınca konunun bilinirliği, farkındalığı ve algı düzey 

farklılığı araştırılmıştır.  

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 

(KSMMMO) kayıtlı muhasebe meslek mensuplarına adli muhasebe konusundaki algıları ve farkındalık 

düzeylerinin tespiti için bir anket çalışması yapılmıştır.  

Tüm dünyada gittikçe büyüyen ve karmaşık hale gelen finansal sorunlar karşısında hile ve yolsuzlukları 

önlemek için sahip olunan imkânlar da gelişmektedir (Golden ve Pilkington, 2006: 546). Söz konusu finansal 

sorunlar muhasebe ve denetim literatürüne büyük ölçekli finansal skandallar adı ile girmiştir.  

Wordcom ve Enron gibi isimlerle anılan bu skandallar göstermiştir ki işletmeler hilelere karşı daha farklı 

donanımlar geliştirmelidir (Elitaş, 2012; 156), bu farklı donanım arayışı hile tespiti veya incelemeleriyle 

ilişkilendirilen adli muhasebe kavramını ortaya çıkarmıştır.  

Adli muhasebe; muhasebe, denetim, finans, sayısal yöntemler, hukuk, davranış bilimleri, araştırma ve 

sorgulama gibi hünerlerin, kanıt toplama, analiz etme ve değerlendirmede kullanılması, bulguların 

raporlanması gibi hizmetlerden oluşmakta (Açık, 2016; 1072), (Kılıç ve Önal, 2021; 469) ve hile ve 

yolsuzluklarla mücadelede önemli bir araç olarak kabul görmektedir (Çil Koçyiğit vd.; 158). 

“Muhasebe ve hukuk bilimlerinin kesişme noktasında yer alan adli muhasebe belge hileleri, finansal tablo 

hileleri, kredi kartı hileleri, vergi hileleri, zimmet, yolsuzluk, iflas, birleşme, bölünme ve devir işlemleri gibi 

konularda anlaşmazlıkların olduğu durumlarda işletmenin değerlemesi ve gerçek kazancının tespiti gibi 

birçok konuda kullanılabilmektedir” (Pamukçu, 2017; 230). Bu kullanım alanları adli muhasebenin, özellikle 

yasal amaçlar için, delil olarak kullanılmasına ihtiyaç duyulan bilgilerin sağlanmasıyla ilgili bir uzmanlık alanı 

olduğu anlamına gelir (Kasum, 2009;.2). 

“Ana tema olarak hukuksal sorunların çözümünü esas alan adli muhasebe, kanıt toplama, sorgulama, 

denetim, araştırma gibi teknikleri kullanarak sorunlara çözüm aramaktadır. Muhasebe sorunlarını içeren bu 

kavram, işletmelerin yaşamış oldukları mali sorunları ele alarak bu sorunları sınıflandırmak, özetlemek, analiz 

etmek, analizleri yorumlamak ve kanuni işlemlerin defterlerini tutmak gibi çeşitli faaliyetler yürütür. Bu 

çalışmaları yürütürken ticaret kanunu, borçlar kanunu, vergi kanunu ve bunlara benzer diğer hukuki 

kanunların etkisi altındadır” (Kızıl vd., 2016). Bu doğrultuda adli muhasebe bilim dalını, profesyonel olarak, 

gelir elde etmek amacıyla uygulayan gerekli ve yeterli donanımlara sahip kişilere “Adli Muhasebeci” denir 

(Gülten, 2010; 313).  
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Bir başka bakış açısına göre ise; adli muhasebe mesleği ortaya çıkmadan önce muhasebe meslek mensupları 

muhasebe hizmetlerini yürütürken, gerektiğinde zaten mahkemeye çıkarak muhasebe bilgilerini 

paylaşırlardı, sonraki yıllarda muhasebe meslek mensuplarının mahkemede bu şekilde bilgilerini paylaşması 

“adli muhasebecilik” mesleğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Gülten ve Kocaer, 2011; 13).  Sonuç 

itibariyle adli muhasebecilik bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. 'Muhasebeciler sayılara bakar ama adli muhasebeciler 

sayıların arkasına bakar”. Adli muhasebeciler tarafından kullanılan birincil metodoloji objektif doğrulamadır bu 

doğrultuda adli muhasebeciler gerçeği takdir etmeye ve bulgularını mahkemeye sunmaya çalışırlar. 

(Mazumder,2011; 3) ki bu sayede dolandırıcılık, yolsuzluk ve rüşvet davalarının keşfedilmesinde ve 

önlenmesinde önemli bir rol oynayabilirler (Rezaee ve Wang, 2019;269).  

Adli muhasebecilerin sadece finansal suç incelemelerini yürüttüğü algısı vardır, oysa adli muhasebeciler 

yolsuzluk araştırmaları yanında birçok hizmet vermektedir. Bazen adli muhasebeciler ticari anlaşmazlıklar 

üzerine çalışırken, bazen de görüş beyan eden uzman, arabulucu veya danışman olarak görev almaktadır. 

Hakem olarak görev aldıklarında; mahkeme heyeti üyesi bir hâkim ya da jüri olarak görev yapmaları için 

mahkeme tarafından atanırlar. Danışman olarak görev aldıklarında ise adli muhasebeciler araştırmalara 

yardımcı olurlar, konu ile ilgili tespit ettikleri bilgileri sunarlar, giderleri ve zararları hesaplayıp, strateji 

geliştirmeleri için avukatlara yardımcı olurlar (Akyel, 2019; 77). Dolayısı ile adli muhasebecilik mesleği, 

temelinde finansal olaylardaki hile denetimi, araştırmacı muhasebecilik, uzman tanıklık, dava destek danışmanlığı 

kavramlarını içerisinde barındıran bir meslek alanı (Kurt ve Uçma, 2009; 161) olarak birçok hizmeti 

sağlayabilir. 

Uzman tanıklık, bir uzmanın kendi uzmanlık alanıyla ilgili davalarda, bilimsel araştırmalar yaparak elde ettiği 

verileri görsel araçlar ve belgeler aracılığıyla mahkemede sunmasıdır (Çabuk ve Yücel, 2012; 71).  Dava desteği 

ya da hukuki destek, adından da anlaşılacağı üzere, mesleğin uygulanması noktasında, bir dava öncesinde ya 

da dava sürerken ilgili yargı makamlarına ya da avukata sağlanan destek hizmetini ifade etmektedir (Karacan, 

2012; 113). Adli muhasebe uzmanlığının kapsamı, cezai konularda ortaya çıkan şikayetler, hukuk 

davalarından doğan tazminat beyanları ve kurumsal soruşturmalar sırasında ortaya çıkan söylentiler ve 

soruşturmaları içerebilir, bu kapsamda yapılan soruşturmanın bulguları, bir kişi ya da kurumu etkileyici 

niteliktedir. Bu noktada adli muhasebe uzmanı hile denetçisi (araştırmacı muhasebecilik) görevini üstlenmektedir 

(Erdoğan,2020;3718). Hile denetçiliği, mali verilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden şüphe duyulması 

durumunda başvurulan adli muhasebe uzmanlık alanıdır (Doğan, 2017;19). 

Adli muhasebenin geleneksel muhasebe ve denetimden farkı; sorunların derinine inmesi ve görünenden çok 

görünmeyenle ilgilenen bir bilim dalı olmasıdır (Çeliker ve Aygün, 2018;152).  Bu doğrultuda adli 

muhasebecinin de geleneksel muhasebeciden farklı olarak ilgi alanına giren konular aşağıdaki gibidir 

(http://www.forensic- accounting-information.com, 01.02.2019; Pazarçeviren, 2005; 2; Marden ve Darner, 2006; 

62; Thornhill, 1995; 32): 

 Finansal delillerin analizini yapmak, 

 Finansal delillerin sunumunu ve analizini destekleyecek yazılımlar geliştirmek, 

 Elde edilen bilgileri belgeler, raporlar veya dokümanlar şeklinde incelemek, 

 Toplanan kanıtları desteklemek amacıyla duruşmada görsel dokümanlar sunmak, uzman şahitlik yaparak 

veya mahkemede tanık olarak yasal işlemlere destek sağlamak, 

 Boşanmalarla ilgili mali anlaşmazlıklara bakmak, 

 Cinayetle ilgili davaların mali boyutunu araştırmak, 

 Görüldüğü üzere bu yönüyle adli muhasebe geleneksel muhasebenin çok daha ötesini kapsarken (Erdoğan, 

2020; 3715) adli muhasebecinin iş tanımı da geleneksel muhasebecinin iş tanımından çok daha kapsamlı ve 

oldukça entegredir. 

Şirket sahipleri ve yatırımcıların yanında çalışanlar, devlet, kredi kurumları ve denetim firmaları gibi birçok 

kesim muhasebe hilelerinden zarar görür (Akyel, 2009; 71). Bu bağlamda hileyle mücadele eden bir alana 

ihtiyaç duyulmaya başlamış ve adli muhasebe bu noktada önem kazanmıştır. Adli muhasebeciliğin ortaya 

çıkmasının en önemli nedenleri arasında, mali müfettişlerin sorunu tek yönden incelemesi, iç denetçilerin 

yolsuzlukları tespit etmede başarısız olmaları, iç denetleme ve denetim komitelerinin kurumsal hileleri açığa 

çıkarmada yetersiz olmaları gösterilebilir (Meriç, 2016; 12). Adli muhasebeye ihtiyaç duyulmasının nedenleri 

aşağıdaki gibi gruplandırılabilir: 
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İç Denetim: Günümüzde iç denetim önem kazanmış ve iç denetimin etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetler 

ve eğitimlerle birlikte iç denetimlerde hile ve hileli durumları ortaya çıkarma becerileri arttırılmıştır. Bazı iç 

denetim birimleri, hileleri ortaya çıkarmada daha becerikli iken bazıları da bu konuda yetersiz kalmaktadır 

(Akyel, 2009; 73). 

Bilirkişilik Müessesesiyle İlgili Sebepler: Türk Hukuk Sistemi; çözümü, uzmanlığı ve özel veya teknik 

bilgiyi gerektiren hallerde mahkemelere bilirkişilerden faydalanma olanağı sunmaktadır (Özdemir,2015; 1) 

Değişen Şirket Ortamı: Günümüzde yöneticiler hileleri tespit etme ve hileyle mücadele etme konusunda 

daha hassas tutum sergilemektedirler. Üst düzey yöneticiler, olası hile girişimlerini ortaya çıkarabilecek her 

türlü belge ve bilgiyi dış denetçilere sunmakla görevlidirler. Denetim komiteleri delillerin tüm ayrıntıları ile 

incelenmesi gerektiği düşüncesini benimsemekte ve bu nedenle denetçilerle daha çok görüşmekte ve olası hile 

girişimleri konusunda ekstra incelemeler istemektedirler (Golden ve Pilkington, 2006; 540). 

Değişen Hile ve Suç Şekli: 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayıp diğer ülkelere yayılan 

muhasebe işlemlerindeki usulsüzlüklerin altında yatan esas neden, işletme sahiplerinin ve yöneticilerinin 

maddi ve manevi güç kazanma isteğidir. İşletme sahipleri veya yöneticileri genel kabul görmüş muhasebe ilke 

ve standartlarını göz ardı ederek veya bu ilke ve standartların boşluklarından yararlanarak uygulamış 

oldukları muhasebe sistemlerini kendi isteklerine göre şekillendirebilmektedir. İşletme yönetimi, işletmedeki 

konumunu sağlamlaştırma isteği ve daha fazla kazanmak için birtakım hile ve yolsuzluklara 

başvurabilmektedirler (Usul ve Topçuoğlu, 2011; 57). Görüldüğü üzere adli muhasebe değişim ve buna bağlı 

olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle ortaya çıkmıştır.  

2.LİTERATÜR TARAMASI 

Türkiye’de adli muhasebe konusu henüz yeterli derecede uygulama alanı bulmasa da bu konu ile ilgili 

hazırlanan akademik çalışmalar her geçen gün literatürde yerini almaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalardan 

bazıları aşağıdaki gibidir: 

Küçük (2021) tarafından yapılan çalışmada, Gaziantep ilinde bankaların karşılaştığı ve adliyeye intikal etmiş 

muhasebe hilelerine ilişkin dava dosyaları niteliksel açıdan incelenmiştir. Söz konusu dosyalardan elde edilen 

veriler ile hile yapanların cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, pozisyonu, hilenin nasıl yapıldığı, hileye başvurma 

nedeni gibi bilgiler nitel yöntem aracılığıyla analiz edilip yorumlanmıştır. 

Üçoğlu (2021) tarafından yapılan çalışmada, içerik analizi ile Türkiye’de gelecekte açılabilecek ilk adli 

muhasebe yüksek lisans programında yer alması gereken 10 adet zorunlu ders ve 2 adet seçmeli ders ile bu 

derslerin asgari içeriklerine göre müfredat modeli geliştirilmiştir. Ayrıca müfredattaki zorunlu dersler, 

öğrenme çıktıları ve adli muhasebecilerde bulunması beklenen bilgi setiyle eşleştirilmiştir.  

Bilen ve Akatak, (2019) tarafından yapılan çalışmada adli muhasebecilik mesleğinin üç alanda ele alındığı, bu 

alanlardan birinin, avukatlara yardımcı olma amacı ile “dava desteği‟, bilirkişi bilgisi açısından “uzman 

tanıklık” ve firma yönetimi ve ilgili tarafların talepleri doğrultusunda hizmet vermek için “araştırmacı 

muhasebecilik‟ veya “hile araştırmacılığı‟ olduğu açıklanarak bu üç alandan ilk ikisinin yargı için, diğerinin 

ise, işletme yönetimi için önem kazandığı ifade edilmiştir. Danışmalık desteği davalarının bilinçsizce yargıya 

taşınmasının önüne geçilerek zaman ve kaynakların israfının önüne geçileceği de vurgulanmıştır. 

Çeliker ve Aygün (2018) tarafından yapılan çalışmada Van ilindeki muhasebe meslek mensupları ve 

avukatlara adli muhasebe algı düzeyleri ile ilgili anket çalışması yapılmış, ankete katılanların adli muhasebe 

konusuna uzak olduklarını ve bu konudaki farkındalıklarının da düşük olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca adli 

muhasebe uygulamalarının özellikle finansal tablolara ve dolayısıyla işletmelerin açıklayacağı bilgilere olan 

güveni arttıracağı, adli muhasebecilik mesleğinin ülkemiz için bir gereklilik olduğu ve bu alanda yapılan 

çalışmaların ülkemizde adli muhasebecilik mesleğine katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. 

Kıllı ve Çeviren, (2017) tarafından yapılan çalışmada,  Mersin ilindeki muhasebe meslek mensuplarının adli 

muhasebe/ adli muhasebecilik mesleği ile ilgili görüşleri ve farkındalık düzeylerinin tespiti amacıyla, meslek 

mensuplarına anket uygulanılmış, ankette meslek mensuplarının adli muhasebe kavramını duydukları ancak 

yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir, bunun nedenleri arasında, iş yüklerinin fazla olması ve 

meslek ile ilgili gelişmeleri takip etmeye zaman ayıramamaları gibi gerekçeler öne sürülmüştür. Ayrıca 



C. Özer – A. Esmeray 13/4 (2021) 3712-3727 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3716 

ülkemizde adli muhasebe alanında akademik çalışmalar yapılmasına rağmen, uygulamada eksikliklerin 

bulunduğu ifade edilmiştir. 

Dağdeviren ve Mirza (2017) tarafından Ege bölgesi muhasebe meslek mensuplarına anket çalışması yapılmış 

ve anket sonuçlarına göre, meslek mensuplarının adli muhasebeye ilişkin farkındalık düzeylerinin yüksek 

olduğu ve konuya ilişkin yasal düzenlemelerin henüz yeterli olmadığı fakat ileride gereken düzenlemelerin 

yapılabileceği ifade edilmiştir. 

Akın ve Onat (2015) tarafından, muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebecilik mesleğine bakış açıları 

ve farkındalıklarının analizini değerlendirmek için Batı Akdeniz Bölgesinde bir çalışma yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda muhasebe meslek mensuplarının genel olarak adli muhasebecilik kavramına uzak 

oldukları ve farkındalık düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mesleğe yönelik lisans ve yüksek 

lisans düzeyinde programların açılması, mesleğin meslek yasaları ve kanunlar ile desteklenmesi ve staj 

imkanlarının sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. 

Ciğer ve Topsakal (2015) tarafından yapılan çalışmada Antalya ilindeki serbest muhasebeci ve mali müşavirler 

ile avukatlara bir anket çalışması yapılmış, çalışma sonucunda üniversitelerin adli muhasebe eğitimi 

konusuna daha duyarlı olmalarının gerekliliği belirtilmiştir. 

3.YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebecilik mesleğine ilişkin farkındalıklarını 

ve algı düzeylerini ortaya koymak, ayrıca meslek mensuplarının demografik özellikleri ile adli muhasebe 

farkındalıkları ve algı düzeyleri arasındaki anlamlı ilişkiler olup olmadığını tespit etmektir. Bu doğrultuda 

oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Katılımcıların deneyimleri açısından adli muhasebecilik farkındalıkları anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2: Katılımcıların deneyimleri açısından adli muhasebecilik algı düzeyleri anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H3: Katılımcıların unvanları açısından adli muhasebecilik farkındalıkları anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
H4: Katılımcıların unvanları açısından adli muhasebecilik algı düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H5: Katılımcıların yaş grupları açısından adli muhasebecilik farkındalıkları anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 
H6: Katılımcıların yaş grupları açısından adli muhasebecilik algı düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir 

3.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Kayseri SMMMO’ya kayıtlı bulunan muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. 

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası verilerine göre 2018 yılında Kayseri’de toplam 1520 üye 

bulunmaktadır. Anket çalışmasında, Kayseri SMMMO’ya kayıtlı olan meslek mensuplarına e-mail yoluyla ve 

yüz yüze görüşmeler yaparak ulaşılmıştır. İnternet üzerinden 37 kişiye, yüz yüze görüşme ile de 173 kişiye 

ulaşılmış olup toplamda 210 kişiden sağlıklı veriye ulaşılmıştır.  

3.3.Veri Toplama ve Değerlendirme Aracı 

Araştırmada kullanılan anket soruları Nurten Bayrak, (2016) “Adli Muhasebecilik Mesleği ve Türkiye'de 

Uygulanabilirliğinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, Niğde Üniversitesi ve Zübeyde Kaya, (2013) “Adli 

Muhasebecilik Kavramı Farkındalığı: Türkiye'de Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma” isimli 

çalışmalarındaki anket sorularından faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 6 sorudan oluşmakta muhasebe meslek mensuplarının 

demografik bilgileri ölçülmektedir. İkinci bölümde muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebecilik 

farkındalıkları ölçülmeye çalışılmış olup dörtlü likert ölçeği şeklinde 4 sorudan oluşmaktadır. Üçüncü 

bölümde ise muhasebe meslek mensuplarının algılarını ölçmeye yönelik sorular sorulmakta olup beşli likert 

ölçeği şeklinde toplamda 34 sorudan oluşmaktadır. 2019 yılına ait anket çalışmasından elde edilen veriler SPSS 

22 programına girilmiştir. Bu programda güvenirlik analizi, normallik ve frekans dağılımı ile belirlenen 

gruplar arasındaki farklılıkların istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını ve bu farklılıkların nereden 
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kaynaklandığını belirlemek için tek yönlü ANOVA testi (One Way ANOVA) gibi istatistiki yöntemler 

kullanılmıştır (Coşkun vd., 2012; 200). 

3.4.Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan istatistiki yöntemler ile veriler analiz edilerek yorumlanmış ulaşılan sonuçlar tablolar 

halinde sunulmuştur.  

3.5.Frekans Dağılımının Sonuçları ve Değerlendirilmesi 

Bu çalışmada ankete katılan Kayseri ilinde bulunan 210 muhasebe meslek mensuplarına güvenirlik testi 

uygulanmıştır. Güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alpha 0,824 çıkmıştır. Güvenirlik katsayısı 0.80’den büyük 

olduğu için bu anket çalışmasının oldukça güvenilir olduğu söylenebilir (Kayış, 2016; 405).  

Tablo 1. Güvenilirlik Katsayısı 

Cronbach's Alpha Soru Sayısı 

,824 38 

Kayseri’de 63’ü stajyer SM, 140’ı SMMM, 3’ü YMM ve 4’ü denetçi olmak üzere toplamda 210 meslek 

mensubuna anket uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler aşağıda açıklanmıştır. 

Tablo 2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Demografik Özelliklerini Gösteren Frekans Tablosu 

Cinsiyet Frekans Yüzde (%) Unvan Frekans Yüzde (%) 
Kadın 55 73.8 Stajyer SM 63 30 
Erkek 155 26.2 SMMM 140 66,7 
Yaş Frekans Yüzde (%) YMM 3 1,4 
20-30 64 30.5 Denetçi 4 1,9 
31-45    114 54.3 Deneyim Frekans Yüzde (%) 
46 ve üzeri 32 15,2 1-10 111 52,9 
   11-25 83 39,5 
Eğitim Frekans Yüzde (%) 25 ve üzeri 16 7,6 
Lise 3 1.4    

Ön Lisans 6 2.9 Çalışma Durumu Frekans Yüzde (%) 
Lisans 185 88.1 Bağımlı 111 52,9 
Lisansüstü 16 7.6 Bağımsız 99 47,1 
Toplam 210 100 Toplam 210 100 

Tablo 2’de görüleceği üzere ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının %73,8’i kadın, %26,2’si 

erkek, %30,5’inin yaşı 20-30, %54,3’ünün yaşı 31-45, %15,2’sinin yaşı 46 ve üzeri, %1,4’ünün   eğitim  düzeyi   

lise,   %2,9’unun   eğitim  düzeyi  önlisans, %88,1’nin eğitim düzeyi lisans, %7,6’sının eğitim düzeyi 

lisansüstü, %30’u stajyer SM, %66,7’si Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, %1,4’ü YMM, %1,9’u 

denetçi, %52,9’unun deneyim yılı 1-10 yıl, %39,5’inin deneyim yılı 11-25, %7,6’sının deneyim yılı 25 ve 

üzeri, %47,1’i bağımsız çalışan, %52,9’u ise bağımlı çalışandır. 

3.6.Normallik Testi 

İstatistiksel olarak normal dağılıma uyma birçok istatiksel testin ön şartıdır. Pek çok istatistiksel analizin ön 

şartı verilerin normal dağılıma uyması veya normal dağılıma yakın olması gerekmektedir. Verilerin 

dağılımının normal dağılıma uyup uymadığı görsel veya matematiksel olarak test edilebilir. Görsel testte, 

görsel grafiklerle örneğin Histogram veya detrended normallik grafiği normallik testi yapılırken, 

matematiksel testler Kolmogorov Smirnov veya Shapiro Wilks testidir (Terzi,2019;209). 
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  Tablo 3. Normallik Testi Tablosu 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

İstatistik df P İstatistik df  

ɷ ,059 210 ,077 ,989 210 ,101 

ɷ: Muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebecilikle ilgili farkındalık ve algı düzeylerini ölçmeye yönelik 

sorulara verilen cevapların ağırlıklı ortalama değeri. 

Yukarıdaki tabloya göre "Shapiro-Wilk" testinin "p" değeri 0,05’ den (0.101>0.05) büyük olduğu için tüm 

gruplar için “%95 güvenle veriler normal dağılımlıdır” denilebilir. 

Tablo 4. Muhasebe Meslek Mensuplarının “Adli Muhasebe”, “Hile Denetçiliği”, “Dava Destek 

Danışmanlığı” ve “Bilirkişilik” Farkındalık Düzeylerini Gösteren Frekans Tablosu 

                   

İfadeler 

 

Hiçbir Bilgim 

Yok 

 

 

Biraz Bilgim 

Var 

 

İlgilendiğim 

Bir Konu 

 

Üzerinde 

Çalıştığım 

Bir Konu 

Kişi 

Sayısı 

% Kişi 

Sayısı 

% Kişi 

Sayısı 

% Kişi 

Sayısı 

% 

Adli Muhasebe Bilgisi 74 35,2 91 43,3 33 15,7 12 5,7 

Adli Muhasebenin 

Kullanım Alanlarından 

"Hile Denetçiliği" Bilgisi 

 

80 

 

38,1 

 

99 

 

47,1 

 

23 

 

11 

 

8 

 

3,8 

Adli Muhasebenin 

Kullanım 

Alanlarından "Dava 

Destek Danışmanı" 

Bilgisi 

 

108 

 

51,4 

 

75 

 

35,7 

 

16 

 

7,6 

 

11 

 

5,2 

Adli Muhasebenin 

Kullanım 

Alanlarından 

"Bilirkişilik (Uzman 

Tanıklık)" Bilgisi 

 

56 

 

26,7 

 

88 

 

41,9 

 

45 

 

21,4 

 

21 

 

10 

Tablo 4’te ankete katılanların %43,3’ü adli muhasebe hakkında biraz bilgisi olduğunu belirtmiş, %35,2’si hiçbir 

bilgisinin olmadığını, %15,7’si ilgilendiği bir konu olduğunu, %5,2’si üzerinde çalıştığı bir konu olduğu 

cevabını vermiştir. Hile denetçiliği farkındalıklarının ölçüldüğü soruda muhasebe meslek 

mensuplarının %47,1’i biraz bilgim var, %38,1’i hiçbir bilgim yok, %11’i ilgilendiğim bir konu ve %3,8’i 

üzerinde çalıştığım bir konu ifadesini seçmişlerdir. Katılımcıların dava destek danışmanı hakkında 

farkındalıklarının ölçüldüğü soruda %51,4’ü hiçbir bilgim yok, %35,7’si biraz bilgim var, %7,6’sı ilgilendiğim 

bir konu ve %5,2’si üzerinde çalıştığım bir konu ifadelerini seçmişlerdir. Uzman tanıklık farkındalık 

düzeylerinin ölçüldüğü soruda ise, katılımcıların %41,9’u biraz bilgisinin olduğunu, %26,7’si hiçbir bilgisinin 

olmadığını, %21,4’ü ilgilendiği bir konu olduğunu ve %10’u ise üzerinde çalıştığı bir konu olduğunu 

belirtmişlerdir. 
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Tablo 5.Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebecilik Algı Düzeylerini Gösteren Frekans Tablosu 
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Muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebecilik algılarını ölçmeye ilişkin görüşlerini yansıtan maddelere 

verilen cevaplara göre: 

“Hile ve yolsuzlukların tespitinde ülkemizdeki denetim faaliyetleri yeterli düzeydedir.” ifadesine muhasebe 
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meslek mensuplarının %21,4’ü kesinlikle katılmadığını, %44,3’ü katılmadığını, %19,5’i kararsız 

olduğunu, %9,5’i katıldığını, %5,2’si ise kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. 

“Hile denetimi uygulamasında çeşitli tekniklerin bilinmesi gerekmektedir.” ifadesine muhasebe meslek 

mensuplarının %1,9’u kesinlikle katılmadığını, %3,3’ü katılmadığını, %4,3’ü kararsız olduğunu, %54,3’ü 

katıldığını, %36,2’si kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. 

“Hile denetçiliğinin yapmış olduğu işleri denetçi de yapabilir.” ifadesine muhasebe meslek 

mensuplarının %4,3’ü kesinlikle katılmadığını, %23,8’i katılmadığını, %30’u kararsız olduğunu, %31,4’ü 

katıldığını, %10,5’i ise kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. Bu ifadeye muhasebe meslek mensuplarının kısmen 

katıldıkları söylenebilir. 

“Türkiye’de bilirkişilik müessesesi etkin olarak işlemektedir.” ifadesine muhasebe meslek 

mensuplarının %11,9’u kesinlikle katılmadığını, %39,5’i katılmadığını, %26,2’si kararsız olduğunu, %17,6’sı 

katıldığını, %4,8’i ise kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. 

“Bilirkişi mahkeme öncesinde ve sırasında görüş bildirmelidir.” ifadesine muhasebe meslek 

mensuplarının %2,9’u kesinlikle katılmadığını, %2,9’u katılmadığını, %12,4’ü kararsız olduğunu, %61,9’u 

katıldığını, %20’si ise kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. 

“Bilirkişi mahkeme sırasında görüşlerini açıklamak zorundadır.” ifadesine muhasebe meslek 

mensuplarının %2,4’ü kesinlikle katılmadığı, %6,2’si katılmadığını, %11,9’u kararsız olduğunu, %60’ı 

katıldığını, %19,5’i ise kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. Verilere bakıldığında muhasebe meslek 

mensuplarının yüksek oranla bu ifadeye katıldıkları görülmektedir. 

“Ülkemizde uzmanlık (bilirkişilik) hizmeti yeterli düzeyde olduğu için, “dava destek danışmanlığı” hizmetine 

gerek yoktur.” ifadesine muhasebe meslek mensuplarının%19’u kesinlikle katılmadığını, %46,2’si 

katılmadığını, %25,2’si kararsız olduğunu, %6,7’si katıldığını, %2,9’u kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. 

“"Uzman tanıklık" ve "dava desteği" hizmetlerinin etkinliği için Hukuk Muhakemeleri Kanununa yeni 

düzenlemeler getirilmelidir.” ifadesine muhasebe meslek mensuplarının %2,9’u kesinlikle 

katılmadığını, %2,9’u katılmadığını, %18,6’sı kararsız olduğunu, %56,7’si katıldığını, %19’u ise kesinlikle 

katıldığını ifade etmiştir. 

“Dava destek danışmanları avukatlara yardımcı olurlar.” ifadesine muhasebe meslek mensuplarının %3,8’i 

kesinlikle katılmadığını, %4,8’i katılmadığını, %19’u kararsız olduğunu, %56,2’si katıldığını, %16,2’si ise 

kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. Veriler incelendiğinde muhasebe meslek mensuplarının bu ifadeye yüksek 

oranda katıldıkları görülmektedir. 

“Dava destek danışmanları her durumda mahkemeye açıklama yapmak zorundadırlar.” ifadesine muhasebe 

meslek mensuplarının %2,9’u kesinlikle katılmadıklarını, %5,7’si katılmadıklarını, %23,3’ü kararsız 

olduklarını, %49,5’i katıldıklarını, %18,6’sı ise kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir. Muhasebe meslek 

mensupları bu ifadeye yüksek oranda katılmaktadır. 

“Dava destek danışmanının muhasebe konusunda derin bilgiye sahip olması gereklidir.” ifadesine muhasebe 

meslek mensuplarının %2,9’u kesinlikle katılmadıklarını, %3,8’i katılmadıklarını, %14,3’ü kararsız 

olduklarını, %46,7’si katıldıklarını, %32,4’ü ise kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir. Verilere göre 

muhasebe meslek mensuplarının bu ifadeye yüksek oranda katıldıkları görülmektedir. 

“Türkiye’de dava destek danışmanlığına çok ihtiyaç vardır.” ifadesine muhasebe meslek 

mensuplarının %1,9’u kesinlikle katılmadığını, %2,4’ü katılmadıklarını, %18,6’sı kararsız olduklarını, %48,1’i 

katıldıklarını, %29’u ise kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir. Muhasebe meslek mensupları bu ifadeye 

yüksek oranda katılmaktadır. 
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Tablo 6. Muhasebe Meslek Mensuplarının Deneyimleri ile Adli Muhasebecilik Farkındalık ile Adli 

Muhasebecilik Algı Düzeylerine Yönelik ANOVA Analizi 

 
H1: Kabul edilmiştir 

H2: Kabul edilmiştir 
Bu sonuca göre muhasebe meslek mensuplarının deneyimleri açısından adli muhasebecilik 

farkındalık/deneyim ve algı düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu sonuçlarla H1 ve H2 kabul 

edilmiştir. Tabloya göre 11-25 yıl deneyime sahip meslek mensuplarının adli muhasebecilik farkındalık (x ̅ = 

2,054) ve adli muhasebecilik algı düzeylerinin (x ̅ = 3,735) diğer deneyim aralığına sahip meslek 

mensuplarından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 7. Muhasebe Meslek Mensuplarının Unvanları ile Adli Muhasebecilik Farkındalıkları ile Adli 

Muhasebecilik Algı Düzeylerine Yönelik ANOVA Analizi 

                                     Unvan  Kişi 

Sayısı 

Ortalama Standart 

Sapma 
Standart 

Hata 

     F       P 

Farkındalık_ 
ortalama 

Stajyer SM  63 1,7262 ,50344 ,06343  

 

 

3,001 

 

 

 

,032 

SMMM 140 1,9321 ,73200 ,06187 

YMM  3 2,0000 1,14564 ,66144 

Denetmen 4 2,6250 ,75000 ,37500 

Toplam 210 1,8845 ,68698 ,04741 

Algı_ortalama Stajyer SM 63 3,6097 ,38414 ,04840       

  

,625 

 

 

,600 
SMMM 140 3,6697 ,37712 ,03187 

YMM 3 3,7451 ,16199 ,09352 

Denetmen 4 3,8015 ,47690 ,23845 

Toplam 210 3,6553 ,37838 ,02611 

H3: Kabul edilmiştir 
H4: Reddedilmiştir 
Bu sonuca göre H3 kabul edilmiş H4 ise reddedilmiştir. Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının 

unvanları açısından adli muhasebecilik farkındalıkları anlamlı farklılık gösterirken, adli muhasebecilik algı 

düzeyleri farklılaşmamaktadır.  Muhasebe meslek mensuplarından denetmen unvanına sahip olanların (x ̅ = 

2,6250) adli muhasebecilik farkındalıklarının diğer unvanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tablo 8. Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaşları ile Adli Muhasebecilik Farkındalık ve Adli Muhasebecilik 

Algı Düzeylerine Yönelik ANOVA Analizi 

 Kişi 

Sayısı 
Ortala

ma 
Standart 

Sapma 
Standart 

Hata 
        F          P 

Farkındalık_ 

Ortalama 

20-30 64 1,7500 ,58757 ,07345  

 

3,914   

 

 

,021 

31-45 114 2,0044 ,72942 ,06832 

45+ 32 1,7266 ,65179 ,11522 

Toplam 210 1,8845 ,68698 ,04741 

Algı Ortalama 20-30 64 3,6255 ,38310 ,04789  

 

4,636 

 

 

,011 

31-45 114 3,7165 ,34429 ,03225 

45+ 32 3,4972 ,43990 ,07776 

Toplam 210 3,6553 ,37838 ,02611 

H5: Kabul edilmiştir 
H6: Kabul edilmiştir 

Bu sonuca göre 31-45 yaş (x ̅ = 2,0044) muhasebe meslek mensuplarının diğer yaş aralığındaki meslek 

mensuplarına göre adli muhasebecilik farkındalıklarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Adli 

muhasebecilik algı düzeylerine göre yine 31-45 yaş (x ̅ = 3,7165) aralığına sahip muhasebe meslek 

mensuplarının diğer yaş aralığına sahip meslek mensuplarından yüksek algıya sahip olduğu sunucuna 

ulaşılmıştır. H5 ve H6 kabul edilmiştir 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Küreselleşen dünyada her geçen gün yeni gelişmeler ve değişimler yaşanırken işletme fonksiyonları da bu 

gelişme ve değişimlerden etkilenmiştir. Özellikle de teknolojinin hızla gelişmesi işletmelerde yapılan 

denetimin yetersiz kaldığını ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin hedeflerine ulaşmak için hile ve yolsuzluklara 

başvurması, finansal konulardaki yaşanan anlaşmazlıklar ve tüm dünyayı etkileyen Enron, Worldcom, 

Adelphia, ve Parmalat gibi muhasebe ve denetim skandallarının yaşanması denetim mesleğine olan güveni 

sarsmış ve bu mesleğin sorgulanmasına neden olmuştur.  Denetim mesleğinin beklentileri karşılamaması bu 

alanda yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Bu uzmanlık alanlarından birisi, hiç şüphesiz 

denetim alanında etkili, daha kapsamlı ve önemi çok olanı adli muhasebedir. 

Adli muhasebe, mahkeme konusu olabilecek herhangi bir finansal uyuşmazlığı ya da farklı konulardaki mali 

suçları öncelikle muhasebe, hukuk ve denetim olmak üzere kriminoloji, psikoloji, sosyoloji vb. çeşitli 

disiplinlerle çözüme kavuşturan uzmanlık alanıdır. Uluslararası şirketlerin iş yükümlülüklerin artması ve 

işlemlerin karmaşıklaşması adli muhasebeye ihtiyacı büyük ölçüde arttırmıştır. Çünkü yargı sürecindeki 

finansal konular veya henüz yargıya intikal etmemiş olaylar karşısında hukukçular yetersiz kalabilmektedir. 

Tam da bu noktada adli muhasebeciler devreye girip avukatlara, hâkim ve savcılara yardımcı olmaktadır. 

Türkiye’de adli muhasebecilik mesleğinin, dava desteği kapsamında yapılan bilirkişilik ve ‘Bağımsız Adli 

Muhasebe Uzmanı Programı’ dışında yapılan direkt bir uygulaması yoktur. Bu bağlamda adli muhasebecilik 

alanında ülkemizde kanuni düzenlemelerin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sadece mahkemeye intikal etmiş 

muhasebe davalarında değil toplumun her alanında adli muhasebeye gün geçtikçe ihtiyaç duyulduğunu 

söylemek doğru olacaktır. 

Adli muhasebe mesleğine ülkemizde ihtiyaç duyulmasına karşın kanuni zeminin boşluğu mesleğin 

geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Öncelikle bu mesleğin gelişmesi ve sağlam bir temele oturması için Türk Ceza 

Kanunu, İcra-İflas Kanunu ve Borçlar Kanunu gibi kanunlarla kapsamı belirlenmeli ve uygulanabilir olması 
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için 3568 sayılı meslek kanununda yer almalıdır. Bu kanunda yer almasıyla birlikte mesleğin eksiklikleri 

giderilecek ve geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Bununla birlikte adli muhasebe alanında uzmanlaşmak 

amacıyla kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri kurs, seminer ve eğitim programlarına katılıp 

sertifika sahibi olan meslek mensuplarının bu sertifikalarla görev tanımlarının yapılması ve mesleklerini icra 

etmeleri için gerekli koşulların sağlanması mesleğin gelişimine ivme kazandıracaktır. Ayrıca üniversitelerde 

adli muhasebe eğitimi verilmesi mesleğin gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu eğitim lisans dersi 

olabileceği gibi bölüm olarak veya yüksek lisans ve doktora düzeyinde de yapılabilir. 

Adli muhasebecilik mesleğinin uygulama alanı bulmasıyla uzman tanıklar bilirkişilerin yükünü hafifletecek 

ve mali konularda yaşanan problemleri azaltacaktır. Bununla birlikte mali suç ve hileleri araştırarak ve analiz 

ederek dava esnasında suça ait delilleri anlaşılır hale getirerek karar mercilerin doğru karar vermelerini 

sağlayacaktır. Ayrıca adli muhasebecilik mesleği hilelerden arındırılmış mali raporlar hazırlayarak 

işletmelerin şeffaf olmasına katkı sağlayacaktır. 

Çalışmada uygulanan anket sonuçlarına göre muhasebe meslek mensupları ülkemizde adli muhasebecilik 

mesleğine ihtiyaç duyulduğunu, bu mesleğe eğitim, seminer gibi faaliyetlerin farkındalık yaratacağını 

düşünmektedirler. Ayrıca bu mesleğin profesyonel bir meslek olabilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlar 

tarafından sertifika verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Katılımcılar adli muhasebeciliğin ayrı bir müfredatı olması gerektiğini ve ülkemizde yapılan eğitimlerin 

yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Bu meslekte başarılı olabilmek için yoğun bir adli muhasebe eğitimine 

ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte muhasebe meslek mensuplarının aldıkları eğitimler 

yanında teorik olarak öğrendiklerini pratiğe dökebilmek için ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapmalarının 

önemli rol oynadığını düşünmektedirler. Ayrıca adli muhasebenin yeni iş fırsatları sunacağı görüşüne de 

katılmaktadırlar. 

Muhasebe meslek mensupları ülkemizde hilelerin tespiti ve önlenmesi için hile denetçiliğine önemli ölçüde 

ihtiyaç duyulduğunu, “uzman tanıklık”, “dava destek danışmanı” gibi faaliyetlerin ülkemizde yeterli 

olmadığını düşünmektedirler. Ayrıca ülkemizde bilirkişilik müessesinin etkin olarak işlemediğini 

belirtmişlerdir. Adli muhasebecilik mesleğinin uygulanabilmesi için ayrı bir yasası olması gerektiğini 

düşünmektedirler. 

Çalışmada muhasebe meslek mensuplarının yaşları, deneyimleri, unvanları ile adli muhasebecilik 

farkındalıkları ve algıları değerlendirilmiştir. Tablolaştırılan değerlere bakıldığında deneyim, unvan ve yaş 

grupları ile adli muhasebecilik farkındalık ve algı düzeylerine arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit 

edilmiştir. Değerlendirme sonunda 11-25 yıl deneyime sahip meslek mensuplarının adli muhasebecilik 

farkındalıklarının ve algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının 

yaşlarına bakıldığında daha genç meslek mensuplarının adli muhasebecilik konusunda farkındalıklarının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu da genç muhasebe meslek mensuplarının araştırmaya ve kendilerini 

geliştirmeye daha açık olduğunu göstermektedir. Denetmen unvanına sahip muhasebe meslek mensuplarının 

adli muhasebecilik farkındalık ve algı düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak anket 

sonuçlarına göre adli muhasebenin muhasebe meslek mensuplarınca yeterli seviyede bilindiğini söylemek 

yanlış olacaktır. 

Sonuç olarak, ülkemizde adli muhasebe mesleğine ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bu meslek yeteri kadar 

bilinmemekte ve uygulama alanı bulamamaktadır. Mesleğe farkındalık yaratmak ve uygulanabilir hale 

getirmek için birtakım destekleyici unsurların olması gerekmektedir. En önemli unsur bu alanda 

üniversitelerde eğitimlerin arttırılmasıdır. Diğer bir unsur öğrenilen teorik bilgileri ilgili kurum ve 

kuruluşlarda staj yaparak pratiğe dökebilmektir. Bu sayede eğitim alan kişiler adli muhasebe mesleğini 

kolaylıkla yapabileceklerdir. Bir diğer önemli unsur ise mesleğin yasal bir mevzuata dayandırılmasıdır. Bu 

unsurlarla beraber adli muhasebecilik mesleği kurumsal bir kimlik kazanacak ve mali suçlarla mücadele eden 

önemli bir meslek olarak ortaya çıkmış olacaktır.  

Adli muhasebe ve adli muhasebecilik mesleği meslek mensupları ve aday öğrenciler kadar akademisyenlerin 

de gündeminde olması gereken bir konudur.  Ayrıca konunun güncelliği hem teori hem uygulama düzeyinde 

önemli olduğu için işletme yöneticilerinin, çalışanlarının adli muhasebe davaları ve bu davalara bakışlarının 

analizi gibi çalışmalar da anlamlı olacaktır.  
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Purpose – Multivariate control charts cannot be indicative of which variable is the cause of the out-of-

control signal. To keep the process under control, the cause of the out-of-control signal must be 

determined correctly. The study, it is aimed to predict the variable that causes the out-of-control with 

the highest accuracy when there is 2 sigma and 3 sigma shift from the mean.  

Design/methodology/approach – The method used in the study is machine learning-based detection 

analysis. The data set was taken from a company that produces furniture connecting part. Sample values 

were collected from the enterprise. Then the under-control samples were detected from these. 

According to these samples' mean and standard deviation values, data was produced in such a way that 

2 sigma and 3 sigma shifts occur from the mean for training the machine learning algorithms. To predict 

the out-of-control samples three individual machine learning algorithms and three ensemble methods 

(Bagging, Boosting and Stacking) were used. In addition, 3 stacking models were developed using 

combinations of the individual algorithms. 

Findings – When the results are examined, higher accuracy has been reached by using a model 

developed with the stacking method than individual algorithms. The highest accuracy rates have been 

achieved as 69.00% for 2 sigma and 85.75% for 3 sigma shift with the stacking 3 models developed based 

on the stacking method. 

Discussion – The issue of detecting out-of-control signals in the quality processes in manufacturing 

companies with the least error was examined and the results were discussed. 

 

1. Introduction 

Examining the variables separately with traditional univariate control charts causes loss of time and the 

relationship between variables (Montgomery,2009). To remove these disadvantages, multivariate control 

charts should be used in a complex process where one than more variable affect. The most widely used 

multivariate control charts are Hotelling 𝑇2 (Montgomery, 2009; Mason and Young, 2002; Arıoglu and Fırat, 

2005). However, the values of all variables in the control chart are shown with a single value by statistical 

calculation. The shortcoming of such charts is that it is not possible to make comments about the variables 

separately by examining all variables together (Aparisi and Sanz,2010). Therefore, the variable that causes the 

out-of-control state is not easy to detect. However, in order to keep the process under control, it is necessary 

to quickly find the cause (s) that negatively affect the process. In addition to multivariate control charts, 

statistical or machine learning methods can be used to determine the cause of the out-of-control. 

Statistical or machine learning methods are used to predict out of control causes in the literature. Some 

statistical methods are Mason Young Tracy (MYT) (Mason et al.,1995), principal component analysis (Edward-

Jackson,1985; Bakdi et al.,2017) and discriminant analysis (Murphy,1987). The most widely used method 

among statistical methods is MYT decomposition method, which was developed specifically for Hotelling 𝑇2 

chart. MYT method tries to determine the cause of the out-of-control signal by investigating the correlation 

between dependent and independent variables (Mason et al.,1995). When the studies are examined, it is 

concluded that statistically it can predict the causes of out-of-control signals encountered in previous periods, 

but the error rate of the results is not known and there is no prediction for the future periods. These two issues 

are important shortcomings for the MYT method (Niaki and Abbasi, 2005). 
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Machine learning algorithms that can be used as an alternative to statistical methods for classifying out-of-

control situations are very popular and overcome the deficiencies. These algorithms are advantageous because 

they learn from previous examples and decide on the result of a new sample and the accuracy of the prediction 

can be evaluated with performance criteria. It is very important to determine the causes of out-of-control 

situations in the process in the most accurate and fastest way. Machine learning algorithms that use many 

different classification and prediction models are important guides in this regard. There are studies in the 

literature with different perspectives and methods on this subject. For the analysis of out-of-control signals, 

ensemble methods by constructing the same algorithm in parallel or sequentially (Guh and Shiue, 2008; Yu et 

al., 2009; Alfaro et al., 2009; Du et al.,2012; Cheng and Lee, 2012; Yang, 2015; Jiang and Song, 2017; Asadi and 

Farjami, 2019) as well as individual machine learning algorithms (Aparisi and Sanz, 2010; Niaki and Abbasi, 

2005; Chen and Wang, 2004;  Cheng and Cheng, 2008; He  et al, 2013; Li et al., 2013; Huda et al., 2014; Song et 

al.,2017; Shao and Lin, 2019) are popular in recent years. As is known, there are many different ensemble 

machine learning algorithms. Many studies have shown that ensemble algorithms are more successful than 

using individual machine learning algorithms (Guh and Shiue, 2008; Yu et al., 2009; Yang, 2015; Asadi and 

Farjami, 2019; Alpaydın, 2012).  In addition to using the same algorithms in parallel or sequentially with 

boosting and bagging methods, using different algorithms together to overcome the deficiencies of the 

algorithms has recently become popular in different fields other than quality control (Oza and Tumer,2008). 

There are studies on quality control charts using Boosting (Yu et al.,2009; Alfaro et al.,2009; Du et al.,2012; 

Yang,2015; Asadi and Farjami,2019) and bagging methods (Cheng and Lee, 2012; Jiang and Song,2017). With 

the stacking method, there are studies about the students at academic risk (Lauría et al.,2018), such as to detect 

network intrusion (Demir and Dalkılık,2018), to estimate the warfarin dose (Ma et al.,2018). 

Studies can be grouped according to the used techniques as well as the data used. In some studies, the out-of-

control state is based on pattern recognition and the type of mean or variance shift (Zhao et al., 2017; Zhang 

and Cheng, 2015). Some studies are based on shift magnitude (Niaki and Abbasi, 2005; Chen and Wang, 2004; 

Li et al., 2013). Some studies aimed to determine the variable (s) of the cause of the out-of-control signal (Niaki 

and Abbasi, 2005; Cheng and Cheng, 2008; Shao and Lin, 2019; Gonzalez-de la Parra and Rodriguez-Loaiza, 

2003).  

In the study, a new machine learning methods based on stacking algorithm is proposed to determine the cause 

out of control signal in multivariate control signal in manufacturing companies. The success of the proposed 

model has been tested with a furniture fastener production real-life application. Estimates were obtained with 

models created by ensemble algorithms with the stacking algorithm in a heterogeneous manner in 3 different 

ways and the results were compared with all cases. The most successful algorithm will be selected by 

comparing the prediction accuracy rates of all individual and ensemble algorithms. However, according to 

our limited literature research, it has been observed that there is no work with stacking algorithm on quality 

control charts. 

The study can be summarized as follows; In chapter 2, the methods used in the study are explained. In the 

third chapter, the model developed for the purpose of the study is included. In the chapter 4 , real life 

application is made on the model. Finally, in the chapter 5, the results of the study and recommendations are 

presented.  

2. Methods 

2.1. Hotelling 𝐓𝟐 Control Chart  

In multivariate processes, it is more complex and difficult to detect shifts in mean and / or variance than in 

univariate processes. The measured values of all variables are converted to a single statistical value, 𝑇2 

presented in Equation 1 (Hotelling, 1947). 

𝑇2 = (𝑋 − �̅�)′𝑆−1(𝑋 − �̅�)                              (1) 

�̅�  and 𝑆, represent the sample mean vector and covariance matrix of these observations, respectively  

 𝑋 ̅ =  

[
 
 
 
�̅�1

�̅�2

⋮
�̅�𝑝]

 
 
 

   is quality vector. 
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The structure of the control chart consists of two phases. In the first phase stage, it is checked whether the 

process is under control. In the second phase, future production process is monitored. Equation 2 represents 

the first phase control limits. 

Ü𝐾𝑆 =
𝑚 − 12

𝑚
𝛽

𝛼,
𝑝
2
,
(𝑚−𝑝−1)

2

,  

𝐴𝐾𝑆 = 0 

 

                                                                    

(2)    

2.2. Machine Learning 

The method used in the study is machine learning-based detection analysis. Machine learning algorithms 

enable computers to learn from data and make inferences. It is divided into two as supervised and 

unsupervised learning. The label value is not specified in the unsupervised learning algorithms and makes its 

own inference. In supervised algorithms, the result is taught to the system by entering the label value 

(Alpaydın, 2012). Since input and target values are determined in the study, supervised algorithms will be 

used. For this reason, firstly individual machine learning algorithm then ensemble machine learning algorithm 

were used for comparing the prediction accuracy rates. 

2.2.1. Individual Machine Learning 

Decision Tree Algorithm: A decision tree is a flow chart-like tree structure in which each node represents a 

test on an attribute value, each branch represents a test result, and tree leaves represent classes or class 

distributions (Ali et al.,2015). Tree learning algorithms start from the root of the whole learning set and decide 

where to best divide each step. It explores how to best divide each section within itself, stops when no more 

divisions are needed, and forms a leaf node (Alpaydın,2012). It is a classifier and predictor commonly used 

among machine learning techniques that predict the target variable according to various input variables. 

Decision tree learning algorithms are used for supervised learning and allow you to see the logic for the 

interpretation of data that is not like black box algorithms. A mistake that can be easily made when working 

with decision tree learning is that when changing the tree for specific purposes, a tree that does not model the 

properties of all data can be encountered. This is an overfitting of machine learning (Mitchell,1997). 

Naïve Bayes Algorithm: Naïve Bayes is simple statistical Bayesian classifier and algorithm for calculating the 

probability of hypotheses to estimate the values of unobserved variables based on Bayes theorem (Bhatia, 

2010). Bayes' theorem is shown as in Equation 3 (Salvador-Meneses et al., 2019). 

𝑃(𝐻|𝑋) =
𝑃(𝑋│𝐻)𝑃(𝐻)

𝑃(𝑋)
 

   (3) 

where, X is considered evidence, H is some hypothesis, 𝑃(𝑋) is the probability of the X (independent),  𝑃(𝑋) 

is the probability of H occurring when X is known to be, 𝑃(𝐻) is the prior probability, 𝑃(𝑋│𝐻) is the posterior 

probability of X conditioned on H. 

Naive Bayes classifiers analyze the relationship between each property and class to obtain a conditional 

probability for the relationship between attribute values and class (Mitchell, 1997), and at the end of 

comparisons, the high probability class becomes the predicted class label (Han et al., 2012). 

K- Nearest Neighbor Algorithm: K- Nearest Neighbor (K-NN) is a non-parametric method used for 

classification and regression, and basically the points closest to the new point are searched. Also it is easy to 

run the K-NN algorithm.  K represents the amount of the nearest neighbors of the unknown point. The K 

amount value of the algorithm must be selected to predict the results. A data is classified by majority vote of 

its neighbors. The distance between all training points to the sample point is calculated and the point with the 

least distance is called the nearest neighbor (Bhatia, 2010). There are some distance calculations to calculate 

the K-Nearest Neighbor, but for convenience and efficiency, the Euclidean distance is often used. The 

Euclidean distance is calculated as in Equation 4 (Salvador-Meneses et al.,2019). 
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𝑑(𝑋, 𝑌) = √∑𝑑𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (4) 

where di(xi, yi) is the distance between two observations in the i-th attribute. 

2.2.2. Ensemble Machine Learning 

Ensemble machine learning algorithms are available as an alternative to the use of individual machine learning 

algorithms. These are often seen to increase the success of individual methods (Yu et al., 2009; Yang, 2015; 

Breiman, 1996). The generalization ability of an ensemble, that is, multiple algorithms, is generally stronger 

than using basic algorithms individually. Because they can make weak algorithms that provide a little better 

classification than random predictions, with strong algorithms that can make very precise predictions. 

Therefore, individual algorithms are also called weak algorithms (Zhou, 2012). Bagging, Boosting and Stacking 

methods which are the methods of Ensemble machine learning used to create community algorithms. It is 

thought that instead of using the machine learning algorithms individually, using the ensemble methods will 

increase the predictive accuracy. However, when creating ensemble algorithms, it is important to consider the 

basic algorithm parameters used in the best way and to combine them correctly. Otherwise, besides not 

achieving successful results, time and cost losses will occur (Alpaydın,2012). 

Bagging Method: The method generates multiple models by taking different samples from the data set and 

voting through the prediction results of the models to obtain a general prediction result (Breiman,1996). The 

bagging method developed by Breiman (1996) is the oldest, simple and effective ensemble algorithm (Zhang 

and Ma, 2012). Bagging aims to increase classification accuracy by producing a model that combines multiple 

classifiers of the same type (Rokach, 2010). In this algorithm, decisions are made by majority vote from 

different classifiers (Gowda et al., 2018). The bagging method, in which basic learners are combined in parallel, 

is a multi-class method (Zhou,2012). 

Boosting Method: In boosting ensemble method, weights are given by estimating the samples, then the 

weights of the faulty samples are updated according to the prediction results of the previous model, a new 

model is established and classification estimates are obtained (Freund and Schapire,1999). In this method, 

which allows each algorithm to use the output of the previous algorithm as input by connecting the algorithms 

in series, each classifier is affected by the performance of the previous algorithm. It places more emphasis on 

classification errors made by classifier algorithms first (Rokach,2010 ). In other words, instead of voting equally 

for each classifier as in bagging, it is weighted based on the performances of each classifier (Lantz,2013). 

Stacking Method: The stacking ensemble developed by Wolpert (1992) is a machine learning algorithm that 

combines multiple different individual algorithms and learns the outputs of the basic classifiers to achieve 

higher predictive accuracy (Wolpert,1992). Therefore, stacking algorithm was used in the study. The Stacking 

model consists of Base and Meta learner as seen in Figure 1. The meta model tries to learn where and how the 

base models make prediction errors and correct them. Therefore, the two models should be trained with 

different data. It is useful for base models to use different learning algorithms to complement each other, not 

same type. The meta model is more flexible and less biased because it is trained (Alpaydın,2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1. Stacking Ensemble Model 
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Here, the basic individual algorithms are called the base learner, while the combiner is called the meta learner. 

The basic idea is to train the base learners using the original training data set and then create a new data set to 

train the meta learner, where the outputs of the base learners are considered as input features when in the 

original state. Base learners are often produced by applying different learning algorithms, and therefore, 

stacked communities are often heterogeneous (Zhou, 2012). The metadata set consists of predictions of all 

algorithms (Onan, 2018). 

2.3. Performance Criteria of Machine Learning Algorithms 

The performances of models built with machine learning algorithms should be evaluated according to certain 

criteria to predict the classification and predictive performance on future data (Raschka, 2018). There are many 

criteria to measure the performance of algorithms. However, the criteria to be used differ according to the 

intended use. When regression is used, measurements of errors are taken, and when classification is used, 

measurements of accuracy are taken (Zheng, 2015). Since the classification was generated throughout the 

study, accuracy and sensitivity were employed. 

Accuracy is defined as the number of samples correctly classified from all samples. Accuracy is the most 

popular method and uses a very simple equation as shown in Equation 5 to calculate. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 100 %      (5) 

Given that TP, TN, FP, FN are the number of True Positive, True Negative, False Positive and False Negative 

respectively. 

 

3. Proposed Model 

The model of the study consists of four steps. 

● Collecting the data of the process and determining the out-of-control signals: Hotelling 𝑇2 multivariate 

control chart is used to monitor the process. 

● Generating of data:  At this stage, to examine 2 sigma and 3 sigma shifts, data is generated by simulation 

from the mean according to the distribution, average and standard deviation of the data under control. 

● Training the machine learning algorithms developed with individual (Decision Tree (DT), K-Nearest 

Neighbor (K-NN) and Naive Bayes (NB)) and Stacking method with these generated data for detecting the 

variable which cause of out-of-control signal: In order to determine the causes of out-of-control situations, 

the success of individual machine learning algorithms was first examined. Then, the same algorithms were 

combined homogeneously, and the prediction accuracies were investigated by using bagging and boosting 

ensemble algorithms. 

● Selecting the algorithm with the highest prediction accuracy by comparing according to the classification 

accuracy performance criteria: Finally, estimates were obtained with models created by ensemble algorithms 

with the stacking algorithm in a heterogeneous manner in three different ways and the results were 

compared with all cases. The most successful algorithm will be selected by comparing the prediction 

accuracy rates of all individual and ensemble algorithms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Demircioglu Diren – S. Boran 13/4 (2021) 3728-3741 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3733 

The architecture of the proposed model as shown in Figure2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure2. The Architecture of the Proposed Model  

 

In this study, the quality of furniture fastener production was examined. The production process of the 

aluminum part consists of drilling, cutting, and bending processes. 

3.1. Collecting Data and Hotelling 𝑻𝟐 Control Chart 

In order to prove the model in the study, the aluminum furniture connecting part, which is the most 

problematic in the business, has been examined. Furniture connecting part is presented in Figure 3.  

 

Figure 3. Furniture Connecting Part 

The out-of-control signals analyzed in the production of part were monitored with the Hotelling 𝑇2 control 

chart and the causes of the out-of-control signals were detected. The variable namely quality characteristics 

examined in terms of quality during the production of the part were determined as 𝑥1: diameter of the hole, 

𝑥2: bending angle and 𝑥3: length of the part. Firstly, 1230 measured values of these quality characteristics 

collected in the process were evaluated in the Hotelling 𝑇2 control chart by using Equation 1 and Equation 2. 

The out of control signals conditions were detected as seen in Figure 4 that obtained with MINITAB software. 

 

Hotelling 𝑇2 

Data Generation 

Training and Testing 

Ensemble Algorithms 
Training and Testing 

Individual Algorithms 

Data 

Set 

Comparing the Algorithms and Selecting 

the Algorithm with the Highest Accuracy 



D. Demircioglu Diren – S. Boran 13/4 (2021) 3728-3741 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3734 

 

Figure 4. Hotelling 𝑇2  Control Chart 

Out of control signals can be easily seen through the chart, but it is not possible to see which variables group 

is the cause of the signal by looking at the chart. In this study, the causes of out-of-control signal were estimated 

by classification method. All possible out-of-control signal causes should be taught to the classification and 

prediction model. Therefore, based on the under-control samples, data were generated for all quality 

characteristics with 2 sigma and 3 sigma shifts from the process mean. For this reason, first 128 out of control 

sample that shown in Figure 3 were eliminated from data sets. When the remaining samples were examined, 

the samples under control were obtained as shown in Figure 5. 

 

Figure 5. The Hotelling 𝑇2  Control Chart of Under Control Samples of Process 

3.2. Generating Data 

For training the machine learning algorithms, data were generated according to the measurement values of 

the under-control samples' distribution (normal distribution), mean of 𝑥1: 7.93, 𝑥2: 85.680, 𝑥3: 135.11 and 

standard deviation of 𝑥1: 0.2636, 𝑥2: 1.347, 𝑥3: 4.70. Data generation was made by considering variable or 

variable groups that may cause out of control signal. 

There are several classes of causes of out-of-control signal for classifying. The number of classes varies 

according to the number of variables. More clearly, the mean of a variable is either in-control or out of control. 

If there are p variables, there is a total of one in- control and 2p-1 out of control case. For example, in a process 

with two variables (0,1), (1,0), (1,1), there are 3 cause classes (0: variable under control, 1: variable out of 

control). Since there are 3 variables in the study, there are 7 different cause classes as: (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1), 

(1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1). Here for example (0,0,1) means that 𝑥1 and 𝑥2 is under control and 𝑥3 is out of 

control. 
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Because of Hotelling 𝑇2  investigates large shifts; data were generated with 2 and 3 sigma shifts from the mean 

for all variables according to the cause classes. For example, in the (0,0,1) class, since the third variable has a 

shift of 2 sigma, calculations have been made according to the mean values 𝜇1, 𝜇2, 𝜇3 + 2𝜎3 (7.93, 85.680, 

135.11+2(1.347)). The same calculations were made for all out-of-control situation and the study was carried 

out over 350 data for 2 sigma and 3 sigma derived by simulation. Since it was desired to be determined in 

under control products in the study, 50 units of under control product data were added to the data sets and 

each 2 data sets containing 400 data in were obtained. The first data set was generated for 2 sigma shifts and 

the second data set for 3 sigma shifts. 

3.3. Machine Learning Algorithms Implementation  

Individual Machine Learning Algorithms: The parameters that make the classification performances of 

individual machine learning algorithms the best has been estimated heuristic considering the previous 

information of the data set. The models were re-designed according to each parameter, trained and their 

results were obtained. Comparison of accuracy rates obtained from algorithms with the determination of 

appropriate parameter values.  

Cross-validation method was used for the training stages of the models established with classification 

algorithms. Cross-validation parameters are determined based on the values that are decided to increase the 

performances by experimenting with basic individual algorithms. All models are trained using the same 

parameters to ensure consistent study. 

The parameters used for cross validation are shown in Table 1. 

Table 1. The Parameters of Cross Validation 

Parameter Value 

Number of folds 10 

Sampling type Automatic 

The number of folds is often taken as 10 in studies (Refaeilzadeh et al.,2009; Zhang et al.,2019; Jonathan, 2019; 

Karimi et al., 2015; Ramezan et al.,2019; Yu and Feng, 2014). Similarly, successful results were obtained with 

the number of folding 10 in the study. In addition, sampling type was automatically selected and folded 

sampling was used because the result values are nominal. Multi-class performance criteria are used to evaluate 

the classification estimation accuracy rates obtained by using that parameter value determined for all 

algorithms.  

In the study, each prediction model was tested with cross validation. Cross validation divides the data into 

selected numbers to evaluate part of the set as test data. The method is then repeated with the selected number 

of different test data each time. The mean of the accuracy obtained at the end of each classification constitutes 

the overall accuracy of the method. The number for cross-validation is 10. Using automatic sampling, the same 

ratio was obtained for training and testing each time. 

Algorithms operate according to specific parameters. The most suitable parameter values were determined 

for the algorithms used. The parameters and result values that make the best performance of the 3 basic 

individual machine learning algorithms used are presented below. Rapidminer Studio 7 was used for the 

results. 

Decision Tree: The parameter values used for the decision tree can be seen in the Table 2. Similar to previous 

studies for the splitting process in the tree (Dreiseitl et al., 2001; Anwar et al., 2014), information gain was 

determined as criteria. The maximal depth is used to limit the depth of the tree and varies according to the 

size of the sample data set. 
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Table 2. The Parameters of Decision Tree 

Parameter  Value 

Criterion Information gain 

Maximal Depth 6  

Confidence 0.1 

16 values between 5 and 20 were tried and selected as 6. As an example, accuracy rates corresponding to 

maximum depth for 3 sigma shifts are shown in Table 3.  

The confidence level parameter selected as (0.1) is a parameter used in the pessimistic error calculation of tree 

pruning. Some parameters other than those specified were also run with the default values of the program. 

Table 3. Accuracy Rates Corresponding to Maximum Depth For 3 Sigma Shift 

Maximal depth Accuracy rate 

5 78.75 

6 79.25 

7 79.25 

8 79.25 

9 79.25 

10 79.25 

11 79.25 

12…………..20 73.50 

K-nearest neighbor: Since K-NN has both nominal and ordinal values in the data set, it is determined as mixed 

Euclidean distance from measure type mixed measures. The nearest neighbor number (k) used for 

classification was determined by testing. The nearest neighbor (k) was tried to be 1, 3, 5, 7, 9, 11 and13. The 

highest accuracy was found to be k = 1 and k = 3 then decreases as seen in Table 4. 

Table 4. Accuracy Rates Corresponding to K for 3 Sigma Shift 

K Accuracy Rate 

1 67.00 

3 67.00 

5 66.25 

7 65.00 

9 63.75 

11 63.25 

13 61.75 

The parameters used for K-NN are shown in Table 5.   

Table 5. The Parameters of K-NN 

Parameter Value 

K 1 

Mixed Type Mixed Measure 

Mixed Measure Mixed Euclidean distance 

The measure type parameter, which is used to determine the nearest neighbors, was chosen as the mixed 

measures Euclidean distance because the data set contains numerical values and mixed measure was chosen 

as mixed Euclidean distance that is the most frequently used (Hu et al.,2016). 

Naive Bayes Algorithm: The classification in naive bayes algorithm is only based on one parameter, it is made 

according to Laplace correlations (Anwar et al., 2014). Laplace correlation was used for naive bayes and the 

number of kernels was found to be 1 most appropriate. 
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The prediction accuracy results of all individual machine learning algorithms, for 2 and 3 sigma shifts, by 

considering the selected parameters are shown in Table 6.  

Table 6. Accuracy Rate of Individual Machine Learning Algorithms. 

 2 Sigma Shift 3 Sigma Shift 

Algorithm Accuracy%  Accuracy%  

DT 58.25 79.25 

K-NN 41.75 67.00 

NB 61.25  61.00 

When the results are examined, it is seen that the algorithms achieve more successful detections in 3 sigma 

shift. The reason why the 2 sigma shift is detected with lower accuracies is that the 2 sigma shift corresponds 

to a slightly lower value. Therefore, the values produced are very close to each other and the classification of 

values that are so similar to each other is really complex. 

3.3.2. Ensemble Machine Learning Algorithm 

Bagging and Boosting: Individual algorithms are combined with ensemble methods according to previously 

determined parameters. The number of iterations of bagging and boosting algorithms is taken as the default 

value of 10. The accuracy rates of bagging and boosting for 2 sigma and 3 sigma are shown in Table 7. 

Table 7. Accuracy Rate of Bagging and Boosting Method 

 2 Sigma Shift 3 Sigma Shift  2 Sigma Shift 3 Sigma Shift 

Bagging Accuracy%  Accuracy%  Boosting Accuracy%  Accuracy%  

DT-Bagging 58.25 76.00 DT-Boosting 52.75 76.75 

K-NN-Bagging 40.00 67.00 K-NN-Boosting 40.00 67.00 

NB-Bagging 60.25 60.00 NB-Boosting 60.75 61.25 

When the results of the bagging and boosting methods are examined, it is seen that in the case of only 3 sigma 

shift on the data set, an improvement of 0.25 is achieved in the NB algorithm with the boosting method. Apart 

from this, it has been observed that the methods do not provide any improvement and the accuracy rates 

either decrease or remain constant. 

Stacking: There are different options for combining individual algorithms with Stacking. Three individual 

algorithms separately used to select which algorithm was the main learner and the meta learner. As an 

example, a model is shown in Figure 6 and it has been developed similarly to other models. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. An Example of Stacking Models 

The predicted accuracy of 2 sigma and 3 sigma shear conditions are shown in Table 8. To avoid a bias result, 

the same parameters were used for individual and stacking in all algorithms.  
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Table 8. Stacking Model Prediction Accuracy 

   2 Sigma Shift 3 Sigma Shift 

Model Base Learner Meta Learner Accuracy%  Accuracy%  

Stacking1 DT+K-NN NB 56.75 80.50 

Stacking2 DT+NB K-NN 49.25 75.50 

Stacking3 K-NN+NB DT 69.00 85.75 

The highest accuracy of classification was achieved when the data trained with Staking 3 model. The fact that 

the same model provides high prediction accuracy according to two different shift amounts supports the 

validity of the model. 

4. Result and Discussion 

In the study, a production problem was carried out in a company producing furniture fittings. It is aimed to 

develop a system that will detect the variable that causes an out-of-control signal in a new production process, 

according to different shifts on mean, as soon as possible. The production process consists of drilling, cutting 

and bending processes. 3 variables (𝑥1: diameter of the hole, 𝑥2: bending angle and 𝑥3: length) affect the process 

simultaneously. The quality has been checked considering the shifts from the mean. For this, 50 data were 

generated by performing 2 sigma and 3 sigma shifts from the mean separately for each out-of-control situation. 

By adding under control product data, a data set containing 400 data for both cases was obtained. The two 

data sets were discussed separately and the prediction accuracies in the two cases were examined. 

Classification and prediction algorithms in machine learning were used to predict possible quality control 

failure situations in the future in the process.   

The accuracy of individual and stacking algorithms trained according to all these parameters was compared 

and the most appropriate algorithm was chosen. After the most accurate prediction model was found as 

stacking 3, the comparison of the ensemble algorithm with the individual algorithms was performed. K-NN 

and Naive Bayes are base learners and DT is a meta learner in the model of stacking 3. The values of the 

algorithms are shown in Table 9. 

Table 9. Comparing of Performance of Algorithms 

Algorithm 2 Sigma Shift 

Accuracy% 

3 Sigma Shift Accuracy% 

DT 58.25 78.75 

K-NN 41.75 63.75 

NB 61.25 75.25 

Stacking Model (k-NN+NB/DT) 69.00 85.75 

Three different individual machine learning algorithms and ensemble algorithms were trained to predict new 

situations by classification and their accuracy and error rates were compared. As a result, the Stacking 3 model 

was found to be the best answer for this purpose. 

5. Conclusion 

The results were obtained by using machine learning algorithms firstly individually and then using 

community methods. When all the results of the prediction accuracy rates were examined, it was seen that the 

bagging and boosting ensemble methods did not provide a significant improvement compared to the 

individual use of algorithms. However, with the stacking method, successful results were obtained by 

providing a significant improvement in prediction accuracy compared to individual algorithms. Since the aim 

is to classify the out-of-control conditions with the most accurate estimation, stacking 3 with the highest 

accuracy was chosen as the appropriate classification model to be used in the process. In this model, K-NN 

and NB are determined as base learner and DT as meta learner. The model result can be said to be the most 

successful method with 69.00% prediction accuracy for 2 sigma shift and 85.75% for 3 sigma shift. 

The most fundamental criterion for improving process quality is correctly detecting the variable that causes 

the product to be faulty. The effectiveness of the multivariate control chart will be increased by this study, and 

it will contribute to the improvement by correctly determining the variables that produce the out of control 
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state. It has been demonstrated that the ensemble learning algorithms employed for this purpose provide 

better learning, and that using ensemble algorithms rather than individual algorithms in such investigations 

will be beneficial. In addition, this work presents a technique that addresses the drawbacks of Hotelling 𝑇2  

and other multivariate control diagrams. 

The inability to use all individual algorithms can be stated as a limitation of the study. In future investigations, 

the results will be compared against those of various individual algorithms and community combinations 

found in the literature. Other than Hotelling 𝑇2, the mentioned machine learning algorithms can be 

implemented into multivariate control diagrams. In addition, by building an interface with an expert system, 

it is planned to create software that allows the quality expert in the process to simply enter production data 

and view the outcomes. Furthermore, by using this established model, better scientific findings will be 

obtained by deciding on the reason of an out-of-control signal with an automated and learning system rather 

than a human expert's judgment to heuristic. 
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Amaç –  Karayolu taşımacılığı, ülke içi yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan en yaygın taşımacılık 

modudur. Otogarlar ise karayolu taşımacılığının bel kemiği olarak görülebilmektedir. Otogarların 

lokasyonu, otogarların kullanılabilirliği açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile İstanbul ili 

dinamikleri çerçevesinde en uygun otogar yeri lokasyon seçimi çalışması yapılmıştır. 

Yöntem –  Bu çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemlerinden analitik hiyerarşi süreci ve TOPSIS 

kullanılarak iki aşamalı hibrid bir model önerilmiştir. Modelin uygulanışını göstermek adına İstanbul ili 

için üç farklı alternatif; (i) Başakşehir ilçesine yapılacak yeni otogar, (ii) Sultangazi ilçesine yapılacak yeni 

otogar ve (iii) Alibeyköy Cep Otogarı’nın genişletilmesi, olarak belirlenmiştir. Yine bu alternatiflerin 

değerlendirilmesi aşamasında üç ana kriter ve on üç alt kriter belirlenmiştir. İlk aşamada uzman görüşü 

yöntemiyle kriterlerin ve alt kriterlerin ağırlıkları analitik hiyerarşi süreci yöntemiyle belirlenmiştir. İkinci 

aşamada ise TOPSIS yöntemiyle belirlenen kriter ağırlıklarına bağlı olarak alternatifler değerlendirilmiş 

ve sıralanmıştır. 

Bulgular –  Önerilen model ile yapılan hesaplamalara göre, Alibeyköy Cep Otogarı’nın Genişletilmesi 

alternatifi en uygun alternatif olarak belirlenmiştir. Sultangazi İlçesine Yapılacak Yeni Otogar ikinci en iyi 

alternatif olurken, Başakşehir İlçesine Yapılacak Yeni Otogar alternatifi en kötü alternatif olarak 

belirlenmiştir. 

Tartışma – Bu çalışmada, İstanbul ilinin ihtiyaç duyduğu otogar ihtiyacı alternatif olarak getirilen üç 

olasılık üzerinden çok kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Alternatiflerden hangisinin 

daha uygun ve efektif olacağı araştırılmıştır. Gelecekteki çalışmalarda, modelin daha iyi çalışabilmesi için 

daha fazla uzman ile görüşerek kriter ağırlıkları belirlenebilir. Modelin geliştirilmesi için farklı yöntemler 

ve kriterler modele eklenebilir. 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Keywords:  

AHP 

TOPSIS 

Multi-Criteria Decision 

Making 

Optimal Location 

İstanbul Bus Terminal 

 

 

Received 20 October 2021 

Revised 10 December 2021 

Accepted 20 December  

2021 

 

 

Article Classification:  

Research Article 

Purpose –  Road transport is the most common mode of transport used in domestic passenger and freight 

transport. Bus terminals can be seen as the backbone of road transport. The location of the bus terminals 

is important as it effects the use of busses for road transport. With this study, the most suitable bus 

terminal location selection study was carried out within the framework of Istanbul province dynamics. 

Design/methodology/approach –  The location of the bus terminals is important as it effects the use of 

busses for road transport. In this study, a two-stage hybrid AHP-TOPSIS model has been proposed to 

determine the optimal bus terminal location. To illustrate the application of the proposed model, three 

different alternatives for the Istanbul province; (i) the new bus station to be built in Başakşehir district, (ii) 

the new bus station to be built in the Sultangazi district and (iii) the expansion of Alibeyköy Pocket Bus 

Terminal have been evaluated. To evaluate the alternatives, three main criteria and thirteen sub-criteria 

were determined. In the first stage, the weights of the criteria and sub-criteria have been determined by 

using Analytical Hierarchy Process based on the expert opinions. In the second stage, the alternatives 

have been evaluated and ranked by using TOPSIS method based on the criteria weights determined. 

Findings –  As result, it has been determined that the optimal alternative is the expansion of Alibeyköy 

Bus Terminal. Whilst the New Bus Terminal that will be built in Sultangazi District emerges as the second 

best alternative, the New Bus Terminal alternative that will be built in Başakşehir District is found to be 

the worst alternative. 
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Discussions –  In this study, the need for a bus station in Istanbul was evaluated with multi-criteria 

decision making methods over three alternative possibilities. More suitable and effective alternatives have 

been researched.  In the future studies, for the purpose of the better functioning of the model, the weight 

of the criteria can be adjusted by interviewing more experts. For developing the model further, different 

methods and criteria can also be integrated into the model. 

1. Giriş 

Karayolu taşımacılığı, ülke içi taşımacılığın belkemiği olarak nitelendirilebilir. Bunun kanıtı olarak, 

Türkiye’de, ülke içinde yolcu taşımacılığında en çok kullanılan taşıma modunun 95,2% ile karayolu olması 

gösterilebilir. Yük taşımacılığında ise bu oran 76,1% olarak gözlemlenmiştir. Karayolu taşımacılığı sadece 

Türkiye’de değil, Dünya çapında taşımacılıkta en çok kullanılan taşıma modlardan biridir. ABD’de yolcu 

taşımacılığının 89%’u ve yük taşımacılığının 69,5%’si, Avrupa Birliği’nde yolcu taşımacılığının 79%’u ve yük 

taşımacılığının 45%’si karayolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı, 2021). Buna bağlı olarak, şehirlerdeki gelişim ve nüfus artışı da göz önüne alındığında otogarların 

ihtiyaca bağlı olarak genişletilmesi veya yeni otogarlara ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Öyleki Büyük 

İstanbul Otogarının hizmete alındığı 1994 yılında 8.622.000 olan İstanbul’un nufüsu sadece 27 yılda neredeyse 

iki katına çıkmış ve 16.000.000’a ulaşmıştır (İBB, 2021).Bu çalışma kapsamında yaşanan nüfus artışına paralel 

olarak hızla gelişen ulaşım ve altyapı yatırımlarının merkezinde bulunan İstanbul ilinin seçilme nedenidir. 

Lokasyon seçimi, son yıllarda akademik çevre tarafından ilgi ile takip edilen bir problemdir. Depo, hastane, 

lojistik merkezi vb. gibi birçok farklı tesisin lokasyon seçimi için çalışmalar yapılmıştır. Otogarların lokasyon 

seçimi için ise literatürde çok daha az çalışma bulunmaktadır. Yazarların bilgisine göre, Analitik Hiyerarşi 

Süreci (AHS) ve TOPSIS yöntemleriyle, otogar lokasyonu seçimi probleminde çok nadir olarak 

kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, otogar lokasyonu seçimi problem için çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHS ve TOPSIS 

yöntemleriyle iki aşamalı bir model önerilmiştir. Modelin çalışma prensibinin daha rahat anlaşılması ve 

modelin testi için İstanbul’da yapılması planlanan yeni otogar için üç farklı alternatif belirlenmiştir. Bunlar; 

(i) Başakşehir ilçesine yeni otogar yapılması, (ii) Sultangazi ilçesine yeni otogar yapılması ve (iii) Alibeyköy 

Cep Otogarının genişletilmesidir. Modelde kullanılmak üzere üç ana kriter belirlenmiştir. Bu ana kriterler; (i) 

Konum ve Erişilebilirlik, (ii) İlçenin Demografik Özellikleri ve (iii) Altyapı-Çevre Özellikleri olarak 

belirlenmiştir. Her bir kriter için alt kriterler belirlenmiş ve bu alt kriterlerin verileri toplanmıştır. Alt 

kriterlerin ağırlıklandırılması için uzman görüşü yöntemine başvurulmuş ve alternatifler, uygulanan modelin 

sonucuna göre sıralanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında; ilk bölümde konuya genel bir giriş yapılmıştır, sonraki bölümde konu ile ilgili 

literatür taraması yapılmış, daha sonrasında önerilen modelde kullanılan yöntemler detaylıca açıklanmıştır. 

Sonraki bölümde modelin uygulaması yapılmış ve sonuçları verilmiştir. Son olarak, sonuçlar ve gelecek 

çalışmalar hakkında tartışma yapılmıştır. 

2. Literatür Taraması 

Tesis yeri lokasyon seçim problemi, akademik çevre tarafından her zaman ilgi ile takip edilmiştir. Buna 

rağmen, karayolu taşımacılığının belkemiği olan otogarların lokasyon seçimi ile ilgili yapılmış çok fazla 

çalışma bulunmamaktadır. 

Literatürde, çok kriterli karar verme yöntemlerinin birçok farklı problem ve birçok farklı sektörde 

uygulamaları bulunmaktadır. Tedarikçi seçimi (Önüt, Kara, & Işık, 2009), yeşil lojistik (Yazdani, 2014), eğitim 

(Kabak & Dağdeviren, 2014), sağlık (Liu, Yang, Liu, & Tzeng, 2019)örnek olarak gösterilebilir. 

Çok kriterli karar verme yöntemleri, lokasyon probleminin çözümü için birçok farklı çalışmada kullanılmıştır. 

Chen (2001), dağıtım merkezi yeri seçimi için bulanık çok kriterli karar verme yaklaşımını kullanarak bir 

model önermiştir. Kahraman vd. (Kahraman, Cebeci, & Ruan, 2004), dört farklı çok kriterli karar verme 

yöntemiyle tesis yeri seçimi problemini çözmeye çalışmış ve bu dört farklı yöntemle çıkan sonuçları 

karşılaştırmıştır. Farahani ve Asgari (Farahani & Asgari, 2007), TOPSIS yöntemiyle askeri depoların kurulum 

yeri seçimi probleminin çözümü için bir model önermiştir. Anagnastopoulos vd. (2008), tesis yeri seçimi için 

bulanık çok kriterli karar verme yaklaşımını kullanmıştır. Tabari vd. (2008) konteyner limanı yeri seçimi için 

bulanık analitik hiyerarşi süreciyle bir model önermiştir. Chou (2007), deniz taşımacılığı merkezi 
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kurulumunda lokasyon seçimi için bulanık çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanarak bir model 

önermiştir. Shen ve Yu (2009), tesis yeri seçimi problemi için bulanık faktör değerlendirme sistemi kullanarak 

bir model önermiştir 2010 yılında Athawale vd.  bina kuruluşu yer seçiminde PROMETHEE II yöntemini 

kullanarak mevcut tesislerin yer değiştirme maliyetini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır (Athawale & 

Chakraborty, Facility Location Selection using PROMETHEE II Method, 2010).  2012 yılında yine Athawale ve 

Chakraborty bir tesis yer seçim karar süreci için yine PROMETHEE II yöntemini kullanmışlardır (Athawale 

& Chakraborty, Decision Making for Facility Location Selection Using PROMETHEE II Method, 2012). 2014 

yılında Eroğlu vd. tarafından yapılan bir araştırmada da tehlikeli madde depo yeri seçimi için gerekli 

niteliklerin belirlenmesi ve belirlenen bu niteliklerin bulanık AHS yöntemi ile önem derecelerinin bulunması 

amaçlanmıştır (Eroğlu, Bali, & Gencer, 2014). 2018 yılında Solangi vd. Pakistan’da rüzgâr santrali kurulumu 

için yer seçiminde AHS ve TOPSIS yöntemi kullanmışlardır (Solangi, Tan, Khan, Mirjat, & Ahmed, 2018). Son 

olarak yılında 2020 yılında Erdinç tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde ise AHS yöntemi kullanılarak 

Isparta ili için otogar yeri önermesi yapılmıştır (Erdinç, 2020).  

Bu çalışma kapsamında da İstanbul ili için otogar lokasyonu seçimi problemi sorunsalına çok kriterli karar 

verme yöntemlerinden AHS ve TOPSIS yöntemleriyle 3 alternatif değerlendirilmiştir.  

3. Yöntem 

Bu bölümde, önerilen modelde kullanılan metotlar ve metotlar kullanılan ana ve alt kriterler açıklanmıştır.  

3.1.Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 

1970 'li yıllarda Profesör Thomas L. Saaty tarafınca geliştirilmiş olan AHS yöntemi, birden fazla kritere sahip 

karmaşık problemlerin çözüme ulaştırılmasına kullanılmakta olan bir karar verme yöntemidir (Saaty, 1990). 

AHS sunduğu hiyerarşi, karar vericilerin sahip olduğu karmaşık problemler, problemlerin esas hedefini, 

kriterini ve alt kriterlerin ve alternatifleri aralarındaki bağlantıyı sunan bir modellemedir. 

AHS ile kişisel değerler ve yargılar tek bir mantıksal sistem içinde toplanmaktadır. Ürün, yaratıcılık, tecrübe 

ve bilginin oluşturduğu hiyerarşi ile mantık ve sezgi yargıları ortaya çıkmaktadır. İlk etapta kabul edilerek 

devam edilmesinin ardından AHS, problem içinde bir parçanın elemanları ile diğer parçaların birleşmesi 

neticesine erişebilmek için ne şekilde bir yol izleneceğini temsil etmektedir (A.Taha, 1997). 

Hedeflerin ve alt hedeflerin belirlenmesinin ardından ortaya çıkan faktörler önem düzeylerine göre ikili 

karşılaştırma matrislerini meydana getirmektedir. Matrislerin oluşumunda genellikle, Saaty tarafınca 

önerilmekte olan 1-9 önem skalası kullanılmaktadır. Bu önem skalası değerleri Tablo 1’de görülmektedir. 

Yapılmakta olan çalışmalar neticesinde verilebilecek karar pek çok kişiye etki edecek yapısal özelliklerde ise 

ikili karşılaştırma oluşturulurken farklı bireylerin yargılarının birleşimi ile oluşum sağlanır. 

Karar verme probleminde çözüme AHS ile gidilebilmesi için izlenmesi gereken yöntemler aşamalı olarak 

aşağıda verilmiştir (Beck & Lin, 1981). 

Adım 1: Karar Verme Probleminin Tanımlanması 

Karar verme problemi tanımlanırken iki aşama meydana gelir. İlk aşama itibariyle karar noktaları belirlenir. 

Bu kararın kaç adet sonuç ile değerlendirileceğinin sorusunu cevaplamaktadır. İkinci gelen aşamada ise karar 

noktalarına etki eden faktörler belirlenmektedir. Bununla beraber karar noktalarının sayısal değeri m ile etki 

eden faktör sayıları da n ile ifade edilmektedir. 

Adım 2: Faktörler Arası Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması 

Faktörlerin arasındaki kararlaştırma kare matrisinin boyutu nxn tipindedir. 

  

A =  [

a11 a12 … a1n

a21 a22 … a2n

…  …   …  …
an1 an2 …ann

] 

Faktörler karşılaştırılırken, birbirlerine kıyasla sahip oldukları önem değerince birebir ve karşılıklı şekilde 

yapılmaktadır. Bu durum Tablo 1’de verilmiştir. 



H. Dördüncü – B.E. Yazıcı – U. O. Karaköprü 13/4 (2021) 3742-3754 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3744 

Faktörlerin karşılaştırılması, birbirlerine göre sahip oldukları önem değerlerine göre birebir ve karşılıklı 

yapılır. Karşılaştırmalar yapılırken matrisin tüm değerlerinde köşegenin 1 olduğu yerlerde değerlendirme 

yapılır. Altında kalan bileşenlerde ise aij = 
1

aji
 formülü kullanılır.  

Tablo 1: AHS Önem Skalası 

Önem 

Değerleri 
Değer Tanımları 

1 Her iki faktörün eşit öneme sahip olması durumu 

3 1. Faktörün 2. faktörden daha önemli olması durumu 

5 1. Faktörün 2. faktörden çok önemli olması durumu 

7 
1. Faktörün 2. faktöre nazaran çok güçlü bir öneme sahip 

olması durumu 

9 
1. Faktörün 2. faktöre nazaran mutlak üstün bir öneme 

sahip olması durumu 

2,4,6,8 Ara değerler 

 

Adım 3: Faktörlerin Yüzde Önem Dağılımlarının Belirlenmesi 

Karşılaştırma matrisi ile faktörler arasındaki önem seviyesi belli bir mantık algoritması içerisinde sıralanır. 

Fakat bu matrislerin yüzde önem dağılımlarının belirlenebilmesi için, karşılaştırma matrisini meydana getiren 

sütün vektörlerinden faydalanılır. n adet bileşen içeren B sütün vektörünün oluşturulması gereklidir. 

                                                                                      Bi=

[
 
 
 
 
b11

b12

b13

…
b1n]

 
 
 
 

 

B sütun vektörü hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir: 

bij =
aij

∑ aij
n
i=1

 

Bu adımlar diğer değerlendirme faktörlerinin içerisinde tekrardan oluşturulduğu zaman faktör sayısının 

miktarı kadar B sütun vektör miktarı elde edilir. n tane B sütun vektörünün bir matris formunda toplanması 

ile C matrisi meydana gelecektir. 

C =

[
 
 
 
 

c11 c12 c13 … c1n

c21 c22 c23 … c2n

c31  c31  c33 … c3n

…   …  …   …   …
cn1  cn2  cn3 … cnn  

 

]
 
 
 
 

 

Faydalanılan C matrisi ile faktörlerin arasındaki önem değerini belli eden yüzde önem dağılımları 

oluşturulmaktadır. wi =
∑ cij

n
j=1

n
 formülünde ifade edildiği şekli ile C matrisini meydana getirmekte olan satır 

bileşenleri arasındaki aritmetik ortalama alınarak, Öncelik Vektörü adı verilen W sütun vektörünün oluşumu 

sağlanır. 

W = 

[
 
 
 
 
w1

w2

w3

…
wn]
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Adım 4: Faktör Kıyaslamalarındaki Tutarlılığın Ölçülmesi 

AHS’nin kendi içerisindeki tutarlı sistematiği var olsa bile sonuçların gerçekliği için karar vericinin faktörleri 

arasında yapmış olduğu birebir karşılaştırmada yer alan tutarlılık önem teşkil etmektedir. Bu tutarlılığın 

ölçülebilmesi adına AHS, bir süreç sunmaktadır. Netice itibariyle elde edilmekte olan Tutarlılık Oranı (CR), 

bulunmakta olan öncelik vektörü ve bu yüzden faktörlerin aralarındaki birebir karşılaştırmaların 

tutarlılığında kontrol imkânı sunabilmektedir. A karşılaştırma matrisi ile W öncelik vektörlerinin matris 

çarpımı sonucunda ise D sütun vektörü meydana çıkar 

D =  [

a11 a12 … a1n

a21 a22 …a2n

…  …   …  …
an1 an2 … ann

] ×

[
 
 
 
 
w1

w2

w3

…
wn]

 
 
 
 

 

Ei = di
wi

 formülü kullanılarak, D sütun vektörüyle W sütun vektörlerinin karşılıklı olarak elemanlarının 

bölümlerinden her bir değerlendirme faktörüne yönelik temel değer E, elde edilmektedir. 

 =  
∑ Ei

n
i=1

n
 

Sonucunun hesaplanmasının ardından Tutarlılık Göstergesi formülü aşağıda verilmiştir. 

CI =  
 − n

n − 1
 

Tutarlılık Göstergesi (CI), Ortalama Rassal Tutarlılık (RI) değerine bölünerek Tutarlılık Oranı (CR) hesaplanır. 

Her N değerine karşılık gelen Ortalama Rasal Tutarlılık (RI) değerleri Tablo 2’de görülebilir. 

Tablo 2: Ortalama Rassal Tutarlılık (RI) Değerleri (Özyörük & Özcan, 2008) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

Hesaplanan değerlerin geçerli sayılabilmesi için, Tutarlılık Oranı değerleri 0,10’un altında olmalıdır. Tersi 

durumda hesaplamalar geçersiz sayılmalıdır. 

Adım 5: Her Bir Faktör İçin, m Karar Noktasındaki Yüzde Önem Dağılımlarının Bulunması 

Bu adımda anlatılmış olan şekillerde sadece bir seferlik, faktörlerin her biri kapsamında karar noktalarının 

yüzde önem dağılımları ortaya çıkmaktadır. Bir diğer ifade ile matris işlemleri ile birebir karşılaştırmalar 

faktörlerin sayısı yani n tekrar ile tekrarlanmaktadır. Fakat bu noktada faktörlerin her birisi için karar 

noktalarında kullanılabilecek G karşılaştırma matrislerinin boyutu mxm tipinde olacaktır. Karşılaştırma 

işlemlerinin her birinin arından, yüzde dağılımlarını temsil eden S sütun vektörleri elde edilecektir. 

Si = [

s11

s21

…
sm1 

] 

Adım 6: Karar Noktalarındaki Sonuç Dağılımının Bulunması 

Bu noktada ilk olarak, yukarıda anlatılmış olan n adet mx1 tipindeki S sütun vektöründen oluşan ve mxn 

tipindeki K karar matrisi meydana gelir. 

 

K = [

s11 s12 s13 … s1n

s21 s22 s23 … s2n

…   …   …   …   …
sm1 sm2 sm3 … smn

] 

Adım 6: Karar Noktalarının Yüzde Dağılımlarının Hesaplanması 

Sonuç olarak karar matrisi W sütun vektörüyle çarpılarak m elemana sahip L sütun vektörü oluşmaktadır. L 

sütun vektörü ile karar noktalarının yüzde dağılımları ifade edilmektedir. Vektörün elemanları toplamı ise 

1’dir. 
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L = [

s11 s12 s13 … s1n

s21 s22 s23 … s2n

…   …   …   …   …
sm1 sm2 sm3 … smn

] ×

[
 
 
 
 
w1

w2

w3

…
wn]

 
 
 
 

= [

w1s11 + w2s12 + w3s13 + ⋯+ wns1n

w1s21 + w2s22 + w3s23 + ⋯ + wns2n

…
w1sm1 + w2sm2 + w3sm3 + ⋯+ wnsmn

] 

3.2.TOPSIS 

TOPSIS yönteminin doğuşu, Yoon ve Hwang (1981) tarafından ELECTRE metoduna bir alternatif olması şekli 

ile geliştirilmiş olan çoklu karar verme yönteminden meydana gelmektedir. Metot; 

• Gerçekçi ve anlaşılır bir mantığa sahip olması, 

• Adımlarının ve hesaplama prosedürlerinin basit olması, 

• En iyi alternatiflerin oluşabilmesi için kriterlerin basit düzeyde matematik içermesine izin vermesi, 

• Karşılaştırma prosedürlerine, önem ağırlıklarının da dâhil edilmesini içermektedir (Temuçin, Tozan, 

Valíček, & Harničárová, 2013). 

Metot algoritması kapsamında sekiz adet adım mevcuttur ve adımların içermekte oldukları formüller şu 

şekildedir (Temuçin, Tozan, Valíček, & Harničárová, 2013): 

Adım 1: Karar(A) ve ağırlık(W) matrislerinin oluşturulması (Alternatiflerin, kriterlerin ve ağırlıkların 

belirlenmesi) 

Öncelikle, Karar matrisi (A) tanımlanır. Bu bölümlerden alternatifler a1, a2, …, am ile; her kriter hakkında 

alternatiflerin performansları amn (i=1,2,…,m )(j=1,2,…,n) ile tanımlanır. Karar matrisi, karar verici tarafından 

geliştirilen başlangıç matrisidir. 

A =

[
 
 
 
 
 

a11  a12   . . .  a1n

a21  a22   …  a2n

.        .        .        .

.        .        .        .

.        .        .        .
am1  am2   . . .  amn ]

 
 
 
 
 

 

Adım 2: Kriterlerin aynı tipe dönüştürülmesi 

Dönüştürme işlemi, 1’in istenilen kriter sütununun değerlerine bölünmesi ile yapılır. Yani, tüm kriterleri yarar 

(kar) kriteri yapmak istediğimizde, zarar (maliyet) kriterlerinin çarpmaya göre tersinin alınması gerekir. 

Adım 3: Normalize edilmiş karar matrisinin(X) oluşturulması 

Karar matrisi verileri, farklı kaynaklardan edinildiği için, değişik kriterlerin karşılaştırılmasına izin 

verilebilmesi maksadıyla birimsiz bir matrise dönüşüm yapabilmek için normalize etmek gereklidir. 

Normalize edilmiş karar matrisi, aşağıdaki formülle matrisinin elemanları kullanılarak hesaplanır: 

rij = √∑aij
2

m

i=1

 , i = 1,2, . . . , m and j = 1,2, . . . , n 

Adım 4: Ağırlıklandırılmış normalize edilmiş karar matrisinin(Y) oluşturulması 

Kriterlerin önem dereceleri, karar vericiler için farklı olabilir. Ağırlıklandırılmış normalize edilmiş karar 

matrisi, aşağıdaki formül kullanılarak oluşturulur: 

 
vij = rij. wj 

  wj, j’inci kriterin ağırlığını ifade etmektedir. 

Adım 5: Pozitif ve negatif ideal çözümlerin belirlenmesi 

Yarar (kar) ve zarar (maliyet) olmak üzere iki tip kriter vardır. Kriter tipi, pozitif ve negatif ideal çözüm setini 

bulmak için kullanılan metoda göre farklılaşır. 
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Eğer karar matrisindeki tüm kriterler yarar (kar) kriteri ise, pozitif ideal çözüm kümesi ağırlıklandırılmış 

normalize edilmiş karar matrisinin sütunlarının en yüksek değerlere sahip elemanları ile oluşturulur. Negatif 

ideal çözüm kümesi ise, ağırlıklandırılmış normalize edilmiş karar matrisinin sütunlarının en düşük değerlere 

sahip elemanları ile oluşturulur. 

Öte yandan eğer karar matrisindeki tüm kriterler zarar (maliyet) kriteri ise, pozitif ideal çözüm kümesi 

ağırlıklandırılmış normalize edilmiş karar matrisinin sütunlarının en düşük değerlere sahip elemanları ile 

oluşturulur. Negatif ideal çözüm kümesi ise, ağırlıklandırılmış normalize edilmiş karar matrisinin 

sütunlarının en yüksek değerlere sahip elemanları ile oluşturulur. Bu işlem şu şekilde formüle edilmektedir. 

A∗ = {(max
i

vij |j ∈  B) , (min
i

vij |j ∈  C)} 

A− = {(min
i

vij |j ∈  B) , (max
i

vij |j ∈  C)} 

C ve B, sırasıyla zarar ve yarar kriterlerini temsil etmektedir. 

Adım 6: Ayrım ölçülerinin hesaplanması 

Pozitif ve negatif ideal ayrım ölçüleri, Si* ve Si- sırasıyla, aşağıdaki formüllerdeki gibi hesaplanır: 

 

Si
∗ = √∑(vij − vj

∗)2

n

j=1

 

Si
− = √∑(vij − vj

−)
2

n

j=1

 

Adım 7: İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması 

İdeal çözüme göreli yakınlık (Ci
∗) her alternatif için aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır: 

Ci
∗ = 

Si
−

Si
−  + Si

∗ 
, 0 ≤ Ci

∗ ≤ 1 

Adım 8: Sıralama ve tercih yapılması 

Alternatifler, Ci
∗ değerlerine göre sıralanır. En büyük Ci

∗ değerine sahip alternatif en iyi seçimdir. 

4.Uygulama ve Bulgular 

Bu çalışmada, otogar lokasyon seçimi için iki aşamalı bütünleşmiş bir AHS+TOPSIS modeli sunulmuştur. 

Birinci aşamada alternatifler ve kriterler ve alt kriterler belirlenmiştir. Daha sonra, AHS ile kriterlerin 

ağırlıkları belirlenmiştir. Ağırlıkların belirlenmesi için uzman görüşü alınmıştır. Alanında uzman ve daha 

önce AHS ve TOPSIS modelleri yer belirleme çalışmaları yapan 4 akademisyen ve Türkiye’de kayıtlı 277 

şehirlerarası otobüs firmasından adlarından en çok söz ettiren ve en geniş ulaşım ağı sağlayan 6 otobüs firması 

yetkilisi ile iletişime geçilmiştir. Görüşü alınan uzmanlardan 2’si otogarda yer alan otobüs firması yetkilileri, 

4’ü akademisyendir, 4 otobüs firması yetkilisi ise görüş bildirmek istememiştir. 

Belirlenen alternatifler Tablo 3’te görülebilmektedir. 

Tablo 3: Belirlenen Alternatifler 

Alternatif 1 Başakşehir İlçesine Yapılacak Yeni Otogar 

Alternatif 2 Sultangazi İlçesine Yapılacak Yeni Otogar 

Alternatif 3 Alibeyköy Cep Otogarı’nın Genişletilmesi 

Modelde belirlenen kriterler ve alt kriterler Tablo 4’te görülebilmektedir. 
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Tablo 4: Belirlenen Ana Kriterler ve Alt Kriterler 

Ana Kriterler Alt Kriterler 
K

o
n

u
m

 E
ri

şi
le

b
il

ir
li

k
 

Kuzey Marmara Otoyoluna Uzaklık (Km) 

İstanbul Çevreyolu (TEM) Uzaklık (Km) 

Şehir içi Ulaşım Kolaylığı (Şehir Merkezine olan mesafe) (Km) 

Havalimanına Uzaklık (Km) 

Limana Uzaklık (Km) 

Demiryoluna Uzaklık (Km) 

Toplu Ulaşıma Erişim (En Yakın Toplu Ulaşım Merkezine Uzaklık) (Km) 

D
em

o
g

ra
fi

k
 Komşu İlçe Sayısı 

Toplam Komşu İlçe Nüfusu 

Üniversite Sayısı 

İlçede Bulunan Öğrenci Yurdu Sayısı 

A
lt

y
ap

ı 

Ç
ev

re
 

Toplam Alan (m2) 

Arazi Maliyeti (Alan*Metrekare Fiyatı=Arazi Maliyeti) (TL) 

Birinci aşamada, belirlenen alt kriterlere göre karar matrisi oluşturulmuştur. Modelde kullanılan uzaklık 

verileri Google Haritalar hizmeti kullanılarak toplanmıştır, Demografik bilgiler Türkiye İstatistik 

Kurumu’ndan alınmıştır, Altyapı-Çevre kriteri verileri ise ulusal bir gayrimenkul ticareti sitesi olan 

zingat.com’un bölge raporlarından alınmıştır. Modelde kullanılan veri seti Tablo 5’te görülebilmektedir. 

Tablo 5: Modelde Kullanılan Veri Seti 

Kriter Başakşehir Sultangazi Alibeyköy Cep 

Otogarı Kuzey Marmara Otoyoluna Uzaklık (Km) 22,50 21,40 22,40 

İstanbul Çevreyolu (Tem) Uzaklık (Km) 1 4 1 

Şehir İçi Ulaşım Kolaylığı (Şehir Merkezine Olan 

Mesafe) (Km) 
18,4 16,5 7,2 

Havalimanına Uzaklık (Km) 26,1 28,4 28,9 

Limana Uzaklık (Km) 22,1 17,7 8,8 

Demiryoluna Uzaklık (Km) 2,6 4,4 1,7 

Toplu Ulaşma Erişim (En Yakın Toplu Ulaşım 

Merkezine Uzaklık) (Km) 
1,1 0,25 0,05 

Komşu İlçe Sayısı 7 6 10 

Toplam Komşu İlçe Nüfusu 3408912 2884543 2381312 

Üniversite Sayısı 1 2 3 

İlçede Bulunan Öğrenci Yurdu Sayısı 20 16 20 

Toplam Alan (m2) 1258370 1224084 135859 

Arazi Maliyeti (Alan*Metrekare Fiyatı=Arazi 

Maliyeti) (TL) 
3066647690 6365236800 635548402 
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Önerilen modelin ilk aşamasında uzman görüşüne başvurularak AHS yöntemiyle ana kriterlerin birbirlerine 

karşı önemi yani ağırlıkları hesaplanmıştır. Ana kriterlerin ağırlıkları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Ana Kriterlerin Ağırlıkları 

Kriter Konum Erişilebilirlik Demografi Altyapı-Çevre 

Ağırlık 0,653 0,112 0,235 

Daha sonra, uzman görüşüne başvurularak AHS yöntemiyle, her ana kriterin altında bulunan alt kriterlerin 

ağırlıkları hesaplanmış, elde edilen ağırlıklar altında bulundukları ana kriterlerin ağırlıkları ile çarpılarak her 

bir alt kriterin nihai ağırlığı hesaplanmıştır. Alt kriterlerin nihai ağırlıkları Tablo 7’de görülmektedir. 

Tablo 7: Alt Kriterlerin Ağırlıkları 

Alt Kriterler Ağırlık 

Kuzey Marmara Otoyoluna Uzaklık (Km) 0,0429 

İstanbul Çevreyolu (Tem) Uzaklık (Km) 0,1334 

Şehir İçi Ulaşım Kolaylığı (Şehir Merkezine Olan Mesafe) (Km) 0,1510 

Havalimanına Uzaklık (Km) 0,0455 

Limana Uzaklık (Km) 0,0249 

Demiryoluna Uzaklık (Km) 0,0206 

Toplu Ulaşma Erişim (En Yakın Toplu Ulaşım Merkezine Uzaklık) (Km) 0,2346 

Komşu İlçe Sayısı 0,0287 

Toplam Komşu İlçe Nüfusu 0,0518 

Üniversite Sayısı 0,0123 

İlçede Bulunan Öğrenci Yurdu Sayısı 0,0193 

Toplam Alan (m2) 0,0949 

Arazi Maliyeti (Alan*Metrekare Fiyatı=Arazi Maliyeti) (TL) 0,1401 

Toplam 1 

Önerilen modelin ikinci aşamasında toplanan veriler ve elde edilen kriter ağırlıkları kullanılarak TOPSIS 

yöntemiyle alternatifler sıralanmış ve değerlendirilmiştir. Öncelikle veriler normalize edilmiştir. Örneğin 

Başakşehir alternatifinin Kuzey Marmara Otoyolu’nda Uzaklık normalize değeri 
22,52

√22,52+21,42+22,42
=  0,59 

olarak hesaplanmıştır. Normalize karar matrisi Tablo 8’de görülmektedir.  
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Tablo 8: Normalize Karar Matrisi 

Alt Kriterler Başakşehir Sultangazi 
Alibeyköy Cep 

Otogarı 

Kuzey Marmara Otoyoluna Uzaklık (Km) 0,59 0,56 0,59 

İstanbul Çevreyolu (TEM) Uzaklık (Km) 0,24 0,94 0,24 

Şehir içi Ulaşım Kolaylığı (Şehir Merkezine olan 

mesafe) (Km) 
0,71 0,64 0,28 

Havalimanına Uzaklık (Km) 0,54 0,59 0,60 

Limana Uzaklık (Km) 0,75 0,60 0,30 

Demiryoluna Uzaklık (Km) 0,48 0,82 0,32 

Toplu Ulaşıma Erişim (En Yakın Toplu Ulaşım 

Merkezine Uzaklık) (Km) 
0,97 0,22 0,04 

Komşu İlçe Sayısı 0,51 0,44 0,74 

Toplam Komşu İlçe Nüfusu 0,67 0,57 0,47 

Üniversite Sayısı 0,27 0,53 0,80 

İlçede Bulunan Öğrenci Yurdu Sayısı 0,62 0,49 0,62 

Toplam Alan (𝑚2) 0,71 0,70 0,08 

Arazi Maliyeti (Alan*Metrekare Fiyatı=Arazi 

Maliyeti) (TL) 
0,43 0,90 0,09 

Bir sonraki adımda, her bir alt kriterin ağırlığı ile buna karşılık gelen normalize karar matrisindeki değerler 

çarpılarak ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi elde edilmiştir. Örneğin Başakşehir alternatifinin Kuzey 

Marmara Otoyolu’nda Uzaklık ağırlıklandırılmış normalize değeri 0,59 ×  0,0429 =  0,02 olarak 

hesaplanmıştır. Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi Tablo 9’da görülmektedir. 

Tablo 9: Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi 

Alt Kriterler Başakşehir Sultangazi Alibeyköy Cep 

Otogarı Kuzey Marmara Otoyoluna Uzaklık (Km) 0,03 0,02 0,03 

İstanbul Çevreyolu (TEM) Uzaklık (Km) 0,03 0,13 0,03 

Şehir içi Ulaşım Kolaylığı (Şehir Merkezine olan 

mesafe) (Km) 
0,11 0,10 0,04 

Havalimanına Uzaklık (Km) 0,02 0,03 0,03 

Limana Uzaklık (Km) 0,02 0,01 0,01 

Demiryoluna Uzaklık (Km) 0,01 0,02 0,01 

Toplu Ulaşıma Erişim (En Yakın Toplu Ulaşım 

Merkezine Uzaklık) (Km) 
0,23 0,05 0,01 

Komşu İlçe Sayısı 0,01 0,01 0,02 

Toplam Komşu İlçe Nüfusu 0,03 0,03 0,02 

Üniversite Sayısı 0,00 0,01 0,01 

İlçede Bulunan Öğrenci Yurdu Sayısı 0,01 0,01 0,01 

Toplam Alan (m2) 0,07 0,07 0,01 

Arazi Maliyeti (Alan*Metrekare Fiyatı=Arazi 

Maliyeti) (TL) 
0,06 0,13 0,01 
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Daha sonra, kriterlerin yarar kriteri veya zarar kriteri olduğu belirlenmiş ve elde edilen ağırlıklandırılmış 

normalize matris değerlerine göre her bir kriter için pozitif ideal çözüm değerleri (A∗) ve negatif ideal çözüm 

değerleri (A−) belirlenmiştir. Örneğin Kuzey Marmara Otoyolu’na Uzaklık kriteri bir zarar kriteri olduğu için, 

A∗ değeri, minimum ağırlıklandırılmış normalize değer olan 0,02 olarak belirlenmişken, A− değeri, maksimum 

ağırlıklandırılmış normalize değer olan 0,03 olarak belirlenmiştir. Yarar kriterlerinde ise pozitif ideal sonuç 

için maksimum değerler belirlenmişken, negatif ideal sonuç için minimum değerler belirlenmiştir. Her bir 

kriterin pozitif ve negatif ideal çözüm değerleri Tablo 10’da görülmektedir. 

Tablo 10: Pozitif ve Negatif İdeal Çözüm Değerleri 

Alt Kriterler A∗ A− 

Kuzey Marmara Otoyoluna Uzaklık (Km) 0,02 0,03 

İstanbul Çevreyolu (TEM) Uzaklık (Km) 0,03 0,13 

Şehir içi Ulaşım Kolaylığı (Şehir Merkezine olan mesafe) (Km) 0,04 0,11 

Havalimanına Uzaklık (Km) 0,02 0,03 

Limana Uzaklık (Km) 0,01 0,02 

Demiryoluna Uzaklık (Km) 0,01 0,02 

Toplu Ulaşıma Erişim (En Yakın Toplu Ulaşım Merkezine Uzaklık) 

(Km) 
0,01 0,23 

Komşu İlçe Sayısı 0,02 0,01 

Toplam Komşu İlçe Nüfusu 0,03 0,02 

Üniversite Sayısı 0,01 0,00 

İlçede Bulunan Öğrenci Yurdu Sayısı 0,01 0,01 

Toplam Alan (m2) 0,07 0,01 

Arazi Maliyeti (Alan*Metrekare Fiyatı=Arazi Maliyeti) (TL) 0,01 0,13 

Sonrasında, her bir alternatifin, ağırlıklandırılmış normalize değerlerinin, pozitif ideal çözüm değerleri ve 

negatif ideal çözüm değerlerine uzaklıkları hesaplanmış ve alternatiflerin pozitif ideal uzaklıkları (Si
∗) ve 

negatif (Si
−) ideal uzaklıklarına erişilmiştir. Örneğin Başakşehir alternatifinin pozitif ideal uzaklığı Si

∗ =

√(0,03 − 0,02)2 + (0,03 − 0,03)2+. . . +(0,06 − 0,01)2 = 0,23 olarak negative ideal uzaklığı ise Si
− =

√(0,03 − 0,03)2 + (0,03 − 0,13)2+. . . +(0,06 − 0,13)2 = 0,13 olarak hesaplanmıştır. Her bir alternatifin pozitif 

ideal uzaklık (Si
∗) ve negatif ideal uzaklık (Si

−) değerleri Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11: Pozitif ve Negatif İdeal Uzaklık Değerleri 

Alternatifler Si
∗ Si

− 

Başakşehir İlçesine Yapılacak Yeni Otogar 0,23 0,13 

Sultangazi İlçesine Yapılacak Yeni Otogar 0,16 0,19 

Alibeyköy Cep Otogarı’nın Genişletilmesi 0,06 0,27 

Son adım olarak, her bir alternatifin ideal çözüme göreli yakınlık (Ci
∗) değerleri hesaplanmıştır ve alternatifler 

elde edilen değerlere göre sıralanmıştır. Örneğin, Başakşehir alternatifinin ideal çözüme göreli yakınlık (Ci
∗) 

değeri 
0,23

(0,23+0,13)
= 0,36 olarak hesaplanmıştır. Her bir alternatifin ideal çözüme göreli yakınlık (Ci

∗) değeri 

Tablo 12’de görülebilir. 

Tablo 12: İdeal Çözüme Göreli Yakınlık (𝐂𝐢
∗) Değerleri ve Sıralama 

Alternatifler Ci
∗ Sıralama 

Başakşehir İlçesine Yapılacak Yeni Otogar 0,36 3 

Sultangazi İlçesine Yapılacak Yeni Otogar 0,53 2 

Alibeyköy Cep Otogarı’nın Genişletilmesi 0,82 1 
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Önerilen model ile yapılan hesaplamalara göre, Alibeyköy Cep Otogarı’nın Genişletilmesi alternatifi en uygun 

alternatif olarak belirlenmiştir. Sultangazi İlçesine Yapılacak Yeni Otogar ikinci en iyi alternatif olurken, 

Başakşehir İlçesine Yapılacak Yeni Otogar alternatifi en kötü alternatif olarak belirlenmiştir. 

5.Sonuç ve Tartışma 

İstanbul; tarih boyunca imparatorluklar başkenti olmuştur. Coğrafi lokasyonu, jeostratejik konumu, 

İstanbul’u tüm zamanların gözde kenti haline getirmiştir. Bu değerli özellikleri, ona ticarette, sanatta, 

siyasette, kültürde ve siyasette başrol vermiştir. Hava, deniz ve kara yolu ile taşımacılığın tüm alternatiflerinin 

yolları, bu şehirde kesişmektedir. Her biri şehir olabilecek hacimlerinden oluşan ilçeleri, birçok ülkeninkinden 

fazla nüfusu ile bu şehir; zamanla, tek başına kendisi ülke ayarında bir mega kent haline dönüşmüştür. 25 yıl 

önce yetkililer bunu görerek; İstanbul’daki şehirlerarası otobüs garajlarını, o günün koşullarına göre daha iyi 

bir noktada toplamak sureti ile düzenlemişlerdir. Bugün 25 yıl öncesine nazaran İstanbul çok daha fazla 

büyümüş bu büyüme beraberinde ulaşım ihtiyacını ve haliyle de sorunları büyütmüştür.  

Karayolları taşımacılığına bağlı olarak esnek bir yapı sergileyen otogarlarda yer seçimi kriterleri diğer 

şehirlerarası, ulusal ve uluslararası ulaşım odaklarında olduğu gibi herhangi bir standart ve form söz konusu 

değildir. Ancak yasal çalışmalarla yalnızca düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışlarında bir 

yerden yapılması esası getirilmiş ve otogarlarda bulunması gereken asgari özellikler ve hizmetler 

belirtilmiştir.  

Yukarıdaki birçok farklı ana ve alt faktör değerlendirildiğine Avrupa Yakasına yapılması planlanan yeni 

otogarın şehirlerarası tarifeli sefer yapan karayolu yolcu taşıma sektöründeki tüm araçların İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla zorunlu olarak 

kullanmak durumunda bulundukları Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yakın 

ya da erişimi kolay bir noktada olması gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu amaç köprü ve yolların yapılış 

amaçlarından olan zaman, mesafe ve yakıt tasarrufu sağlanacağı ilkeleri ile de bağdaşmaktadır. Bu noktada 

diğer önemli belirleyici faktörlerin başında otogarları kullanacak nüfus yoğunluğu gelmektedir. Bu kapsamda 

da İstanbul’un nüfus olarak en yoğun bölgeleri ve otogarı kullanacak yoğunluğu oluşturan üniversite 

öğrencilerinin lokasyon olarak kullandıkları (ikamet ettikleri yurtlar ya da üniversite kampüs lokasyonları) 

bölgeler çalışma kapsamında ele alınmıştır. Odayeri, Işıklar ve İhsaniye üzerinden Kuzey Marmara 

Otoyolu’na bağlantısı bulunduğu için ve yapımı devam yeni konut projeleri nedeniyle akademisyenler ve 

otobüs firması yetkileri tarafından 1. alternatif olarak Başakşehir, Cebeci Tüneli ile Kuzey Marmara 

Otoyolu’na İstanbul Çevreyolu TEM üzerinden bağlantı sağlaması ve İstanbul’un en yoğun ilçelerinden 

Esenler, Güngören, Bağcılar’a yakınlığı nedeniyle Sultangazi 2. Alternatif, 3. Alternatif olarak ise mevcut 

bulunan Eyüp Alibeyköy Cep Otogarının genişletilmesi belirlenmiştir.  

Bu çalışmada, otogar lokasyon seçimi için AHS ve TOPSIS yöntemlerinden oluşan hibrid bir model 

önerilmiştir.  

Modelin ilk aşamasında, ana kriterlerin ve alt kriterlerin ağırlıkları yani önem dereceleri, uzman görüşüne 

başvurularak Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemiyle belirlenmiştir. İkinci aşamada ise alternatifler, belirlenen 

kriter ağırlıklarına bağlı olarak TOPSIS yöntemiyle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Alibeyköy Cep 

Otogarı’nın genişletilmesi alternatifi, diğer alternatiflere göre daha iyi alternatif olarak belirlenirken, en kötü 

alternatif ise Başakşehir ilçesine yapılacak yeni otogar olarak belirlenmiştir. 

Gelecekteki çalışmalarda, modelin daha iyi çalışabilmesi için daha fazla uzman ile görüşerek kriter ağırlıkları 

belirlenebilir. Modelin geliştirilmesi için farklı yöntemler ve kriterler modele eklenebilir. 
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Amaç – Bu çalışmada, tepe yöneticilerin kişisel güç kaynakları ile sert etkileme taktiklerine başvurma 

sıklıklarının algılanan örgütsel politika üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, tepe 

yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıklarının algılanan örgütsel politika üzerindeki 

etkisinde tepe yöneticilerin kişisel güç kaynaklarının düzenleyici bir rol oynayıp oynamadığının test 

edilmesi de araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. 

Yöntem –  Saha araştırması, TR62 Çukurova Bölgesi (Adana-Mersin) imalat sektöründe faaliyet gösteren 

orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışan orta düzey yöneticiler üzerinde yürütülmüştür. Temmuz 2014 

– Aralık 2014 tarih aralığında 315 katılımcıdan araştırma verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler, 

güvenilirlik, faktör, korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizleri yapılarak incelenmiştir. 

Bulgular –  Araştırma sonuçları, tepe yöneticilerin kişisel güç kaynaklarının algılanan örgütsel politikayı 

negatif; sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıklarının ise pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. Elde 

edilen bir diğer sonuç ise, tepe yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıkları-algılanan 

örgütsel politika ilişkisinde, yöneticilerin kişisel güç kaynaklarının düzenleyici bir rol oynadığı 

yönündedir. Yapılan basit eğim test sonuçlarına göre, düşük düzeyde kişisel güç kaynaklarına sahip 

tepe yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıkları arttıkça çalışanlarda algılanan örgütsel 

politika da artmaktadır. Tepe yöneticilerin kişisel güç kaynaklarının yüksek olması halinde ise sert 

etkileme taktiklerine başvurma sıklıklarının algılanan örgütsel politika üzerindeki etkisi negatiftir.  

Tartışma – Tepe yöneticilerin kişisel güç kaynakları ile kullandıkları sert etkileme taktiklerinin 

çalışanların örgüte yönelik politik algılamalarını ne yönde etkilediğini anlamak açısından araştırma 

bulgularının ilgili yazına katkı sağlayabileceği ve gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutabileceği 

düşünülebilir. Konuya ilişkin ileride yapılacak çalışmalarda, boylamsal araştırmalarla değişkenler 

arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin tespit edilmesi, farklı meslek grubu çalışanları üzerinde konunun 

incelenmesi, örgütsel politika algısı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu düşünülen yıkıcı liderlik, güç 

zehirlenmesi ile otoriter liderliğin çalışanların bireysel güç mesafesi yönelimleri ile birlikte ele alınarak 

araştırma modeline dahil edilmesi önerilebilir. 
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Purpose – In this study, it was aimed to examine the effect of top managers’ personal power bases and 

use of hard influence tactics on employees’ organizational politics perceptions. In addition, whether the 

relationship between top managers’ use of hard influence tactics and perceived organizational politics 

is moderated by their personal power bases was tested. 

Design/methodology/approach– Using a cross-sectional survey method, data was obtained from 315 

middle managers working in big and medium-sized manufacturing firms operating in TR62 Region 

(Adana-Mersin) during the time period of July 2014-December 2014.  Obtained data was analyzed by 

conducting reliability, factor, correlation and multiple hierarchical regression analyses. 

Findings – Study findings showed that top managers’ personal power bases have a negative; their use 

of hard influence tactics has a positive effect on perceived organizational politics. Moreover, the 

moderating effect of personal power bases on top managers’ use of hard influence tactics- perceived 

organizational politics relationship was found to be significant. According to simple slope test results, 

when top managers’ power bases are low, their use of hard influence tactics has a positive effect on 
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perceived organizational politics. In other case, when top managers’ power bases are high, their use of 

hard influence tactics affects organizational politics perceived negatively.    

Discussion – Study findings may contribute to the relevant literature by broadening the understanding 

of how top managers affect employees’ organizational politics perceptions via their personal power and 

using hard influence tactics. For future researches, replicating the study with other occupational groups, 

using longitudinal research designs to reveal casual relationships among the study variables and 

examining destructive leadership, hubris syndrome, authoritarian leadership with taking into 

employees’ power distance orientations account can be suggested. 

 

1. GİRİŞ 

Örgütsel politika, örgüt üyelerinin kişisel çıkarlarını korumak veya daha da artırmak maksadıyla sergilediği 

faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Kacmar ve Carlson, 1997). Algılanan örgütsel politika ise 

çalışanların örgütü ne düzeyde politik olarak nitelendirdiklerine dair öznel yargılarını ifade etmektedir 

(Vigoda ve Cohen, 2002).  İlgili yazın incelendiğinde, algılanan örgütsel politikanın çalışanların hem yaptıkları 

işe hem de örgüte yönelik tutum ve davranışlarını olumsuz yönde şekillendirdiği görülmektedir (Ferris vd., 

2019). Algılanan örgütsel politika arttıkça, örgüte güven ve bağlılık azalmakta, çalışanların iş tatminleri ve iş 

performansları olumsuz yönde etkilenmekte, çalışma ortamındaki ahenk, moral ve motivasyon zayıflayarak 

üretkenlik karşıtı iş davranışları ile işten ayrılma niyeti de tetiklenmektedir (Hochwarter vd. 2020). Örgütsel 

politika algısının öncelikli olarak çalışan refahı akabinde de örgütsel performans ve verimlik üzerindeki 

olumsuz etkileri dikkate alındığında, bir örgütün çalışanlar tarafından politik olarak algılanmasında hangi 

faktör veya faktörlerin etkili olduğunun belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir  

Araştırmalar, çalışanlarda örgüte yönelik politik algının oluşmasında hem bireysel hem de örgütsel faktörlerin 

etkili olduğuna işaret etmektedir. Örgütün biçimselleşme ve merkezileşme düzeyi, kurum kültürü, belirsizlik, 

çalışanın örgüt hiyerarşisindeki konumu örgütsel politika algısını tetikleyen faktörlerden bazılarıdır (Atınç, 

2010). Bunun yanı sıra, yöneticiden duyulan tatmin ile bazı liderlik tarzlarının da (örn. etik liderlik, 

dönüşümcü ve işlemsel liderlik) örgütsel politika algısını etkilediği ifade edilmektedir (Başar, 2020; Kacmar 

vd., 2013; Kimura, 2012, Vigoda-Gadot, 2007). Bu çalışmada, Sosyal Öğrenme Kuramı (Bandura, 1977) ve 

konuya ilişkin daha önceki araştırma bulgularından hareketle, tepe yöneticilerin kişisel güç kaynakları ile sert 

etkileme taktiklerine başvurma sıklıklarının örgütsel politika algısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup 

olmadığı incelenmiştir. Ayrıca, tepe yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıkları-algılanan 

örgütsel politika ilişkisinde, tepe yöneticilerin kişisel güç kaynaklarının düzenleyici bir rol oynayıp 

oynamadığı da test edilmiştir.  

Yapılan literatür taramasında yöneticilerin kişisel güç kaynakları ile çalışanları istenilen yönde davranışa sevk 

etmek üzere kullandıkları taktiklerin algılanan örgütsel politikayı ne yönde etkilediğini ele alan bir 

araştırmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte, ilgili yazında, örgütsel politika algısını tetikleyen faktörleri 

belirlemeye yönelik yapılan araştırmaların, ardıllarına ilişkin çalışmalara kıyasla daha sınırlı sayıda olduğu 

ifade edilmektedir (Ferris vd., 2019; Hochwarter vd., 2020). Bu noktadan hareketle, elde edilen bulguların ilgili 

alana katkı sağlayabileceği ve gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutabileceği düşünülebilir. Çalışmanın ilk 

bölümünde, kuramsal çerçeveye yer verilmiş, ikinci bölümde araştırma verileri analiz edilmiş, son bölümde 

de elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.   

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Politik Davranış Türü Olarak Etkileme Taktikleri 

Politik davranış, bireyin uzun ya da kısa vadede kendisine fayda sağlamak maksadıyla davranışlarını stratejik 

bir biçimde düzenlemesi olarak tanımlanmaktadır (Ferris vd., 1989). Kendiliğinden oluşan, bilinçsiz bir 

şekilde yerine getirilen ya da kendi çıkarları değil de başkalarının yararı düşünülerek yapılan davranışlar 

politik davranış kapsamına girmemektedir. Politik davranışın özünde diğer insanları etki altına alarak 

amaçlara ulaşma ve kişisel çıkarları gerçekleştirme arzusu yatmaktadır (Bursalı ve Bağcı, 2011:25). Kilit 

bilgileri örgütteki karar alıcılardan saklamak, koalisyon kurmak, kulis yapmak, kurallara aşırı bağlı kalarak 

örgütsel kararları engellemeye çalışmak veya emir komuta zincirini atlamak çalışma hayatında sergilenen 

politik davranışlardan bazılarıdır (Özkalp ve Kırel, 2010:562). 



Ş. N. Seçkin – M. Tikici 13/4 (2021) 3755-3769 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3757 

Politik davranışlar, özü itibariyle hedef kişi/grubu etki altına girişimleri olup söz konusu etkileme 

girişimlerinin türlerini belirlemeye yönelik çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. İlk olarak Kipnis vd. (1980), 370 

adet etkileme taktiği tanımlamış; bunları kendi aralarında gruplandırarak sekiz kategori altında 

toplamışlardır. Bunlar; rasyonellik, göze girme, değişim, meydan okuma-iddiacılık, bir üst makama başvurma, 

koalisyon, engelleme ve onaylamadır. Araştırmacılar, rasyonelliğin en çok üstlere yönelik; meydan okuma ve 

engellemenin astlara; göze girme, değişim ile bir üst makama başvurmanın ise yatay yönde sıklıkla kullanılan 

etkileme taktikleri olduğunu belirlemişlerdir. Öte yandan, Schriesheim ve Hinkin (1990) de Kipnis ve 

arkadaşlarının belirlediği sekiz etkileme taktiğini yeniden ele almış; bu sekiz taktiğin ne düzeyde geçerli ve 

güvenilir olduğunu incelemişlerdir. Araştırmacılar, Kipnis ve arkadaşlarının (1980) öne sürdüğü sekiz 

etkileme taktiğinin belirlenmesinde örneklem seçimi, faktör analizi ve içsel tutarlılık göstergelerine ilişkin 

birtakım sorunlar olduğunu tespit etmişlerdir. Bunlar arasından sadece altı taktiğin (rasyonellik, göze girme, 

değişim, meydan okuma, koalisyon ve bir üst makama başvurmanın) sağlam bir faktör yapısı ve yüksek düzeyde iyi 

uyum indeksine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Bir diğer sınıflandırma da Yukl ve arkadaşları (1990, 1992) tarafından yapılmıştır. Rasyonel ikna, övme, değişim, 

baskı, koalisyon, ilham verici çekicilik ve danışma olmak üzere dokuz etkileme taktiği tanımlamışlardır. Daha 

sonra, Yukl vd. (2005) tarafından listeye iki taktik daha eklenmiş (işbirliği ve bilgilendirme) ve toplam sayı on 

bire çıkmıştır. Bu taktikler aşağıdaki gibidir (Yukl, 2010:173-177): 

 Rasyonel İkna: Kişinin istek ve taleplerine ilişkin izahat vermesi, gerekçelerini açıklaması ve mantıken 

karşı tarafı ikna etmeye çalışmasıdır. 

 Yasal Dayanak Sunma: Bu taktikle kişi, istek ve taleplerine ilişkin yasal dayanak sunarak karşı tarafı 

istediği yönde davranmaya sevk eder. Örgütsel politika ve kurallar, anlaşma ve sözleşmeler; geçmişte 

alınmış emsal teşkil eden kararlar karşı tarafa yasal dayanak olarak gösterilebilir. 

 Övme: Övme taktiğinde, hedef kişi veya grubun sempatisini kazanmak amaçlanır. Etki altına alınmak 

istenen kişi veya gruba iltifat etmek, iyilik yapmak, hürmetkar davranışlar sergilemek bu taktiğin 

kullanımına örnek olarak verilebilir.  

 Değişim: Bu taktikle birey, karşı tarafa bazı iyiliklerde bulunacağını taahhüt eder. Değişim taktiği 

uygulanırken hedef kişi ya da gruba cezbedici bazı ödüller vaad edilir. Ücret artışı, terfi, kariyerde 

ilerleme, bir başka görevde destek verme veya kaynak tahsisi söz konusu ödüllere örnek olarak verilebilir. 

 Baskı: Kişinin; tehdit, ikaz, çok sıkı kontrol ya da sürekli hatırlatmalarla karşı tarafı baskı altına alması ve 

onu istediği yönde hareket etmeye sevk etmesidir.  

 Koalisyon: Bireyin, hedeflerine ulaşmak için kendisine fayda sağlayacak diğer kişi veya grupla ittifak 

oluşturmasıdır. 

 İlham Verici Çekicilik: Bu taktikle, politik aktör hedef kişi veya grupta heyecan, şevk ve coşku yaratarak 

karşı tarafın istek ve taleplerini yerine getirmesini hedefler. Vatanseverlik, sadakat, bağımsızlık, özgürlük, 

kendini gerçekleştirme, eşitlik, adalet, ilerleme, hümanizm, mükemmele ulaşmak gibi değerler ilham 

verici çekiciliğe temel teşkil edecek biçimde kullanılabilir. 

 Kişisel Çekicilik: Politik aktör, karşı tarafla olan arkadaşlık ilişkisine dayanarak ya da bağlılık veya 

sadakat gibi değerlere vurgu yaparak karşı taraftan kendisi için bir iyilikte bulunmasını talep eder.  

 Danışma: Kişi, hali hazırda kendisinin almış olduğu bir kararı diğerlerinin de desteklemesini sağlamak 

amacıyla diğer kişi veya grubun fikir ve görüşlerine başvurur.  

 İşbirliği: Bu taktikle politik aktör, karşı tarafa istek ve emirlerine riayet etmesi halinde ona ihtiyaç 

duyduğu kaynakları sunacağını ve kendisine destek vereceğini vaad eder. Talep edilen görevin nasıl 

yerine getirileceğini karşı tarafa öğretmek; görev sürecinde gerekli teknik desteği vermek veya herhangi 

bir problem çıkması halinde sorunun çözülmesi için devreye girmek karşı tarafa taahhüt edilebilir. 

 Bilgilendirme: Bilgilendirme taktiğiyle kişi, istek ve taleplerine rıza gösterilmesinin karşı tarafın bireysel 

çıkarlarını nasıl artıracağına dair karşı tarafı bilgilendirmekte ve böylelikle hedef kişi ya da grubu etkisi 

altına almaya çalışmaktadır.  

Etkileme taktiklerinin rasyonel, sert ve yumuşak olmak üzere üç ana kategoride ele alındığı görülmektedir. 

Rasyonel taktikler bilgilendirme ile rasyonel iknâyı; sert etkileme taktikleri baskı, yasal dayanak sunma, 

değişim ve koalisyonu; yumuşak taktikler ise övme, danışma, işbirliği, ilham verici çekicilik ile kişisel 

çekiciliği içermektedir (Yukl vd.,2008). Rasyonel taktiklerde, hedef kişi ile ikna edici bir biçimde iletişim 

kurularak onu mantık ve çıkarlar doğrultusunda ikna etmek amaçlanmaktadır. Özellikle rasyonel ikna 
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taktiğinin yöneticiler tarafından sıklıkla kullanıldığı; genellikle başarılı sonuçlar verdiği ve yönetsel etkinliği 

olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir (Clarke ve Ward, 2006; Yukl ve Tracey, 1992). Sert taktikler, kişinin 

pozisyona bağlı güç kaynaklarına sahip olmasını gerektirmekte ve etkileme girişimleri daha çok gayri şahsi 

bir biçimde yapılmaktadır (Falbe ve Yukl, 1992:644). Bu taktiklerin, genellikle etkileme girişiminde bulunan 

kişi ile hedef arasındaki ilişki kalitesini olumsuz yönde etkilediği ve zorlama içerdiği belirtilmektedir 

(Knippenberg ve Steensma, 2003; Falbe ve Yukl, 1992). Yumuşak taktikler ise kişisel güç kaynaklarının 

kullanımı ile ilişkili olup çalışanların değer sistemlerinde, duygu ve düşüncelerinde olumlu yönde bir 

dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamakta ve daha etkili sonuçlar verdiği görülmektedir (Falbe ve Yukl, 1992; 

Steensma ve Milligen, 2003; Clarke ve Ward, 2006). 

Çalışma hayatında yöneticilerin astlarını etkilemede birçok farklı etkileme taktiği kullandığı ve kullandıkları 

etkileme taktiklerinin de liderlik tarzlarına ilişkin bir ipucu niteliği taşıdığı ifade edilmektedir. Yapılan 

araştırmalar, ilham verme taktiğinin dönüşümcü liderlik (Cable ve Judge, 2003); danışma taktiğinin katılımcı 

liderlik (Falbe ve Yukl, 1992); değişim taktiğinin lider-üye etkileşimi (Liden vd.,1997); yasal dayanak 

sunmanın otoriter liderlik, baskı taktiğinin ise istismarcı yönetim (Tepper, 2000) ile ilişkili olduğuna işaret 

etmektedir. Ayrıca dönüşümcü liderlerin yumuşak etkileme taktiklerine (Curtis, 2018, Lian ve Tui, 2012); 

işlemsel/transaksiyonel liderlerin ise sert etkileme taktiklerine (Cerni vd., 2014) daha sık başvurdukları 

belirtilmektedir. 

Etkileme taktiklerinin arzu edilen sonuçlar vermesinin- bir diğer ifadeyle, politik aktörün karşı tarafı istenilen 

yönde davranışa sevk etme girişiminin başarıyla sonuçlanmasının- birçok faktöre bağlı olduğu görülmektedir 

Politik aktörün hangi taktiği ne zaman ve ne sıklıkla kullandığı, etkileme girişiminin amacı, politik aktör ile 

karşı taraf arasındaki güç mesafesi, yerine getirilmesi istenen taleple ilgili etki altına alınmak istenen hedef 

kişi veya grubun ne düşündüğü gibi çeşitli etmenler etkileme taktiklerinin başarısını önemli ölçüde 

etkilemektedir (Falbe ve Yukl, 1992:640). Bununla birlikte, politik aktörün bulunduğu pozisyona bağlı olarak 

taktik seçiminde makul olması; belli bir düzeyde gücü elinde bulundurması ve seçilen taktiğin karşı tarafın 

tutum ve davranışlarını değiştirecek nitelikte olması gerekmektedir (Yukl, 2010:181). Ayrıca, işletmelerde lider 

veya yöneticilerin, etkileme girişimlerinin astlar tarafından nasıl algılanıp yorumlandığını, astların 

kendilerinden beklentilerinin neler olduğunu da hesaba katarlarsa etkileme girişimlerinde daha başarılı 

olacakları ifade edilmektedir (Ammeter vd., 2002:783). Son olarak, kişinin politik yeteneğe sahip olması 

gerektiğine dikkat çekilmekte ve bir etkileme taktiğinin beceriksiz bir biçimde kullanılması halinde; seçilen 

taktik mevcut durum için en doğru seçim olsa bile başarısızlığın kaçınılmaz olacağı dile getirilmektedir (Yukl, 

2010:183). 

2.2. Algılanan Örgütsel Politika 

Algılanan örgütsel politika, çalışanların örgütü ne düzeyde politik olarak değerlendirdiklerine ilişkin öznel 

yargılarını ifade etmektedir (Vigoda ve Cohen, 2002).  Söz konusu yargı, örgüt içinde politik faaliyetlerin fiili 

olarak ne düzeyde gerçekleştiğine dair mutlak bir gerçekliği ifade etmemekte; bu algı çalışandan çalışana 

farklılık göstermektedir (Ferris vd., 1989; Zhou ve Ferris, 1995). Örneğin, bir çalışan yüksek düzeyde politik 

bir kurumda çalıştığını düşünürken, bir diğeri örgütün politik olduğunu düşünmemektedir. Ya da örgütte 

tamamen iyi niyetle yapılan bir davranış veya yürütülen bir süreç, bazı çalışanlar tarafından politik olarak 

yorumlanırken, diğerleri tarafından politik olarak görülmemektedir (Bursalı ve Bağcı, 2011:24). Tüm bu 

algılama ve yorumlama farklılıklarına rağmen, çalışanların örgütü ne düzeyde politik olarak 

değerlendirdikleri, bireylerin hem yaptıkları işe hem de çalıştıkları kuruma yönelik tutum ve davranışlarını 

önemli ölçüde şekillendirmekte ve örgütsel çıktılara da etki etmektedir (Kacmar ve Carlson, 1997:628). 

Nitekim, araştırma sonuçları da algılanan örgütsel politika arttıkça çalışanlarda iş performansı, örgüte 

duyulan güven, örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının azaldığını; örgütsel sinizm, 

tükenmişlik, işten ayrılma niyeti ve üretkenlik karşıtı iş davranışlarının da arttığını göstermektedir 

(Hochwarter vd., 2020; Ferris vd., 2019)    

Çalışanlarda örgüte yönelik politika algının oluşmasında, çalışanların sahip oldukları bazı kişilik 

özelliklerinin etkili olduğu ifade edilmektedir. Araştırmalar, dış denetim odaklı, Makyavelist kişilik özelliğine 

sahip ve olumsuz duygulanım düzeyi yüksek çalışanların örgütü daha fazla politik olarak algıladıklarını 

göstermektedir (O’Connor ve Morrison, 2001; Andrews ve Kacmar, 2001; Miller ve Nichols, 2008; Valle ve 

Perrewe, 2000; Atınç vd., 2010). Ayrıca, örgütün alt kademelerindeki çalışanlarda algılanan örgütsel 
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politikanın da daha fazla olduğu belirtilmektedir (Ferris vd., 1996:257). Gandz ve Murray (1980)’e göre, örgüt 

hiyerarşisinin alt kademelerindeki çalışanlar, örgütteki mevcut pozisyonlarından memnun olmamakta, bu 

nedenle de çalışma ortamına ilişkin kötümser bir bakış açısı benimsemekte ve örgüt içinde yükselememelerine 

gerekçe olarak da örgütsel politikayı göstermektedirler. 

Örgütsel politika algısını tetikleyen örgütsel faktörler incelendiğinde ise, araştırma sonuçları yüksek düzeyde 

merkezileşme ve düşük düzeydeki biçimselleşmenin örgütsel politika algısını pozitif (Gotsis ve Kortezi, 2010; 

Ferris ve Kacmar, 1992; Altıntaş, 2007); etkili insan kaynakları uygulamaları (Arı ve Özenci, 2020) ile 

destekleyici ve yenilikçi örgüt ikliminin (Erol ve Kunt, 2018) negatif yönde etkilediğine işaret etmektedir. 

Ayrıca, düşük düzeyde beceri çeşitliliği, özerklik, geri besleme (Ferris ve Kacmar, 1992) ile rol belirsizliği de 

(Poon, 2003) çalışanlarda örgütsel politika algısını tetiklemektedir. Bunun yanı sıra, yönetici davranışları ile 

liderlik tarzlarının da örgütsel politika algısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu ifade edilmektedir (Vigoda-

Gadot, 2007; Drory, 1993). Örneğin, yöneticilerin sergilediği politik davranışların çalışanların örgüte yönelik 

politik algılamalarını tetiklediği (Ferris vd., 1989; Ferris ve Kacmar, 1992); algılanan etik liderliğin ise negatif 

yönde etkilediğini görülmektedir (Başar, 2020; Kacmar vd., 2013).   

Çalışanlarda örgütsel politika algısına etki edebilecek bir diğer faktörün de tepe yöneticilerin kullandıkları 

sert etkileme taktikleri (baskı, yasal dayanak, değişim ve koalisyon) olacağı düşünülmektedir. Sert etkileme 

taktikleri, kişinin pozisyona bağlı güç kaynaklarını kullanması ile yakından ilişkili olup etkileme girişimleri 

daha çok manipülatif bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Bu taktiklerde kişi, istek ve taleplerini hedef 

kişi/gruba dayatmakta ve bu durum genellikle taraflar arasında gerginliğe yol açmaktadır. Bununla birlikte, 

sert etkileme taktikleri, çalışanların duygu ve düşüncelerinde herhangi bir değişim veya dönüşüm 

gerçekleştirmeyi amaçlamamakta; çalışanları ikna etmeye çalışmadan onları arzu edilen yönde davranmaya 

sevk etmek esas hedef alınmaktadır (Knippenberg ve Steensma, 2003; Falbe ve Yukl, 1992) Bu taktiklerin, 

genellikle çalışanlar tarafından manipülatif davranışlar olarak yorumlandığı, arzu edilen sonuçları vermede 

en etkisiz taktikler olduğu, çalışanlar  tarafından dirençle karşılandığı (Falbe ve Yukl, 1992, Lee vd., 2017)) ve 

algılanan etkileşimsel adaletsizliği de artırdığı (Tepper vd., 1998) görülmektedir.  

Yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıkları arttıkça, bu durumun amir-çalışan ilişki kalitesini 

zedeleyerek çalışanlarda yöneticiye karşı bir güvensizlik oluşturabileceği ve çalışanların yaşadıkları bu 

güvensizliği de örgütün bütününe genelleştirebilecekleri ifade edilebilir. Ayrıca, sert etkileme taktiklerini 

sıklıkla kullanan yöneticilerin, çalışanlar nezdinde, örgütsel menfaatlerden ziyade kendi bireysel amaçlarını 

gözeten politik aktörler olarak algılanabilecekleri ve sergiledikleri bu taktiklerle çalışanlara olumsuz yönde 

bir rol modeli olacakları düşünülebilir. Nitekim Sosyal Öğrenme Kuramına (Bandura, 1977) göre, bireyler 

içinde bulundukları sosyal düzlem içerisinde kendilerine örnek aldıkları rol modeli vasıtasıyla öğrenmekte, 

kendi davranışlarını buna göre şekillendirmekte ya da yeni davranışlar benimsemektedirler. İşletmelerde de 

liderlerin çalışanlara rol modeli oldukları; örgütte hangi davranışların kabul görülüp hangilerinin 

görülmediğine dair çalışanlara bizzat kendi eylemleriyle örnek teşkil ettikleri bilinmektedir (Weiss, 1977). Bu 

noktadan hareketle, tepe yöneticilerin sert etkileme taktiklerini kullanma sıklıkları arttıkça, bu taktiklerin 

örgüt tarafından meşru kabul edildiği şeklinde çalışanlarda bir kanaat/algı oluşabileceği; çalışanların 

yöneticiye ve örgüte karşı bir güvensizlik duyabileceği; örgüt içinde, karşı tarafı istenilen yönde davranmaya 

sevk etme amacı güden manipülatif davranışların ortaya çıkması açısından uygun bir zemin oluşabileceği ve 

örgütün çalışanlar tarafından daha fazla politik olarak değerlendirilebileceği beklenebilir.  

H1: Tepe yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıkları, örgütsel politika algısını pozitif yönde 

etkiler. 

2.3. Kişisel Güç Kaynakları 

Kişisel güç kaynakları, kişinin sahip olduğu yetenek, bilgi, beceri, kişilik vb. gibi bireysel nitelikleri sayesinde 

kazandığı güç türleri olup; karizmatik ve uzmanlık gücü olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılmaktadır (Yukl 

and Falbe, 1991:416; Rahim vd.,1994:137; French ve Raven, 1959). Karizmatik güç, bu gücü elinde bulunduran 

kişiye isteyerek benzemeye çalışma, ona özenme ve onunla özdeşleşme temeline dayanmaktadır (French ve 

Raven, 1959). Örneğin, bir çalışan, amirine yüksek düzeyde güven, sadakat ve bağlılık duyuyor; onunla 

kendisini özdeşleştiriyorsa söz konusu yöneticinin karizmatik güce sahip olduğu ifade edilmektedir (Fiol vd., 

1999).  
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Uzmanlık gücü ise bireyin sahip olduğu mesleki bilgi, beceri veya tecrübesi nedeniyle karşı tarafı istediği 

yönde davranış sergilemeye sevk edebilme kapasitesidir (French ve Raven, 1959). Uzmanlık gücü, illa ki amir 

ve çalışan arasında yüz-yüze bir etkileşimi gerektirmemekte; çalışan, amirinin uzmanlığına inandığı ve 

güvendiği takdirde üstünün uzmanlık gücünü kabul edip onun istek ve taleplerini benimseyebilmekte ve 

uyma davranışı sergileyebilmektedir (Lee, 2008:55; Warren, 1968:953).  

Yöneticilerin kişisel güç kaynakları vasıtasıyla, çalışanların işe ve örgüte yönelik tutum ve davranışlarını 

olumlu yönde şekillendirdikleri görülmektedir. Örneğin, Liao (2008) araştırma sonuçlarına göre, yöneticilerin 

kişisel güç kaynakları arttıkça çalışanların örgüte duydukları güven artmakta ve çalışanlar daha fazla bilgi 

paylaşımına yönelmektedir. Erkutlu ve Chafra (2006:289) tarafından otel işletmelerinde yapılan bir diğer 

araştırma sonucuna göre ise, yöneticinin sahip olduğu kişisel güç kaynakları çalışanlarda iş stresini 

azaltmaktadır. Munduate ve Dorado (1998) araştırma sonuçları da, yöneticilerin kişisel güç kaynaklarının 

örgütsel değişim süreçlerinde çalışanların değişime karşı işbirlikçi tutum sergilemelerinde daha etkili 

olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, astları tarafından karizmatik ve uzmanlık gücüne sahip olarak 

algılanan yöneticilerin örgütsel değişim sürecinde daha az direnç ile karşılaştığını ve değişim sürecini daha 

kolay bir şekilde gerçekleştirebildiklerine dikkat çekmektedirler. Ayrıca, yöneticilerin sahip olduğu kişisel güç 

kaynakları arttıkça çalışanların iş tatminlerinin arttığı, daha fazla bağlamsal performans sergiledikleri (Dirik 

ve Eryılmaz, 2018), işe daha az devamsızlık yaptıkları ve daha az işten ayrılmaya niyetlendikleri 

görülmektedir (Carson vd., 1993), 

Kişisel güç kaynaklarının olumlu sonuçlarından birisinin de örgütsel politika algısındaki azalma olacağı 

beklenmektedir. Ayrıca, yöneticilerin sert etkileme taktiklerini kullanma sıklıklarının örgütsel politika algısı 

üzerindeki pozitif yönlü etkisinin, yöneticinin karizmatik ve uzmanlık gücüne bağlı olarak da farklılaşacağı 

beklenmektedir. Kişisel güç kaynakları, amir-çalışan ilişki kalitesini olumlu yönde şekillendirmekte; tarafların 

karşılıklı anlayış ve destek temeline dayanan bir etkileşim içerisine girmelerini mümkün hale getirmektedir. 

Yüksek düzeyde kişisel güç kaynaklarına sahip yöneticiler, astlarda sempati uyandıracak tarzda nazik ve 

arkadaşça bir dil kullanmakta, yönetici ile çalışanların aynı seviyede olduğunu ifade eden bir iletişim tarzı 

sergilemektedirler. Bu yöneticilerin daha profesyonel, olumlu ve zorlama içermeyen bir güç kullanımına 

başvurdukları; ast-üst ilişkilerinde psikolojik unsurlara önem verdikleri görülmektedir (Aslanargun, 

2010:185). Araştırmalar, yöneticilere ilişkin algılanan karizmatik ve uzmanlık gücü arttıkça, çalışanların 

üstlerinden daha fazla tatmin olduklarını, yönetime duydukları güven ve bağlılığın arttığını göstermektedir 

(Gupta ve Sharma, 2008; Lee, 2008; Özarallı, 2015; Steensma ve Visser, 2007; Mayer vd., 2011; Kabadayı ve 

Türkay, 2020). Ayrıca, yöneticilerin kişisel güç kaynakları vasıtasıyla örgüt içindeki psikolojik iklimi olumlu 

yönde şekillendirdikleri, böylelikle çalışanların örgüte daha fazla güven duydukları, örgütsel bağlılıklarının 

ve algıladıkları örgütsel adaletin de arttığı görülmektedir (Ward, 1998; Liao, 2008, Çalışkur, 2015; Kabadayı ve 

Türkay, 2020; Pierro vd., 2007; Bağcı ve Bursalı, 2011; Mossholder vd., 1998). Konuya ilişkin, yukarıda ifade 

edilen daha önceki araştırma bulgularından hareketle, tepe yöneticilerin kişisel güç kaynakları arttıkça, 

çalışanların hem yöneticiye hem de örgüte karşı daha fazla güven ve bağlılık duyacakları, dolayısıyla da 

örgütü daha az politik olarak değerlendirebilecekleri ifade edilebilir. Ayrıca, karizmatik ve uzmanlık gücü 

yüksek yöneticilerin kullandıkları sert etkileme taktiklerinin çalışanlar tarafından daha az olumsuz yönde 

yorumlanacağı; bu nedenle de örgütü daha az politik olarak nitelendirebilecekleri ifade edilebilir. 

 

H2: Tepe yöneticisine ilişkin algılanan karizmatik güç, örgütsel politika algısını negatif yönde etkiler 

H3: Tepe yöneticisine ilişkin algılanan uzmanlık gücü, örgütsel politika algısını nagatif yönde etkiler 

H4: Karizmatik güç, tepe yöneticisinin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklığı-algılanan örgütsel politika 

ilişkisinde düzenleyici bir rol oynar. 

H5: Uzmanlık gücü, tepe yöneticisinin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklığı-algılanan örgütsel politika 

ilişkisinde düzenleyici bir rol oynar. 
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                                                              Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Yöntemi ve Örneklem 

Bu çalışma, nicel bir araştırma olup araştırma verileri yürütülen anket çalışmasıyla temin edilmiştir.  

Araştırma evreni, TR62 Çukurova Bölgesi (Adana-Mersin) imalat sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük 

ölçekli işletmelerdeki orta düzey yöneticiler olarak belirlenmiştir. Temmuz 2014 – Aralık 2014 tarihleri 

arasında, basit tesadüfi örneklem yoluyla 458 orta düzey yöneticiye ulaşılmış; 328’i anket çalışmasına 

katılmayı kabul etmiştir. Bölgede orta ve büyük ölçekli imalatçı işletmelerde çalışmakta olan toplam orta 

düzey yönetici sayısına ilişkin resmi nitelikte bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak Adana ve Mersin Ticaret 

Odaları’ndan söz konusu işletmelerdeki alt, orta ve üst düzey olmak üzere toplam yönetici sayısının 1756 

olduğu öğrenilmiştir. 1700-1800 büyüklüğündeki bir ana kütleye karşılık 313-317 aralığındaki bir örneklem 

hacmi yeterli görüldüğünden (Altunışık vd., 2010:135); katılımcı bazında kabul edilebilir bir sayıya ulaşıldığı 

kanaatine varılmıştır. 328 anket formundan 13 tanesi eksik ve gelişigüzel doldurulmuş olması nedeniyle 

elenmiş; 315 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler, güvenilirlik, korelasyon ve 

hiyerarşik regresyon analizleri yapılarak incelenmiştir. 

Katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında; %21,2’sinin 35 yaşının altında; %51,7’sinin 36-45; 

%20,6’sının 46-55; %6,3’ünün de 56-65 yaş aralığında olduğu görülmektedir.  Anketi cevaplayan orta düzey 

yöneticilerin neredeyse tümü (%98,7) erkektir. %1,3’ü lisansüstü; %71,4’ü lisans; %18,4’ü yüksekokul; %7,6’sı 

lise ve %1,3’ü de ilköğretim mezunudur. Katılımcıların %32,1’i pazarlama; %30,8’i üretim; %29,5’i 

muhasebe/finansman ve %6,3’ü de insan kaynakları bölümünde çalışmaktadır. İşletmedeki çalışma süreleri 

ise %21,3’ünün 3 yıldan az; %38,7’sinin 3-7 yıl; %23,2’sinin 8-14 yıl ve %16,8’inin de 15 yıl ve üzeridir.   

3.2. Ölçekler 

Tepe yöneticilerin sert etkileme taktiklerine ne sıklıkla başvurduklarını belirlemek üzere Yukl ve arkadaşları 

(2008) tarafından geliştirilen Etkileme Davranışı Envanterinden (Influence Behavior Questionnaire-G) 

yararlanılmıştır.  Envanterde yer alan ve sert etkileme taktikleri olarak adlandırılan (Yukl vd., 2005) baskı (4 

madde), yasal dayanak sunma (4 madde), değişim (4 madde) ve koalisyon (4 madde) taktiklerine ait alt 

ölçekler kullanılmıştır. Katılımcılardan, her bir ifadenin yanına bu ifadenin ne sıklıkta gerçekleştiğini 

belirtmeleri istenmiştir (1= Tepe yöneticimin bu taktiği uyguladığını hatırlamıyorum, 2= Tepe yöneticim bu 

taktiği nadiren uygular, 3= Tepe yöneticim bu taktiği ara sıra uygular, 4= Tepe yöneticim bu taktiği oldukça 

sık uygular, 5= Tepe yöneticim bu taktiği çok sık uygular). Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda baskı, yasal 

dayanak sunma, değişim ve koalisyon taktiklerine ilişkin cronbach alpha (α) değerleri sırasıyla; 0,85; 0,79;0,75 

ve 0,86 olarak bulunmuştur.  

Tepe yöneticilerin kişisel güç kaynaklarını ölçmek üzere, Rahim (1988) tarafından geliştirilen Rahim Lider Güç 

Envanterinden (Rahim Leader Power Inventory-(RLPI)) yararlanılmıştır. Ölçek astların; yöneticilerinin sahip 

olduğu güç kaynaklarına ilişkin algılamalarını ölçmek üzere geliştirilmiştir. Envanterden yer alan ve kişisel 

güç kaynakları olarak adlandırılan uzmanlık gücü (6 ifade) ve karizmatik güce (6 ifade) ilişkin alt ölçekler 

kullanılmıştır. Ölçek 5 noktalı Likert tipi olup yanıtlar, 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum 

aralığında derecelendirilmiştir. Uzmanlık gücüne ilişkin elde edilen cronbach alpha (α) değeri 0,82; karizmatik 

güç için ise 0,89’dur. 

Katılımcıların örgütsel politika algısını ölçmek üzere Kaçmar ve Ferris (1991) tarafından geliştirilen, 12 

ifadeden oluşan 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Örgütsel politika algısı ölçeği ilk olarak Kaçmar ve Ferris 

(1991) tarafından üç boyutlu (genel politik davranışlar, öne geçmek için iyi geçinme, ücret ve terfi politikaları) 

olarak geliştirilmiş ancak Nye ve Witt (1993)’in 1297 askeri personel üzerinde yürüttüğü araştırmada, faktör 
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analizi sonuçları ölçeğin tek boyutlu olduğunu göstermiştir. Ölçekte yer alan ters kodlu ifadeler veri 

analizinden önce SPSS program komutları kullanılarak yeniden düzenlenmiştir. Ölçeğe ilişkin elde edilen 

cronbach alpha (α) 0,83’tür.   

4. Bulgular 

Veri analizinin ilk aşamasında, araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı, birleşme ve ayrışma geçerliliği test 

edilmiştir. Ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek üzere AMOS 23.0 programında en yüksek olabilirlik 

(maximum-likelihood) yöntemi kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmış; ölçeklere ilişkin ortalama 

açıklanan varyans (AVE) ve bileşik güvenilirlik (CR: Composite Reliability) değerleri hesaplanmıştır. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 1’de yer almaktadır:  

Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları, Ortalama Açıklanan Varyans (AVE), Bileşik Güvenilirlik (CR) 

ve Cronbach Alpha (α) Değerleri 

Değişkenler χ2/ (df) RMSEA TLI GFI CFI AVE CR Faktör Yükleri 

Karizmatik Güç 2,609 ,072 ,978 ,980 ,988 ,584 ,847 ,587-,839 

Uzmanlık Gücü 2,238 ,063 ,973 ,981 ,985 ,570 ,841 ,672-,786 

Sert Etkileme Taktikleri 1,088 ,017 ,997 ,998 ,997 ,624 ,868 ,598-,849 

Algılanan Örgütsel Politika 2,686 ,073 ,948 ,966 ,968 ,578 ,840 ,468-,840 

Tablo 1’de yer alan sonuçlar incelendiğinde, karizmatik güç, uzmanlık gücü ve algılanan örgütsel politikanın 

kabul edilebilir uyum indeks değerlerine sahip olduğu görülmektedir [Kabul edilebilir düzeydeki uyum 

indeks değerleri: χ2/df ≤4-5; RMSEA=0,06-0,08; TLI=0,90-0,94; GFI=0,85-0,89; CFI ≥0,95; (Byrne; 2016; Meydan 

ve Şeşen, 2015:37)]. Sert etkileme taktiklerinin ise iyi uyum indeks değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir [İyi 

uyum indeks değerleri, sırasıyla: χ2/df= ≤3; RMSEA=≤0,05; GFI≥0,90; TLI ≥ 0,95; CFI ≥ 0,97 (Byrne; 2016; 

Meydan ve Şeşen,2015:37)].  

Elde edilen bir diğer sonuç ise, ölçeklere ilişkin hesaplanan açıklanan ortalama varyans (AVE) değerlerinin 

0,50; bileşik güvenilirlik (CR) değerlerinin ise 0,70’ten büyük olduğu yönündedir. Böylelikle, ölçeklerin 

birleşim geçerliliğine sahip olduğu ifade edilebilir (Hair vd., 2010).  

Ölçeklerin, ayrışma geçerliliğine sahip olup olmadığını belirlemek üzere değişkenlerin ortalama açıklanan 

varyans değerlerinin karekökü (√AVE) ile değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları karşılaştırılmıştır 

(Fornell & Larcker, 1981). Değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarını hesaplamadan önce, verilerin 

normal dağılım gösterip göstermediği SPSS 21.0 paket programında Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi ile 

incelenmiş; elde edilen sonuçlar verilerin normal dağıldığını göstermiştir (p>0,05). Parametrik testlerin bir ön 

koşulu olan normallik varsayımı karşılandığından, Pearson korelasyon analizi yapılmış ve elde edilen 

sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.    

Tablo 2: Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 1 2 3 4 

1. Algılanan Örgütsel Politika  (,76)    

2. Karizmatik Güç   -,71** (,77)   

3. Uzmanlık Gücü   -,55**   ,69** (,75)  

4.Sert Etkileme Taktikleri     ,36**  -,41**  -,30** (,79) 

 Ortalama 3,01 3,47 3,86 3,07 

 Standart Sapma 0,76 1,02 0,70 1,19 
 ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05, (): √AVE  

 

Tablo 2’de yer alan sonuçlar, tüm değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarının, her bir değişkene ait 

ortalama açıklanan varyans değerlerinin kare kökünden(√AVE) küçük olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, 

ölçeklerin ayrışma geçerliliğine sahip olduğu ifade edilebilir (Fornell & Larcker, 1981; Hair vd., 2010).  

Tablo 2’de yer alan korelasyon katsayıları incelendiği, algılanan örgütsel politika ile karizmatik ve uzmanlık 

gücünün negatif; sert etkileme taktiklerinin pozitif yönde ilişkili olduğu görülmektedir [(r=-,71; p<0,01); (r=-

,51; p<0,01); (r=,36; p<0,01), sırasıyla]. Sert etkileme taktikleri ile hem karizmatik hem de uzmanlık gücü 

arasında da negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır [(r=-,41; p<0,01); (r=-,30; p<0,01) sırasıyla].  
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Karizmatik güç, uzmanlık gücü ve sert etkileme taktiklerinin algılanan örgütsel politika üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahip olup olmadığını belirlemek üzere regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’te 

yer almaktadır: 

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Algılanan Örgütsel Politika 

Β SH t p 

Sabit 4,854 ,181  26.74 ,000 

Karizmatik Güç -,503 ,040 -12,55 ,000 

Uzmanlık Gücü -,147 ,058  -2,55 ,011 

Sert Etkileme Taktikleri  ,144 ,037     3,91 ,000 

R/R²  ,738/,545 

B: standardize edilmiş beta; SH: Standart Hata 

Tablo 3’te yer alan sonuçlara göre, tepe yöneticlere ilişkin algılanan karizmatik güç ve uzmanlık gücü 

algılanan örgütsel poltikayı negatif [(β=-,503; p<0,001); (β=-,147; p<0,05), sırasıyla]; sert etkileme taktikleri ise 

pozitif yönde etkilemektedir [(β=,144; p<0,001)] Dolayısıyla, H1, H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiştir.  

Analizin son aşamasında, tepe yöneticilere ilişkin algılanan karizmatik ve uzmanlık gücünün, tepe 

yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıkları-algılanan örgütsel politika ilişkisinde düzenleyici 

bir rol oynayıp oynamadığı incelenmiştir. PROCESS v3.3 Macro Model (Hayes, 2018) kullanılmış; bootstrap 

yöntemini esas alan bir dizi regresyon analizi gerçekleştirilmiştir (%95 CI; n=5000). Elde edilen sonuçlar, Tablo 

4’teki gibidir:  

Tablo 4. Karizmatik ve Uzmanlık Gücün Düzenleyici Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

Model 1 
Algılanan Örgütsel Politika 

Beta LLCI ULCI 

Sabit 3,073*** 3,015 3,131 

Sert Etkileme Taktikleri (X)               ,047   -,027   ,121 

Karizmatik Güç (W)              -,526***   -,584  -,467 

Etkileşim Terimi (X.W)              -,226***  -,299 -,153 

R/R²/∆R² Etkileşim Terimi (X.W) ,764/,584/0,049 

Basit Eğim Test Sonuçları    

(W-1SS) Düşük Karizmatik Güç               ,277***   ,194  ,361 

(W+1SS)Yüksek Karizmatik Gücü            - ,183**  - ,307 -,059 

Model 2    

Sabit            3,068* 2,998 3,138 

Sert Etkileme Taktikleri (X)              -,004        -,092 ,084 

Uzmanlık Gücü (W)             -,611***        -,712 -,511 

Etkileşim Terimi (X.W)             -,299***        -,413 -,185 

R/R²/∆R² Etkileşim Terimi (X.W) ,606/,368/,054 

Basit Eğim Test Sonuçları  

(W-1SS) Düşük Uzmanlık Gücü                 ,204***   ,105 ,303 

(W+1SS)Yüksek Uzmanlık Gücü            - ,217**   -,354 -,079 
p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; Beta: standardize edilmemiş beta katsayısı; LLCI: Güven Aralığı Alt Limit; ULCI: Güven Aralığı Üst Limit 

 

Tablo 4’te yer alan sonuçlar, tepe yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıkları-algılanan örgütsel 

politika ilişkisinde hem karizmatik gücün hem de uzmanlık gücününün düzenleyici bir etkiye sahip oluğunu 

göstermektedir [Etkileşim terimi Karizmatik Güç (Model 1): Beta=-,226; p<,001; CI (-.299; -.153); Etkileşim terimi Uzmanlık  

Gücü (Model 2): Beta=-,299; p<,001; CI (-.413; -.185)]. Bunun yanı sıra, yapılan basit eğim test sonuçlarına göre, düşük 

düzeyde karizmatik ve uzmanlık gücüne sahip tepe yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıkları 

arttıkça, algılanan örgütsel politikada artmaktadır [Beta=,277; p<,001; CI (.194; .361); Beta=,204; p<,001; CI (.105; 

.303) sırasıyla]. Tepe yöneticilerin yüksek düzeyde karizmatik ve uzmanlık gücüne sahip olması halinde ise 

kullandıkları sert etkileme taktiklerinin algılanan örgütsel politika üzerindeki etkisi negatif yöndedir  [Beta=-
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,183; p<,05; CI (-.307; -.059); Beta=-,217; p<,05; CI (-.354; -.079) ]. Böylelikle, H4 ve H5  hipotezleri desteklenmiştir. 

Karizmatik ve uzmanık gücünün düzenleyici etkisine ilişkin grafikler Şekil 2 ve Şekil 3’te gösterilmiştir: 

 

 

 

Şekil 2: Karizmatik Gücün Düzenleyici Etkisi      Şekil 3: Uzmanlık Gücünün Düzenleyici Etkisi 

 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA

Örgütlerde güç mücadeleleri ve politik faaliyetlerin ne düzeyde ortaya çıktığı; bunların nasıl ele alındığı ve 

örgütün çalışanlar tarafından politik olarak algılanıp algılanmadığında tepe yöneticilerin önemli bir rol 

oynadığı ifade edilebilir. Çünkü örgüt dinamikleri önemli ölçüde tepe yöneticiler tarafından belirlenmekte; 

tepe yöneticisinin etkisi tüm iş ve süreçlere yansıyarak kurumsal kültürü oluşturmaktadır (Hogan, 2007:115). 

Ayrıca, tepe yöneticiler, örgütlerde güç konumunda olmaları itibariyle çalışanlara rol modeli olmakta; 

aldıkları her karar ve attıkları her adımda örgüt içi ilişki ve olayların seyri de belirlendiğinden çalışanlar 

tarafından yakından takip edilerek değerlendirilmektedirler (Fiske,1993:624). Çalışanlar, örgütün başında 

olan kişilere ilişkin değerlendirmelerini örgütün bütününe de atfetmekte (Vigoda ve Gadot, 2007:667); 

örgütsel faaliyet ve süreçlerin pek çoğunu üst yönetimle ilişkilendirmekte; eşitsizlik ve adaletsizlik gibi 

olumsuz durumların sorumlusu olarak da genellikle örgütün başındaki kişileri görmektedirler (Drory, 1993; 

Harrell-Cook vd., 1999:1095-1096). Bu çalışmada, örgütün çalışanlar tarafından politik algılanmasında tepe 

yöneticilerin önemli bir rol oynayacağı öngörülmüş ve tepe yöneticilerin kişisel güç kaynakları ile sert 

etkileme taktiklerine başvurma sıklıklarının çalışanların örgüte yönelik poltiik algılamalarını ne yönde 

etkilediği incelenmiştir.   

Araştırma sonuçları, tepe yöneticilerine ilişkin algılanan karizmatik ve uzmanlık gücü arttıkça çalışanların 

örgütü daha az politik olarak değerlendirdiklerini göstermiştir. Yapılan literatür taramasında, yöneticilerin 

sahip olduğu kişisel güç kaynakları-algılanan örgütsel politika ilişkisini ele alan herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır Ancak, elde edilen bu bulgu, gücünü pozisyonundan ziyade bireysel özelliklerinden alan,  

karizma (ideal etki) düzeyi yüksek dönüşümcü liderlerin örgütsel politika algısını olumsuz yönde etkilediğine 

işaret eden araştırma sonuçlarını (Vigoda-Gadot, 2007; Kimura, 2012; Saleem, 2015) destekler niteliktedir.  

Elde edilen bir diğer sonuç ise, tepe yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıklarının örgütsel 

politika algısını pozitif yönde etkilediği yönündedir. Sert etkileme taktikleri-algılanan örgütsel politika 

ilişkisini ele alan herhangi bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. Ancak, elde edilen bu sonuç, yöneticilerin 

kullandıkları sert etkileme taktiklerinin, çalışanların algıladıkları örgütsel adaletsizliği artırdığına işaret eden 

araştırma sonucunu (Tepper vd., 1998) destekler niteliktedir. 

Son olarak, tepe yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıkları-algılanan örgütsel politika 

ilişkisinde tepe yöneticilerin kişisel güç kaynaklarının (karizmatik ve uzmanlık gücü) düzenleyici bir rol 

oynadığı tespit edilmiştir. Yapılan basit eğim test sonucunda, karizmatik ve uzmanlık gücü düşük 

yöneticilerin sert etkileme taktiklerine başvurma sıklıkları arttıkça; algılanan örgütsel politikanın da arttığı 

görülmüştür. Tepe yöneticisine ilişkin algılanan karizmatik ve uzmanlık gücünün yüksek olması halinde ise, 

sert etkileme taktiklerinin algılanan örgütsel politika üzerindeki etkisi negatif yöndedir. Bu, beklenmeyen bir 

sonuç olup bu sonucun elde edilmesinde; çalışanların söz konusu taktiklerin kullanımının altında yatan niyete 

atffetikleri anlamın etkili olmuş olabileceği düşünülmektedir. Karizmatik ve uzmanlık gücü yüksek 
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yöneticilerin kullandıkları sert etkileme taktiklerinin, çalışanlar tarafından, örgütsel sorunları çözme, işletme 

kaynaklarını artırma vb. gibi örgütsel menfaatleri gözetme maksadıyla sergilenen davranışlar şeklinde 

yorumlanmış olabileceği; dolayısıyla da çalışanların örgüte yönelik politik algılamalarının negatif yönde 

etkilendiği düşünülebilir. 

Elde edilen bulgular, tepe yöneticilerin sahip oldukları kişisel güç ile çalışanları etki altına almak üzere 

başvurdukları taktiklerin çalışanların örgüte yönelik politik algılamalarını şekillendirdiğini göstermektedir. 

Bu noktadan hareketle, tepe yöneticisi pozisyonunda görev alacak kişinin seçimi, işe yerleştirilmesi ve 

yetiştirilmesi gibi süreçlerin titüzlikle yürütülmesi; örgüt için en doğru ve uygun adayın göreve getirilmesinin 

önemli olduğu söylenebilir. Üst düzey yönetici seçimi ve değerlendirme süreçlerinde, sadakatten ziyade 

liyakatın esas alınması, adayların gerekli mesleki bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının etraflıca 

değerlendirilmesi; gerektiği takdirde de bu alanda hizmet veren danışmanlık kuruluşlarından destek alınması 

önerilebilir. Bununla birlikte, hali hazırda görev yapmakta olan tepe yöneticilerin hizmet içi veya hizmet dışı 

sürekli eğitim programlarıyla desteklenmesi; çatışma, stres yönetimi, iletişim, motivasyon vb. gibi alanlarda 

eğitimler verilerek yönetsel beceri ve yetkinliklerinin güçlendirilmesi  de bir başka öneri olarak sunulabilir. 

Böylelikle, yönetim becerileri gelişmiş, mesleki donanımı yüksek, gücünü makamından ziyade kişisel ve 

mesleki yetkinliklerinden alan yöneticilerin daha kolaylıkla örgüt içinde güven ve adaleti tesis edebileceği; 

işbiriliği ve dayanışmaya dayalı olumlu bir çalışma atmosferi yaratabileceği; dolayısıyla da çalışanların örgütü 

daha az politik olarak değerlendirebilecekleri söylenebilir.  

Bunun yanı sıra, yöneticilerin örgütsel amaçları gerçekleştirmek ve çalışanları bu amaçlar doğrultusunda işe 

sevk etmek üzere sert etkileme taktiklerinden ziyade çalışanların duygu ve düşüncelerinde olumlu yönde bir 

dönüşümü hedef alan ve amir-çalışan ilişki kalitesini güçlendiren yumuşak etkileme taktiklerine (örn. 

danışma, işbirliği, ilham verici çekicilik, kişisel çekicilik) yönelmeleri önerilebilir. Nitekim yapılan araştırmalar  

da, yumuşak etkileme taktiklerinin çalışan bağlılığı (Chong, 2014), lider-üye etkileşimi, görev performansı ve 

amir çalışan arasındaki güven düzeyini (Lee vd., 2017) olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. 

Yöneticilerin söz konusu etkileme taktiklerine başvurmalarının çalışanlarda üst yönetime akabinde de 

örgütün bütününe karşı daha olumlu tutum ve davranışlar benimsemeye sevk edeceği, dolayısıyla da 

çalışanlarda algılanan örgütsel poltikanın da daha az olabileceği söylenebilir. Ayrıca, örgütün çalışanlar 

tarafından politik olarak algılanıp algılanmadığının yöneticiler tarafından dikkate alınması gerektiği ve bu 

noktada da, tepe yöneticilere bir takım görevler düştüğü ifade edilebilir. Bunun için, örgütte etik davranış 

kodlarının oluşturulması, çalışanların söz konusu etik kodlar hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, 

etik dışı davranış sergileyen örgüt üyelerine gerekli yaptırımların geciktirilmeden uygulamaya konması, 

örgüt yöneticilerinin bizzat kendilerinin etik tutum ve davranışlar sergileyerek çalışanlara rol modeli olması 

önerilebilir. Böylelike, hem örgüt içinde politik faaliyetlerin ortaya çıkmasının bir nebze de olsa 

engellenebileceği hem de örgütün çalışanlar tarafından etik ilke ve kurallardan yoksun politik bir kurum 

olarak algılanmasının önüne geçilebileceği söylenebilir.  

Yapılan literatür taramasında, araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri ele alan herhangi bir çalışmayla 

karşılaşılmamıştır. Elde edilen bulguların ilgili alana katkı sağlayabileceği ve konuya ilişkin gelecekte 

yapılacak çalışmalara ışık tutuabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte, çalışmanın bir takım kısıtları 

bulunmaktadır. Araştırma kesitsel bir çalışma olduğundan değişkenler arasında herhangi bir neden sonuç 

ilişkisi kurulamamaktadır. Ayrıca, saha araştırması sadece TR62 Çukurova Bölgesi (Adana-Mersin) imalat 

sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerdeki orta düzey yöneticiler üzerinde 

yürütüldüğünden, elde edilen bulgular diğer meslek grubu veya sektör çalışanlarına 

genelleştirilememektedir. Bunun yanı sıra, araştırma verilerinin 2014 yılına ait olması da çalışmanın bir diğer 

kısıtını oluşturmaktadır. Her ne kadar konuya ilişkin güncel literatür incelenmiş; elde edilen bulgular bu 

doğrultuda yorumlanmış ve uygulamaya yönelik bazı öneriler geliştirilmiş olsa da; COVID-19 pandemi 

süreciyle birlikte belirsizliğin arttığı ve rekabet koşullarının ağırlaştığı günümüz iş dünyasında, tepe 

yöneticilerin örgütsel amaçlara ulaşmak  üzere hangi güç kaynakları ve etkileme taktiklerine başvurduklarının 

tespit edilmesi gelecekte yapılacak araştırmalar için önerilebililr. Ayrıca, konunun farklı meslek grubu 

çalışanlar üzerinde ele alınması; boylamsal araştırmalarla değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin 

tespit edilmesi ve örgütsel politika algısı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu düşünülen yıkıcı liderlik, güç 

zehirlenmesi ile otoriter liderliğin çalışanların bireysel güç mesafesi yönelimleri de dikkate alınarak araştırma 

modeline dahil edilmesi araştırmacılara önerilebilir.  
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Amaç –  Dünya ülkelerini beklenmedik bir şekilde etkileyen Covid-19 pandemisi, ölüm ve hastalıkların yanı 

sıra ciddi ekonomik kayıplara da yol açmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde, Covid-19 pandemisinin 

her sektörü eşit seviyede etkilemediği, birtakım sektörlerin söz konusu olumsuzluğu fırsata çevirirken 

birtakım sektörlerin ise iflas noktasına geldiği görülmektedir. Bu araştırmanın temel hedefi, BİST sektörel 

endeksleriyle Covid-19 vaka sayıları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Böylece incelenen dönem için hangi 

sektörlerin daha fazla olumsuz etkiye sahip olduğu ortaya konacaktır. 

Yöntem – 13.03.2020 - 07.05.2021 tarihleri arasında haftanın 5 gününü içeren günlük veriler için covid vaka 

sayısı ve BİST sektör endeksleri arasındaki ilişkiler uzun ve kısa dönem olarak ele alınmıştır. Araştırmada 

verilerin durağanlığını test etmek amacıyla Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri 

kullanılmıştır. Denklem sistemindeki değişkenlerin ortak gecikme uzunluklarını belirlemek için Son Tahmin 

Hatası (FPE), Hannan-Quinn (HQ), Schwarz (SW), Olabilirlik Oranı (LR) ve Akaike Bilgi Kriterleri (AIC) 

kullanılmıştır. Uzun dönemli ilişkileri belirlemek için Bayer-Hanck (2013) Eşbütünleşme Analizi ve kısa 

dönemli ilişkileri belirlemek için ise hata düzeltme modeli kullanılmıştır. 

Bulgular –  Analiz sonucunda, mali endeks haricinde diğer sektör endeksleri ve covid vaka sayıları arasında 

uzun dönemli anlamlı ilişki belirlenmiştir. Ayrıca, Covid vaka sayılarının diğer endekslere göre en çok 

sanayi endeksini olumsuz etkilediği görülmüştür. 

Tartışma –  Sonuçlar BİST sektör endekslerinin pandemi sürecinde düşüş yaşadığını göstermiştir. 

Pandemiden kaynaklı belirsizlik artışları, aynı zaman oynaklık artışını da berbarinde getirerek yatırımcıların 

riskten kaçınma düzeylerinin artmasına sebep olmauştur. Bununla birlikte, beklenmedik bir dış etki olarak 

pandemi küresel çapta finansal piyasaların gerilemesine sebebiyet vermiştir. Salgının boyutu ve uzun vadeli 

mali etkileri düşünüldüğünde, gelir transferleri, borç ertelemeleri, vergi/kredi kolaylıkları, doğrudan 

fonlama ve garantili borç şeklinde tedbirlerin artırılması gerektiği açıktır. 
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Purpose – The Covid-19 pandemic, which unexpectedly affected the all of the world, caused serious 

economic losses as well as death and disease. When evaluated in general, it is seen that the Covid-19 

pandemic did not affect every sector equally, while some sectors turned the said negativity into an 

opportunity, while some sectors came to the point of bankruptcy. The main goal of this research is to 

investigate the relationship between BIST sectoral indexes and the number of Covid-19 cases. Thus, it will 

be revealed which sectors have more negative effects for the examined period. 

Design/methodology/approach –  For the daily data including 5 days of the week between 13.03.2020 - 

07.05.2021, the relations between the number of covid and BIST sector indices are considered as long and 

short term. Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) tests were used to test the stationarity 

of the data. Final Prediction Error (FPE), Hannan-Quinn (HQ), Schwarz (SW), Likelihood Ratio (LR) and 

Akaike Information Criteria (AIC) were used to determine the common lag lengths of the variables in the 

equation system. Bayer-Hanck (2013) Cointegration Analysis was used to determine long-term relationships 

and error correction model was used to determine short-term relationships. 

Results –  As a result of the analysis, a long-term significant relationship was determined between the other 

sector indices and the number of covid cases, except for the financial index. In addition, it was observed that 

the number of Covid cases affected the industry index the most compared to other indexes. 

Discussion –  The results showed that the BIST sector indices experienced a decline during the pandemic 

process. Uncertainty increases due to the pandemic also brought increased volatility, leading to an increase 

in investors' risk aversion. However, as an unexpected external effect, the pandemic caused a recession in 

global financial markets. Considering the extent of the epidemic and its long-term financial effects, it is clear 

that measures in the form of income transfers, debt postponements, tax/credit facilities, direct funding and 

guaranteed debt should be increased. 
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1. GİRİŞ 

Geçmişten günümüze kadar meydana gelen krizlerde finansal piyasalar için önem arz eden göstergelerden 

birisi olan hisse senedi piyasaları, finansal aktörler açısından ekonominin seyri konusunda bilgi verici 

olmaktadır. Covid-19 korona virüs salgınıyla beraber meydana gelen yüksek belirsizlik ve endişe 

koşullarında, hisse senedi piyasalarında da oldukça kritik değişiklikler ortaya çıkmıştır. Finansal aktörler 

tarafından hissedilen geleceğe ilişkin kaygılar, dünyanın önde gelen borsalarında da yüksek dalgalanmalara 

yol açmıştır. 

Covid-19 salgını tarafından yaratılan bütün etkilerin boyutlarını bugünden tespit etmek mümkün olmamakla 

beraber, söz konusu salgının finansal faaliyetler üzerinde kritik etkilerinin bulunduğu gözlenmektedir (He 

vd., 2020: 276). Ülkelerde, vaka sayıları ve ölüm oranlarının günden güne artması ile beraber ülke seviyesinde 

salgını kontrol altına alabilmek açısından sosyal mesafeye uyum, sokağa çıkma kısıtlaması, şüpheli vakalara 

testlerin yapılması ve karantina altına alınması, doğruluğu ispatlanmış vakaların tedavisine başlanmasına 

ilişkin faaliyetlere benzer acil durum tedbirleri alınmıştır. Fakat söz konusu önlemler, finansal anlamdaki 

kaygıların artmasının önüne geçememiştir. Bu kaygılar ile beraber pek çok ülkelerin hükümetleri tarafından, 

maliye bakanlıklarından merkez bankalarına kadar, finansal zararları kontrol altında tutabilmek bakımından 

destek ve teşvik paketlerinin açıklanması söz konusu olmuştur (Ashraf, 2020: 2). 

Yaşanılan koronavirüs salgını, iyi sağlık seyrinin ekonomik faaliyetlerin ve ekonomik büyümenin ana motoru 

olduğunun bir kanıtı olduğunu göstermiştir (Bloom & Canning, 2000: 1207). Salgınının ortaya çıkmasından 

bu yana, küresel borsalar trilyon dolarlık kayıplarla karşılaşmıştır. Bunun nedeni, borsaların ve ekonomik 

faaliyetlerin, küresel borsaları ve finansal piyasaları eriten 2008 mali krizi gibi çeşitli risklerle dolu olmasından 

kaynaklanmaktadır (Dang & Nguyen, 2020: 4). Mevcut covid-19 benzeri hastalık salgınları gibi beklenmedik 

olaylardan kaynaklanan risk, borsalarda yıkıma yol açmaktadır. Bu nedenle borsa analistleri, salgını 

durdurmak için çözümler ertelenirse, mevcut covid-19’un 2008 küresel mali krizinden bu yana küresel 

borsalar için en büyük engeli oluşturabileceğini tahmin etmektedir (Srivastava, 2020: 386).  

Covid-19 yayılımı dolayısıyla, OECD 2020 yılı küresel bazdaki ekonomik anlamda büyüme tahmini 

görünümünü yüzde 2,9’dan yüzde 2,4’e değiştirmesine neden olmuş, ancak koronavirüs yayılımının 

yoğunlaştırılması durumunda büyümenin 2020’de yüzde 1,5’e düşebileceğinin altını çizmiştir (OECD, 2020). 

Yeni covid-19, Çin’de ve dünyanın diğer ülkelerinde insanların seyahatleri, mal ve hizmetlerin hareketi, 

üretimde azalmayla birlikte fabrikaların kapanması ve içeride kalma siparişleriyle talebin düşmesi ile ilgili 

çeşitli kısıtlamalara neden olmuştur. Covid-19 hareket kısıtlamaları, turizm ve iş ziyaretlerine, pazarlama ve 

tedarik zincirlerine, hisse senetlerine ve tahvillere dokunarak ve borsa güveninde hızlanan düşüşe değinerek 

dünyanın geri kalanına yansımaktadır (OECD, 2020).  Literatüre bakıldığında araştırmacılar, önceki salgınlar 

sonucunda pandemi yaratan hastalığın borsa ve genel ekonomi üzerindeki etkisi hakkında çeşitli sonuçlara 

ve varsayımlara sahip olmuşlardır. Bazı araştırmacılar, pandemilerin tüm ekonomi için mutlak bir felakete 

yol açmayabileceği sonucuna varırken, bazıları ise, önceki yaşanan salgınların (SARS, MARS vb.) Asya’daki 

gibi bölgesel borsaları zayıflattığını iddia etmişlerdir.  

Covid-19 salgını ile beraber gelen pandemi, bütün dünya genelinde işletmelerin kapanması, üretimin durması 

veya yavaşlaması, tüketimin azalması ve işsizlik oranlarının artması şeklinde olumsuzluklara yol açmaktadır 

(Chaouachi & Chaouachi, 2020: 3). Salgın sonucunda meydana gelen finansal etkiler, ülkelerde ve sektörlerde 

yakından hissedilmekte ve bunun sonucunda finansal piyasalar da olumsuz yönde etkilenmektedir. Covid-

19 salgını bütün sektörlere eşit seviyelerde etki etmemiştir. Kimi sektörler tarafından söz konusu salgın fırsata 

çevirilirken, kimi sektörler ise iflasın eşiğine gelmiştir. Yapılan araştırmanın temel hedefi, BİST sektörel 

endekslerinden olan finansal endeks, hizmet endeksi, sanayi endeksi, turizm endeksi ve ulaştırma endeksiyle 

Covid-19 vaka sayıları arasındaki ilişkiyi Bayer-Hanck (2013) Eşbütünleşme Analizi yardımıyla araştırmaktır. 

Böylece ele alınan dönem için, hangi sektörlerde daha fazla olumsuz etki oluştuğu ortaya konulacaktır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.2. Covid-19 ve Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri 

Covid-19 salgınının yol açmış olduğu endişe, dünya borsalarında da ilerlemenin yönünün negatif olmasına 

yol açmıştır. Mart 2020 tarihi itibariyle, finans piyasalarında çok ciddi düşüşlerin yaşandığı gözlenmiştir. Söz 

konusu düşüşlerin ilk etkileri, ABD’de S&P 500, Japonya’da Nikkei, Güney Kore’de Kosdaq, İngiltere’de FTSE 

100 Endeksleri şeklindeki finansal piyasalar için benchmark olarak kabul görmüş göstergelerde çarpıcı 

biçimde görülmüştür. Yatırımcılar tarafından borsada, potansiyel düşüşe yönelik tedirginlik hissedildiğinde, 

mevcut varlıkların değerinin korunması açısından portföylerin sigortalanması için opsiyon mekanizması 

kullanılmaktadır. Artan taleple birlikte opsiyon fiyatlarının da aratacağı ve bunun paralelinde VIX Korku 

endeksinin değerinde artış yaşanacağı öngörülmektedir. Diğer bir deyişle, piyasada ortaya çıkan tedirginlik 

ve endişeler, VIX endeksinin artmasına yol açmaktadır. 

 

Şekil 1: Ülkelere Yönelik Borsa Endekslerinin Görünümü (1/4/2009-1/4/2020) 

Şekil 1’de seçilmiş bazı ülkelerin borsa endeksleri ele alınmıştır. Görüleceği üzere, Nisan 2020 itibariyle keskin 

bir düşüş gözlenmektedir. Mart 2020 sonrasında en fazla ölüm vakasının meydana geldiği ilk beş ülkeyi 

sırayla ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Kolombiya şeklinde sıralamak mümkündür. ABD Dow Jones 

Endeksi’nde virüsün yayılması ile birlikte ciddi düşüşler meydana gelmiştir ve Mart 2020’ye gelindiğinde ise 

son 3 senenin en düşük seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür. Hindistan’ın en popüler endekslerinden olan 

BSE Sensex Endeksi’nde, salgın boyunca meydana gelen olumsuz durumlar nedeniyle 2017 senesinden 

günümüze kadar olan en düşük seviye 2020’nin Mart ayında gözlenmiştir. Brezilya Bovespa Endeksi, ülkenin 

her yanında ortaya çıkan Covid-19 ölümleri ile beraber 2017 senesinden bu yana en düşük seviyesine 2020’nin 

Mayıs ayında ulaşmıştır. Rusya’yı da ciddi anlamda etkileyen Covid-19, MOEX Endeksi üzerinde 2020 

Mart’ında meydana gelen düşüş ile birlikte 2019’un Mart ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştür. 

Kolombiya’nın en önde gelen endeksleri arasındaki COLCAP Endeksi 2020 senesinde yaklaşık olarak 

toplamda %35’lik bir düşüş ile Ekim 2020’de son 11 senenin en düşük seviyesine inmiştir.  

Ülkemizde işlem görmekte olan ve piyasada hacimsel olarak en büyük paya sahip olan BIST100 endeksi ise, 

Mart 2017 tarihinden bu yana en düşük seviyesine Mart 2020’de inmiştir. Çeşitli ülkelerin öne çıkan piyasa 

endekslerinde meydana gelen dalgalanmalardan da görüleceği gibi, bütün dünyayı etkileyen Covid-19 

virüsünün küresel finansal piyasalarda da büyük bir kriz unsuru olduğunu söylemek mümkündür. 
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Şekil 2: BİST Firmaları Kârlılık Göstergeler                            Şekil 3:  Firmaların Faaliyet ve Likidite Göstergeleri 

Şekil 2’de, BIST’te işlem görmekte olan işletmelerin faiz, amortisman ve vergi öncesindeki kârlılık durumları 

(FAVÖK) ve net kârlılıkları, salgın nedeniyle ilk olarak duraksayıp sonrasında güçlenen ihracat getirilerinin 

desteklemesine karşılık, salgın nedeniyle azalan iç talep ve yüksek girdi maliyetinden kaynaklanan fiyat 

baskıları ile 2020 yılının başlangıcından günümüze kadar düşüşünü sürdürmektedir. 2020 yılının Haziran ayı 

itibariyle BIST’te işlem görmekte olan işletmelerin FAVÖK/Aktif oranları %7 seviyesinin altında seyrederken, 

Net Kar/Aktif oranları ise %2,7 seviyesine gerilemiştir. İktisadi faaliyetlerde Mart-Mayıs dönemlerinde 

pandeminin etkileriyle ortaya çıkan durağan durum, BIST işletmelerinin faaliyetlerine ve likidite oranlarına 

da yansımaktadır. Şekil 3’te görüleceği üzere, pandemi etkilerinin sektörlerin tamamında gözlenmesi ve 

etkilerin derinleşmesi ile beraber alacakların tahsil sürelerinin uzadığı ve 2020 yılının Haziran ayı itibariyle de 

53 gün seviyelerine kadar çıktığı görülmektedir. 

Küresel finansal piyasalar değişimlere duyarlı duruma gelmiştir ve bununla beraber küresel hisse senetlerinin 

endekslerinde de gerileme yaşanmıştır. Koronavirüsün yayılması hisse senedi fiyatlarında düşüşe sebep 

olurken fiyat oynaklığında artışa, nominal faiz oranında düşüşe ve reel ekonomik aktivitelerde daralmalara 

yol açarak reel GSYİH değerine yansımıştır (Kotishwar, 2020: 2). Özet olarak, Covid-19’un neden olduğu 

ekonomik kayıplar küresel borsaları derinden etkilemiştir. Finansal piyasalar başta olmak kaydıyla birtakım 

ülkelerin ekonomik ve finansal sisteminde sorunlara yol açan koronavirüsün yaygınlaşmasıyla birlikte küresel 

sağlık krizlerinin maliyeti artmıştır. Virüsün, bir bütün şeklinde borsalar üzerindeki uzun vadeli etkileri tam 

anlamıyla bilinmese de, borsalar bu süreçte spekülatif hareketlere maruz kalmıştır (Yan vd. 2020: 1). 

                   

Şekil 4: GÜ ve GOÜ’lerde Yıllık Büyüme Oranları (%)               Şekil 5: İmalat Sanayi PMI (Endeks) 

Şekil 4 ve Şekil 5’den görüleceği üzere, 2020 senesinin ilk yarısında, salgın ve karantina önlemlerinin negatif 

etkileri ile birlikte küresel finansal faaliyetler kritik seviyede azalmıştır. Büyümeye yönelik öncül göstergelere 

göre, 2020 yılının Mayıs ve Haziran aylarında karantina tedbirlerinin azaltılması ile başlayan küresel finansal 

faaliyetlerdeki toparlanma yöneliminin üçüncü çeyreğin sonunda da devam ettiği gözlenmiştir. 

Koronavirüsün ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi Nisan 2020 itibariyle derinleşmiştir. Salgın kimi 

sektörlerde yavaşlamaya, kimi sektörlerde ise durma noktasına gelinmesine yol açmıştır. Söz konusu durum 

reel sektör üzerindeki baskıyı artırmış ve ekonomide ihtiyati likidite talebinin artmasına yol açmıştır. Pek çok 

ülkede olduğu şekilde Türkiye’de de politikacılar tarafından virüsün etkilerinin minimum seviyelere 
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indirilebilmesi ve olumsuz yansımalarının önüne geçilebilmesi açısından geniş kapsamda bir politika ortaya 

konulmuştur (Finansal İstikrar Raporu, 2020: 32).  

 

Şekil 6: Reel Sektör Güven Endeksleri ve Yatırım Eğilimi (Mevsimsellikten Arındırılmış) 

Şekil 6, koronavirüs salgınının Mart 2020'den bu yana getirdiği ekonomik durgunluk ile birlikte ekonomik 

aktivitenin zayıflaması sonucu yaşanan keskin düşüşü göstermektedir. Salgın önlemlerinin kademeli olarak 

azaltılması ve salgın süresince uygulanan önlem ve politika adımları ile yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir 

toparlanma eğilimine girilmiştir. Salgının getirmiş olduğu sosyal izolasyon ve kişilerin temkinli seyahat 

kısıtlama seçimleri, turizm ile ilgili seyahat acentaları, konaklama, ulaşım ve restoranlar şeklindeki turizm ve 

hizmet sektörü alt gruplarını olumsuz yönde etkilemeyi sürdürmektedir. Önümüzdeki on iki ayı yansıtan 

imalat sanayindeki yatırım eğilimi, salgının belirsizlik etkileri nedeniyle Temmuz 2020'ye değin önemli ölçüde 

azalmıştır. Kamu teşviklerinin etkisi ve finansal şartlardaki gevşeme ile üçüncü çeyrekte azalan belirsizlikler 

ve ekonomideki toparlanma eğilimi Temmuz ayında yatırım trendinin yükselmeye başlamasına neden 

olmuştur. Bu dönemde yatırımların yükselen trendinde ihracatçı sektörlerin yarattığı talebin büyük etkisi 

bulunmaktadır. 

Öte yandan 2008 Mali Krizi ile Covid-19 krizinin ortak yönleri olsa da çarpıcı farklılıklarının da bulunduğunu 

söylemek mümkündür. Öncelikle, gelişmekte olan ülkelerin büyüme eğilimleri 2007-2008 krizinde de devam 

etmiş ve krizden kaçan sermayelere sığınak olmayı başarmışlardır. Ancak mevcut krizde sermaye akışında, 

yüksek belirsizlik ve yüksek piyasa oynaklığı nedeniyle gelişmekte olan ülkelerden ziyade ABD gibi “güvenli 

limanlar” tercih edilmektedir (Kotishwar, 2020: 3). İkincisi; Covid-19 krizinde uygulanan karantina 

yaptırımları, tedarik zincirlerinin kopması ve iş yerlerinin kapanması nedeniyle hem arz hem de talebin 

yetersiz kalması, tek başına finansal genişlemeyle çözüm sağlanamayacak bir durumu ortaya çıkarmıştır 

(Fernandes, 2020: 10). Üçüncüsü, Nouriel Roubini’ye göre, hem 1929 yılında yaşanan kriz hem de 2008 Mali 

krizinin üretim, borsa ve işsizlik üstündeki etkileri 2-3 yıl içinde ortaya çıkarken, Covid-19 krizinin etkisi şu 

ana dek eşine rastlanmamış bir hızla hissedilmiştir (Rogoff, 2020: 2).  

Merkezi yönetimlerin Covid-19 için aldığı önlemler, iki olası ana kanal aracılığıyla borsa getirlerini 

etkileyebilmektedir. Birinci kanal olan rasyonel kanal, portföylerin yeniden yapılandırmasıyla ilişkilidir. 

Merkezi yönetim önlemleri, gelecekteki ekonomik koşul değişimine işaret etmekte, bu sebeple şirketlerin nakit 

akışı beklentilerini ve dolayısıyla hisse senedi fiyatlarını etkileyen olaylar meydana gelebilmektedir. Ani 

portföy yapılandırmaları, hem bir varlık sınıfını hem de varlık sınıfları arasında fiyat oynaklığını 

artırabilmektedir. İkinci kanal olan irrasyonel kanal, davranışsal nitelikte ortaya çıkabilmektedir. Ekonomik 

ortamdaki bozulma, güvenli yatırım araçları olan hazine bonosu ve tahvillere kaçışa yol açabilmektedir 

(Lahmiri & Bekiros, 2020: 4). Önemli olaylar, borsa getirileri üzerinde kritik ölçüde değişikliğe sebep olduğu 

için, gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye ve diğer dünya ülkeleri, yeni covid-19 salgını isimli ciddi bir 

şokla karşı karşıya kalmaktadır.  

Yatırımcıların duygu ve hisleri, borsaları önemli şekilde etkilemektedir. Piyasalar yükseliş trendinde olduğu 

ve algılanan riskin daha az olduğu durumlarda, yatırımcılar genellikle daha iyimser davranmaktadırlar. Diğer 

yandan piyasalar düşüş trendindeyken, yatırımcıların hissiyatı görece karamsar duruma gelmektedir ve 

yatırımcılar, bir toparlanma başlayana dek piyasaya giriş yapmak üzere bekleme eğilimi göstermektedirler. 
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Bu gibi durumlar kısa vadeli yatırımcıların aşırı tepki vermesine neden olmaktadır (Waheed, 2020: 1). 

Küreselleşme, dünyadaki ekonomileri birbirine bağlamıştır ve son dönemlerde küresel finansal piyasaların 

birbirine bağımlı bir hale gelmesini sağlamıştır. Küresel hisse senedi piyasalarının arasında bulunan söz 

konusu bağımlılık, ekonomik politikaların ve küresel yatırımcıların varlık tahsisi ve ekonomik kararları 

üstünde kritik düzeyde etkili olmaktadır (Liu, 2020: 2). 

2.2. Literatür Taraması  

Covid-19 virüsünün hızlı yayılımı ile ortaya çıkan pandemi, bütün dünyanın ekonomik yapısını ve finansal 

piyasaların hareketlerini doğrudan etkilemiştir. Pandemi durumunun meydana gelmesinden günümüze 

kadar akademisyenler tarafından bu salgınının piyasalar üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.  

Zhang ve diğerleri (2020) tarafınca gerçekleştirilen analiz çalışmasında, borsaların haftalık getirileriyle Covid-

19 vaka sayıları arasında bulunan ilişkiler 12 ülke için analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, borsadan elde 

edilen getiriler ile Covid-19 pandemisinin arasında bulunan korelasyonun kritik seviyede yükseldiği ortaya 

konulmuştur. Bununla beraber bu araştırmada, borsanın tepkilerinin söz konusu ülkede bulunan Covid-19 

vaka sayısının yüksek olması ile doğrudan ilişkili olduğuna ulaşılmıştır.  

Al-Awadhi ve diğerleri (2020), Çin borsasında işlem görmekte olan endeksler (Hang Seng Endeksi - Şanghay 

Menkul Kıymetler Borsası Kompozit Endeksi) ile Covid-19 vakaları ve ölümlerinden elde edilen sayısal 

verilerden faydalanarak hisse senedi getirilerindeki değişimi panel regresyon yöntemiyle analiz etmişlerdir. 

10 Ocak- 16 Mart 2020 dönemine ilişkin verilerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen analizin neticesinde, hisse 

senedi getirilerinin, gerek vakalardaki günlük artış gerekse Covid-19 virüsünün yol açtığı toplam ölüm 

sayılarındaki gündelik artış ile kritik seviyede negatif yönlü ilişkisi içinde olduğu tespit edilmiştir.  

Onali (2020) tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 salgınının ABD’deki hisse senedi getirileri (Dow Jones ve 

S&P500 getirileri) ile dalgalanmalarının üstündeki etkilerini incelemek üzere 8 Nisan 2019-9 Nisan 2020'ye 

dek gerçekleşen veriler üzerinde GARCH (1,1) modeli uygulanmıştır. 2020 senesinin Ocak, Şubat ve Mart 

aylarında ABD ve Covid-19 salgınından önemli seviyede pay alan öteki ülkelerin doğrulanmış vakalar ve 

ölüm sayılarındaki değişimlerin (Çin, İran, İtalya, Fransa, , İspanya ve Birleşik Krallık), Çin için raporlanan 

vaka sayısının (gündeliklerde) haricinde ABD hisse senedi getirilerinin üstünde etkisinin bulunmadığı tespit 

edilmiştir. VAR modelleri yardımıyla ise İtalya ve Fransa'da raporlanan ölüm sayılarının Dow Jones 

getirilerinin üstünde negatif yönlü bir etkisinin bulunduğu ve VIX üstünde pozitif yönlü bir etkisinin 

bulunduğu ortaya konulmuştur. Bunların yanı sıra, Markov-Switching modelleri, Şubat ayının sonlarında 

VIX'in hisse senedi getirilerinin üstündeki negatif yönlü etkisinin büyüklüğünün üç kat daha artış 

gösterdiğine işaret etmiştir.  

Alber (2020) tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 vakalarının ve ölüm sayılarının borsa getirileri üzerinde 

etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Veri seti, 1 Mart 2020 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasındaki toplam 

vaka sayılarının en çok olduğu altı ülkenin özelinde (Çin, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, ABD) ele 

alınmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre borsadan elde edilen getirilerdeki azalmaların Covid-19 vaka 

sayılarına nispeten ölüm sayılarına daha duyarlı olduğu ortaya konulmuştur. Covid-19 virüsünün, borsa 

getirileri üstündeki negatif yönlü etkileri sadece Çin, Fransa, Almanya ve İspanya özelinde ispat edilmiştir.  

Ashraf (2020) tarafından yapılan çalışmada hisse senetlerinin Covid-19 salgınına gösterdikleri tepkiler ele 

alınmıştır ve 22.01.2020 tarihinden 17.04. 2020 tarihine kadar geçen sürede 64 ülkenin hisse senedi getirileriyle, 

günlük doğrulanmış Covid-19 vakaları ve ölüm oranları kullanılmıştır. Araştırmada, hisse senetlerinin Covid-

19 olarak onaylanmış vakalardaki büyümeye negatif yönlü tepkiler gösterdiği, diğer bir ifadeyle doğrulanan 

vakalar yükseldikçe hisse senedi gelirlerinin azaldığı bulgusu ortaya konulmuştur.  

Chaouachi ve Chaouachi (2020) tarafından yapılan çalışmada Covid-19 virüsünün KSA borsasının üstündeki 

etkileri ARDL modelinden yararlanılarak 02 Mart-20 Mayıs 2020 zaman dilimindeki günlük veriler ile analiz 

edilmiştir. Bununla beraber değişkenlerin arasında yer alan nedensellik ilişkisi Toda- Yamamoto nedensellik 

analizinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın neticesinde, Covid-19'un borsanın üzerinde yalnızca 

uzun vadeli olarak negatif yönlü etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra nedensellik testinin 

neticesinde Covid-19’dan hisse senedi piyasalarına doğru tek taraflı nedensellik ilişkisinin bulunduğu 

belirlenmiştir.  
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Ahmed (2020) tarafından COVID-19 virüsünün Pakistan’daki borsa performansının üstündeki etkilerini tespit 

etmek üzere yapılan çalışmada, yalnızca Covid-19 olduktan sonra iyileşen hastaların endeksi olumlu yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. Bununla beraber doğrulanmış Covid-19 vakalarının ve ölüm sayılarının borsa 

performansına etkilerinin göz ardı edilebilecek seviyede olduğu belirlenmiştir.  

Waheed ve diğerleri (2020) tarafından Covid-19 virüsünün gelişmekte olan bir pazar olarak bilinen Pakistan 

borsasının üstündeki etkilerinin incelendiği çalışmada, KSE-100 endeksinin borsa getirileri üzerinde olumlu 

yönde bir artışı sağladığı tespit edilmiştir.  

Kotishwar (2020) tarafından Covid-19 salgınının borsaların üstündeki etkilerini belirlemek üzere, 11 Marttan 

Nisan 2020 arasındaki süreçte virüsten en olumsuz şekilde etkilenen 6 ülkedeki (ABD, İspanya, Fransa, İtalya, 

Çin ve Hindistan) doğrulanmış vakaların artışını kullanarak yapılan çalışmada VECM modelinden 

faydalanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Covid-19'un ele alınan bütün ülkelerdeki borsa endeksleri ile 

kritik seviyede olumsuz yönde ve uzun vadede iişkili bulunduğu ortaya konulmuştur.  

He ve diğerleri (2020) tarafınca yapılan ve Covid-19 virüsünün pay senetleri üstündeki doğrudan etkilerinin 

ve yayılmalarının ele alındığı çalışmada, geleneksel t-testleri ve non-parametrik Mann-Whitney testlerinden 

yararlanılarak, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güney Kore, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve ABD’deki 

borsaların günlük getirilerinin verileri incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, Covid-19'dan olumsuz olarak 

etkilenmiş olan bütün ülkelerin borsalarının üstünde pandeminin negatif yönlü fakat kısa vadeli bir etkisinin 

bulunduğu ve Covid-19'un borsa performansı üstündeki etkilerinin Avrupa, Amerika ve Asya ülkeleri 

arasında iki taraflı yayılma etkilerinin bulunduğu ortaya konulmuştur.  

Sansa (2020) tarafından Covid-19 virüsünün Çin ve ABD’deki mali piyasalar üstündeki etkileri, 1 ile 25 Mart 

tarihleri arasında gerçekleşen verilerle basit regresyon modelinden faydalanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışmanın neticesinde Covid-19 salgınıyla seçilen ülkelerin finansal piyasalarının arasında olumlu ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir.  

Liu ve diğerleri (2020) Almanya, Singapur, ABD, Japonya, Kore İtalya ve İngiltere’nin de içinde bulunduğu 

ve Covid-19 virüsünden olumsuz olarak etkilenmiş ülkelerin, pandeminin hisse senedi endekslerinin 

üstündeki kısa vadeli etkilerini ele almışlardır. Çalışmanın sonucunda salgından etkilenen ülke ve bölgelerde 

işlem gören hisse senetlerinin virüs salgınının sonrasında hızlı bir şekilde düşüş yaşadığı tespit edilmiştir. 

Asya kıtasında bulunan ülkelerin, diğer ülkelere göre nispeten daha çok olumsuz anormal getiri yaşadıkları 

çalışmanın diğer bulguları arasındadır. 

Morales ve Andreosso (2020) araştırmalarında, Covid-19’un SSE, CAC40, DAX30, FTSEMIB, NIKKEI225, 

IBEX35, FTSE100, S&P500 ve NASDAQ gibi önde gelen borsalar üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Elde 

ettikleri sonuçlara göre, virüsün özellikle Avrupa ülkelerine de yayılmasıyla birlikte finansal belirsizliği 

meydana getirdiği ve borsalar üzerinde etkilere sebep olduğu belirtilmiştir.  

Zeren ve Hızarcı (2020) tarafından yapılan çalışmada Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler olan 

Fransa, İtalya, Güney Kore, Almanya, Çin, ve İspanya’da 23.01.2020 ve 13.03.2020 tarihlerinin arasında 

gerçekleşen kümülatif günlük vakalar ve ölümlerin sayıları ile Maki (2012) eşbütünleşme testinden 

faydalanılarak Covid-19 ile borsa getirileri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Covid-19 nedeni ile ölümler ve 

bütün borsaların uzun vadede beraber hareket ettikleri belirlenmiştir. Covid-19 kümülatif vaka sayıları ile 

IBEX35,KOSPI, SSE piyasaları arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilirken, MIB, DAX30, CAC40 

ve FTSE piyasaları arasında ise uzun dönemli bir ilişkinin bulunmadığı ortaya konulmuştur.  

Şenol ve Zeren (2020) tarafından salgının küresel ekonomiler üzerindeki etkisi, hisse senedi piyasaları 

bakımından ele alınmıştır. Araştırmada, Covid-19 vakaları ve ölüm sayılarından yararlanılarak Morgan 

Stanley Capital International (MSCI) Dünya Endeksleri, Avrupa, Yükselen Piyasalar ve G7 piyasalarının 

21.01.2020 ile 7.01.2020 arasındaki döneme ilişkin veriler ile Fourier eşbütünleşme testleri yapılmıştır. Hisse 

senedi piyasalarıyla Covid-19 salgını arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir.  

Kandil Göker ve çalışma arkadaşları (2020) tarafınca ortaya konulan araştırmada, pandemi kapsamında 

BİST’te işlem görmekte olan 26 farklı endüstrinin 2 Ocak 2019 - 9 Nisan 2020 dönemlerine ilişkin verilerinden 

faydalanılarak olay çalışması yapılmıştır. Çalışmanın neticesinde, ele alınan olay dönemlerinin birçoğunda 

pek çok endüstrinin olumsuz Birikimli Ortalama Olağanüstü Getiri (CAAR) elde ettikleri, kimi dönemler için 
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ise çeşitli sektörlerin CAAR değerlerinin olumlu yönde seyrettiği tespit edilmiştir. Çeşitli olaylara göre söz 

konusu oranların değişmesi ile beraber en büyük kaybın Spor, Turizm ve Taşımacılık endüstrilerinde 

yaşandığı belirlenmiştir.  

Öztürk ve diğerleri (2020) tarafından yapılan araştırmada 2 Ocak 2020 ile 15 Nisan 2020 tarihlerinin arasında 

gerçekleşen verilerden faydalanılarak Covid-19 salgınının BİST’te işlem görmekte olan endüstriler üzerindeki 

etkileri ele alınmıştır. Çalışmanın neticesinde, Covid-19 virüsünün hemen hemen bütün sektörler üzerinde 

olumsuz etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ortalama olarak, 3 temel sektörün (sanayi, hizmet ve finans) 

aşağı yukarı eşit seviyede etkilendiği ve sektörler seviyesinde ise birtakım farklılıkların bulunduğu tespit 

edilmiştir. Daha çok ulaşım, turizm, spor, metal ürünleri, makine, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin, 

salgından en fazla etkilenmiş olan sektörler olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan; toptan ve 

perakende, gıda, ticaret sektörlerinin ise salgından daha az etkilenmiş olan sektörler olduğu ifade edilmiştir.  

Tayar ve diğerleri (2020) tarafından yapılan çalışmada Covid-19 salgınının Türkiye’de faaliyet gösteren 

sektörler üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. 17 Mart ile 28 Nisan 2020 arasında geçen döneme ilişkin 

Türkiye’de ortaya çıkan vakaların sayısındaki gündelik değişimler ve BİST sektörel endekslerinin gündelik 

değişimlerimden faydalanılarak basit doğrusal regresyon analizi uygulaması yapılmıştır. Analizin 

neticesinde, Covid-19 virüsünün elektrik, ulaştırma, finans, sanayi ve teknoloji sektörleri üzerinde etkilerinin 

bulunduğu tespit edilmiştir.  

Kılıç (2020) tarafından yapılan çalışmada BİST sektör endekslerine yönelik 2 Ocak 2018 ile 30 Nisan 2020 

döneminde gerçekleşen verilerden faydalanılarak, Covid-19 virüsünün sektörler üzerindeki etkileri olay 

etüdü yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın neticesinde, Covid-19 virüsünün, BİST sektörel endeks 

getirilerinin üzerinde genel olarak negatif yönlü etkilerinin bulunduğu belirlenmiştir. En yüksek olumsuz 

etkinin ise tekstil ve turizm sektörlerinde gerçekleştiği tespit edilirken ticaret sektörünün ise pandemi boyunca 

olumlu getiriler sağladığı ortaya konulmuştur. 

Topçu ve Gülal (2020) tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 salgınının gelişmekte olan ülkelerin borsaları 

üzerindeki etkileri ele alınmıştır ve salgının, gelişmekte olan borsaların üzerindeki negatif yönlü etkilerinin 

kademeli şekilde azaldığı tespit edilmiştir. Bununla beraber Covid-19 etkilerinin en çok, yükselen Asya 

piyasalarında görüldüğü tespit edilmiştir.  

Barut ve Kaygın (2020) çalışmalarında Bayer ve Hanck (2012) eşbütünleme analizi kullanarak çalışma 

tarihinde Covid-19 vaka sayısının en fazla olduğu 11 ülkenin borsa endeksini analiz etmişlerdir. Çalışmanın 

tarih aralığı olarak vakanın o ülkede ilk görüldüğü tarihten 08.04.2020’ye kadarki günlük kapanış verileri 

kullanılmıştır. Analizin neticesinde, Covid-19 toplam vaka sayıları ve BIST100, IBEX35, AEX, FTSE, MIB ve 

Shangai endeksleri arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu, FTSE 100, BEL 20, DAX, CAC 40, SMI ve 

DOW 30 endeksleri arasında ise eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını belirlemişlerdir. 

Gülhan (2020) çalışmasında, 31.12.2019- 28.05.2020 tarihleri arası günlük verileri kullanarak Covid-19 

pandemisinin BIST100 üzerindeki kısa ve uzun dönem için etkilerini incelemiştir. Etkilenen değişken olarak 

BIST100 endeksi, bağımsız değişkenler olarak Covid-19 Türkiye ölüm oranları, US dolar kuru, enfeksiyon 

hastalıkları ile sermaye piyasaları oynaklık endekslerinden faydalanılmıştır. Kurulan modele göre, pandemi 

sürecinin seçilen kontrol değişkenleriyle birlikte BIST100 üzerinde gerek kısa vadede gerekse de uzun vadede 

etkili olduğu sonucuna ulaşmışladır. 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Çalışmanın temel amacı küresel finansal piyasalarda şoklara neden olan Covid-19 salgınının Türkiye hisse 

senedi piyasaları üzerindeki etkisini araştırmaktır. İlgili amaç doğrultusunda araştırmada yapılacak analiz 

kapsamında, [13.03.2020 – 07.05.2021] haftanın 5 gününü içeren günlük veriler için covid vaka sayısı ve 

BİST_banka, BİST_hizmet, BİST_sanayi, BİST_turizm ve BİST_ulaştırma endeksleri arasındaki ilişkiler uzun 

ve kısa dönem olarak ele alınmıştır. Çalışmanın hipotezi; covid vaka sayısı ve BİST alt endeksleri (bankacılık, 

hizmet, sanayi, turizm ve ulaştırma) arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkili olduğu yönündedir.  

Ekonometrik analiz, covid vaka sayısının BİST alt endekslerine olan etkisinin uzun ve kısa dönem ilişkisini 

kapsamaktadır. Buradan hareketle çalışmada 5 model analiz edilecektir: 
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Model 1: BİST_mali=f(covid) 

Model 2: BİST_hizmet=f(covid) 

Model 3: BİST_sanayi=f(covid) 

Model 4: BİST_turizm=f(covid) 

Model 5: BİST_ulast=f(covid) 

3.2. Veri Seti ve Yöntem 

13.03.2020 – 07.05.2021 dönem aralığı kapsamında haftanın 5 gününü içeren günlük veriler için BIST alt 

endekslerine ilişkin veriler www.reuters.org ve Covid-19 vaka sayılarına ilişkin verileri ise 

https://covid19.saglik.gov.tr/ veri bankasından elde edilmiştir. Analizlerin sonuçları, Eviews programı 10.0 

sürümü ile STATA programı 15.0 sürümünden faydalanılarak elde edilmiştir. Modelde bulunan değişkenleri 

aşağıda sunulan Tablo 1’de görmek mümkündür. 

Tablo 1: Analizlerde Değerlendirilen Değişkenler Tablosu 

Değişken Gösterim Tanım 

Covid vaka sayısı COVID Bağımsız değişken 

BİST Mali BİST_MALİ Bağımlı değişken 

BİST Hizmet  BİST_HİZMET Bağımlı değişken 

BİST Sanayi BİST_SANAYİ Bağımlı değişken 

BİST Turizm BİST_TURİZM Bağımlı değişken 

BİST Ulaştırma BİST_ULAST Bağımlı değişken 

Değişkenlere ilişkin zaman serisi grafikleri Şekil 7’de ve verilere yönelik tanımsal bilgiler ise Tablo 2’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 7. Değişkenlere İlişkin Zaman Serisi Grafikleri 

http://www.reuters.org/
https://covid19.saglik.gov.tr/
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Tablo 2: Verilere Yönelik Tanımsal Bilgiler 

İstatistikler COVID BIST_MALİ BIST_HIZMET BIST_SANAYI BIST_TURIZM BIST_ULAST 

 Ortalama 1190059  1290.936  1052.815  1889.985  1708.266  1267.669 

 Medyan 332382  1245.150  1065.490  1751.010  1772.490  1944.030 

 Maksimum 4998089  1663.710  1259.450  2793.580  2145.380  2297.950 

 Minimum 5  914.0200  691.5300  988.3700  942.6000  989.240 

 St.sapma 1401067  196.8429  137.6031  538.7318  282.3813  1244.876 

Çalışmada kullanılan verilerin durağanlıklarını test etmek üzere Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-

Perron (PP) testlerinden faydalanılmıştır. Denklem sistemindeki değişkenlerin ortak gecikme uzunluklarının 

belirlenmesi açısından alanyazında çoğunlukla faydalanılan birtakım ölçütler bulunmaktadır. Söz konusu 

ölçütler; Final Prediction Error (FPE), Hannan-Quinn (HQ), Schwarz (SW), Likelihood Ratio (LR) ve Akaike 

Information Criteria (AIC) olarak sıralanabilir. Bahsi geçen ölçütlerden yola çıkılarak verilerin gecikme 

uzunlukları tespit edilmiştir. Uzun dönemli ilişkilerin belirlenebilmesi için Bayer-Hanck (2013) Eşbütünleşme 

Analizi’nden faydalanılmıştır. Kısa dönemli ilişkilerin belirlenebilmesi için ise hata düzeltme modelinden 

yararlanılmıştır.  

3.2.1. Bayer – Hanck (2013) Eşbütünleşme Analizi  

Uzun dönemli regresyon modelinin artıklarına dayalı olarak tahmin edilen Engle-Granger (1987) 

eşbütünleşme testi, birim kök içeren serileri durağan duruma getirmeden seriler arasındaki uzun dönemli 

ilişkinin belirlenmesini sağlamaktadır. Fakat Engle-Granger eşbütünleşme testinin birden çok açıklayıcı 

değişkene sahip modeller için birtakım zayıf yönlerinin bulunduğu görüşü kabul edilmektedir (Govindaraju 

ve Tang, 2013: 314). Daha sonrasında Johansen (1991) tarafından geliştirilen eşbütünleşme testi ise gecikme 

uzunluğuna son derece duyarlı bir test olarak karşımıza çıkmaktadır (Kızılgöl, 2006: 58). İlerleyen dönemlerde 

Boswijk (1994) hata düzeltme modeline dayalı yeni bir eşbütünleşme testi sunmuş ve bunu F istatistiği ile 

uygulamıştır. Banerjee ve diğerleri (1998) testi, hata düzeltme modeline ve t istatistiğine dayanmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen eşbütünleşme testlerinin hiçbiri mükemmel veya tamamen güçlü testler olarak kabul 

edilmemektedir. Literatürdeki eşbütünleşme testlerinin çelişkili sonuçlarına dayanarak Bayer ve Hanck 

(2013), Engle ve Granger (1987), Johansen (1991), Boswijk (1994) ve Banerjee ve diğerleri. (1998) testlerini 

beraber olacak şekilde değerlendirmeye alan yeni bir eşbütünleşme testi geliştirmişlerdir. Bu testlerin olasılık 

değerlerini (anlamlılık seviyelerini) bütünleştiren ve daha güçlü bir test elde eden Bayer ve Hanck (2013) 

eşbütünleşme testinde; Engle-Granger (1987) tek denklem, Johan-sen (1991) çoklu denklem testi, Boswijk 

(1994) hata düzeltme terimi ve Banerjee et al. (1998)'in testleri olasılık değerleri dikkate alınarak yapılmaktadır 

(Shahbaz, vd. 2013: 10, Aktürk, vd. 2014: 122). Bayer-Hanck (2013) eşbütünleşme testi, Fisher'in ki-kare dağılım 

formülü izlenerek bireysel olasılık değerlerini bir araya getirmiştir (Arı, 2016: 61): 

𝐸𝐺 − 𝐽𝑂𝐻 = −2[𝑙𝑛(𝑃𝐸𝐺) + 𝑙𝑛(𝑃𝐽𝑂𝐻)]        (1)                                                                                                                  

𝐸𝐺 − 𝐽𝑂𝐻 − 𝐵𝑂 − 𝐵𝐷𝑀 = −2[𝑙𝑛(𝑃𝐸𝐺) + 𝑙𝑛(𝑃𝐽𝑂𝐻) + 𝑙𝑛(𝑃𝐵𝑂) + 𝑙𝑛(𝑃𝐵𝐷𝑀)]    (2)                                        

Denklem (1) ve Denklem (2)’de bulunan PEG, PJOH, PBO, PBDM, Engle-Granger (1987), Johansen (1991), Boswijk 

(1994) ve Banerjee ve diğerlerinin (1998) eşbütünleşme testlerinin olasılık değerlerine işaret etmektedir. Hesap 

edilen test istatistiği Bayer-Hanck (2013) tarafınca ortaya konulan kritik seviyeden büyük ise, eşbütünleşme 

ilişkisinin bulunmadığına yönelik kurulan ana hipotez reddedilir ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi 

bulunduğuna karar verilmektedir. 

4. BULGULAR 
Birinci aşamada, verilerin durağanlıklarını belirlemek üzere testler yapılmıştır. Yapılan bütün testlerde “sabit” 

veya “sabit + trend” tercihi yapılmıştır. Mevsimsellik etkilerinin giderilmesi amacıyla değişkenlerin 

logaritmaları alınmıştır. 
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Tablo 3: Değişkenler İçin Uygulanan ADF ve PP Birim Kök Testlerinin Sonuçları 

Değişkenler 
ADF PP 

Sabit Sabit+trend Sabit Sabit+trend 

LogCOVID -0.821(0.118) -0.933(0.128) -0.946(0.135) -1.213(0.138) 

LogBİST_MALİ -1.256(0.122) -1.301(0.134) -1.298(0.116) -1.364(0.127) 

LogBİST_HİZMET -1.133(0.129) -1.242(0.133) -1.137(0.136) -1.288(0.138) 

LogBİST_SANAYİ -1.163(0.109) -1.167(0.142) -1.185(0.152) -1.211(0.163) 

LogBİST_TURİZM -1.213(0.165) -1.186(0.120) -1.231(0.130) -1.354(0.140) 

LogBİST_ULAST -1.184(0.128) -1.237(0.131) -1.174(0.147) -1.308(0.353) 

∆LogCOVID -7.953(0.000)* -8.125(0.000)* -7.743(0.000)* -7.993(0.000)* 

∆LogBİST_MALİ -8.613(0.000)* -8.916(0.000)* -8.803(0.000)* -8.982(0.007)* 

∆LogBİST_HİZMET -8.569(0.000)* -9.133(0.000)* -8.734(0.000)* -9.241(0.000)* 

∆LogBİST_SANAYİ -8.326(0.005)* -8.734(0.009)* -8.513(0.004)* -8.910(0.000)* 

∆LogBİST_TURİZM -7.886(0.001)* -8.452(0.003)* -8.106(0.009)* -8.355(0.000)* 

∆LogBİST_ULAST -8.447(0.000)* -8.770(0.000)* -8.311(0.000)* -8.782(0.016)* 

*0,05 için durağan değişken.  

Not: parantez içi değerler (p) değerleridir ve ∆ gösterimi birinci mertebe farkı belirtmektedir. 

Tablo 3’te sunulan çıktılar doğrultusunda, değişkenlerin tamamının birim köke sahip olduğu görülmektedir. 

Değişkenlerin birinci seviye farkları alındığında durağanlık elde edilmiştir ve buna göre I(1)  düzeyinde 

durağan olduğunu söylemek mümkündür. Eşbütünleşme analizinde gecikmelerin uzunlukları tespit 

edilmiştir. 

Tablo 4: Değişkenlerin Gecikme Seviyelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Kriterler 

 LR FPE AIC SC HQ 

Model 1 1 gecikme 1 gecikme 1 gecikme 2 gecikme 1 gecikme 

Model 2 1 gecikme 2 gecikme 1 gecikme 1 gecikme 1 gecikme 

Model 3 2 gecikme 1 gecikme 1 gecikme 1 gecikme 2 gecikme 

Model 4 2 gecikme 1 gecikme 1 gecikme 2 gecikme 1 gecikme 

Model 5 2 gecikme  2 gecikme 1 gecikme 1 gecikme 1 gecikme 

Tablo 4’te görüleceği üzere, beş model için çoğunluk kriter 1 gecikme açısından uygunluk göstermektedir. 

Buna göre, eşbütünleşme analizleri, ele alınan değişkenlerin birinci seviyedeki farkları ile 1 gecikme 

uzunlukları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bayer-Hanck eşbütünleşme testinin sonuçlarını Tablo 5’te 

görmek mümkündür. 

Tablo 5: Bayer-Hanck (2013) Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Modeller EG-JOH EG-JOH-BO-BDM Eşbütünleşme 

Model 1: 

FLogBIST_mali = f (FLogcovid) 

7.685 8.453 Yok 

Model 2: 

FlogBIST_hizmet = f (FLogcovid) 

15.225* 24.372** Var 

Model 3: 

FLogBIST_sanayi = f (FLogcovid) 

18.390* 28.341* Var 

Model 4: 

FLogBIST_turizm = f (FLogcovid) 

19.844* 29.502* Var 

Model 5:  

FLogBIST_ulast = f (FLogcovid) 

18.399** 26.918* Var 

Not: * ve ** gösterimi %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme olduğunu belirtmektedir. “F” gösterimi birinci mertebe farkı 

göstermektedir. 
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Bayer ve Hanck (2013) eşbütünleşme testinin çıktıları ele alındığında, Bist-mali endeksi dışında kalan hizmet, 

sanayi, turizm ve ulaştırma endeksleri için hesaplanan iki Fisher Test istatistiği değeri bütün endeksler için 

kritik değerden büyük olduğundan covid vaka sayısı ile aralarında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit 

edilmiştir. Böylece, covid sayısı ve belirtilen endeksler arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunduğu 

belirlenmiştir. Diğer yandan Bist-mali endeksi için uzun dönemli bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Eşbütünleşme ilişkisi ortaya konulan dört model açısından uzun dönem eşbütünleşme katsayısı tahminleri 

Tam Değiştirilmiş Sıradan En Küçük Kareler: FMOLS yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 

Tablo 6: FMOLS Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayı Tahminleri 

Modeller F(LogCOVID) 

Model 2: 

FLogBİST_hizmet = f (FLogcovid) 

-0.052* 

Model 3: 

FLogBİST_sanayi = f (FLogcovid) 

-0.063* 

Model 4: 

FLogBİST_turizm = f (FLogcovid) 

-0.054* 

Model 5:  

FLogBİST_ulast = f (FLogcovid) 

-0.047* 

*0.05 için istatistik anlamlı değişken, tahminlerdeki otokorelasyon ve değişen varyans sorunları, Newey-West yöntemi ile giderilmeye 

çalışılmıştır.  

FMOLS yöntemi analiz edilirken otokorelasyon ve değişen varyans problemleri Newey-West yönteminden 

yararlanılrak çözülmeye çalışılmıştır. Varsayım testlerinin neticesinde herhangi bir varsayımsal sapma 

gözlemlenmemiştir. Tablo 6’ya göre; covid vaka sayısı BİST_hizmet endeksini %5.2 azaltmakta, BİST_sanayi 

endeksini %6.3 azaltmakta, BİST_turizm endeksini %5.4 azaltmakta ve BİST_ulast endeksini %4.7 

azaltmaktadır. Covid vaka sayılarının diğer endekslere göre en çok sanayi endeksini olumsuz etkilediği 

görülmüştür. 

Hata düzeltme modeli (Vektör Hata Düzeltme Modeli: VECM), uzun dönemde beraber hareket etmekte olan 

değişkenlerin kısa dönemli dinamiklerini tespit etmek için tahminlenmiştir. Söz konusu tahminin neticesinde 

ulaşılan bilgileri aşağıda verilen Tablo 7'de görmek mümkündür: 

Tablo 7: Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 

Model 1: Bağımlı Değişken: ΔLBİST_MALİt Katsayı Diagnostik testler 

ΔLCOVIDt -0.021 R2 =0.256, Adj. R2 =0.245   F(p)=0.231*,  

Breusch-Godfrey LM Test (p)= 0.093*, 

White Test (p)=0.15*, Ramsey RESET Test 

(p)= 0.034, JB test (p)=0.035 

ECTt-1 -0.273 

Sabit 

2.784 

Model 2: Bağımlı Değişken: 

ΔLBİST_HİZMETt 

Katsayı Diagnostik testler 

ΔLCOVIDt -0.078* R2 =0.677,  Adj. R2 =0.672,  F(p)=0.000*,  

Breusch-Godfrey LM Test (p)= 0.121*, 

White Test (p)=0.119*, Ramsey RESET Test 

(p)= 0.145*, JB test (p)=0.236 

ECTt-1 -0.386* 

Sabit 

1.372* 

Model 3:Bağımlı Değişken: 

ΔLBİST_SANAYİt 

Katsayı Diagnostik testler 

ΔLCOVIDt -0.092* R2 =0.682,  Adj. R2 =0.681,  F(p)=0.000*,  

Breusch-Godfrey LM Test (p)= 0.114*, 

White Test (p)=0.137*, Ramsey RESET Test 

(p)= 0.106*, JB test (p)=0.241 

ECTt-1 -0.406* 

Sabit 

1.581* 
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Model 4:Bağımlı Değişken: 

ΔLBİST_TURİZMt 

Katsayı Diagnostik testler 

ΔLCOVIDt -0.062* R2 =0.623,   Adj. R2 =0.621,  F(p)=0.000*,  

Breusch-Godfrey LM Test (p)= 0.134*, 

White Test (p)=0.143*, Ramsey RESET Test 

(p)= 0.167*, JB test (p)=0.311 

ECTt-1 -0.375* 

Sabit 

2.138* 

Model 5:Bağımlı Değişken: ΔLBİST_ULASTt Katsayı Diagnostik testler 

ΔLCOVIDt -0.059* R2 =0.656, Adj. R2 =0.655,   F(p)=0.000*,  

Breusch-Godfrey LM Test (p)= 0.129*, 

White Test (p)=0.177*, Ramsey RESET Test 

(p)= 0.106*, JB test (p)=0.293 

ECTt-1 -0.364* 

Sabit 

2.583* 

Not: *0.05 için istatistiksel olarak anlamlılığı, JB; Jarque-Bera normallik testi olasılık değerini ifade etmektedir. Tahminlerdeki 

otokorelasyon ve değişen varyans sorunları, Newey-West yöntemi ile giderilmeye çalışılmıştır.  

Tablo 7’de model 1 için anlamlı neticeler elde edilememiştir ve covid sayısı ile BİST_mali endeksi arasında 

kısa dönem için ilişkili çıkmamıştır. Bunun dışında kalan dört model için anlamlı sonuçlar belirlenmiştir. Tüm 

modellerde hata düzeltme terimlerinin katsayıları negatif ve istatistiki açıdan anlamlı olarak elde edilmiştir. 

Diğer bir ifadeyle; modellerin, hata düzeltme mekanizmaları doğru bir şekilde işlemektedir. Model 2 için uzun 

dönemde birlikte hareket eden serilerin arasındaki kısa dönemde ortaya çıkan sapmaların %38.6’sı, model 3 

için %40.6’sı, model 4 için %37.5’i ve model 5 için %36.4’ü giderilmekte ve seriler tekrardan uzun dönemde 

denge değerine yakınsamaktadır. Yani; kısa dönemde ortaya çıkan sapmalar ortadan kalkmakta ve 

değişkenler tekrar uzun dönemde denge değerine yaklaşmaktadır. Kısa dönemde katsayılar uzun dönem 

katsayılarına göre daha yüksek çıkmıştır. Yani; covid vaka sayısının kısa dönemde etkisi daha yüksek, uzun 

dönemde biraz daha azalarak seyretmektedir. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Çalışmada, küresel finans piyasalarında geniş kapsamlı ve kayda değer şok dalgalarına yol açan Covid-19’un 

Türkiye’deki iktisadi faaliyetlerin üstündeki negatif etkileri göz önünde bulundurulduğunda, finansal 

piyasaların temel taşı hisse senedi piyasalarına olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlgili amaç 

doğrultusunda, [16.03.2020 – 07.05.2021] günlük veriler için, Covid-19 vaka sayılarının BİST sektör endeksleri 

üzerindeki etkilerini tespit etmeye yönelik uzun dönem ilişkilerin test edilmesi için Bayer-Hanck (2013) 

eşbütünleşme analizi ve kısa dönem ilişkilerin test edilmesi için hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Bayer ve 

Hanck (2013) eşbütünleşme testi sonuçlarına göre; Bist-mali endeksi dışında kalan hizmet, sanayi, turizm ve 

ulaştırma endeksleri için hesaplanan iki Fisher Test istatistiği değeri bütün endeksler için kritik değerden 

büyük olduğundan covid sayıları ile ilgili endeksler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Elde edilen eşbütünleşme bulgusu literatürde Şenol ve Zeren (2020) tarafından yapılan Fourier eşbütünleşme 

testi sonuçlarına göre hisse senedi piyasalarıyla Covid-19 salgını arasında uzun dönemli bir ilişkinin 

bulunduğuna yönelik bulgularıyla paralellik göstermektedir. Ayrıca Barut ve Kaygın (2020) tarafından 

yapılan çalışmada BİST100 endeksi ve covid vaka sayısı arasındaki eşbütünleşme varlığına yönelik tespitleri 

açısından da paralel sonuçlar elde edilmiştir. FMOLS yöntemine göre eşbütünleşme denklemi katsayı tahmini 

otokorelasyon ve değişen varyans problemleri Newey-West yöntemiyle çözülmeye çalışılmıştır. Analiz 

neticesinde, covid vaka sayısı sektör endeksleri üzerinde genel anlamda olumsuz bir etki yaratırken, 

BİST_sanayi endeksi üzerinde daha fazla azaltıcı olumsuz etkiye yol açmıştır. En az olumsuz etki ulaştırma 

sektörü için elde edilmiştir. Özellikle ulaştırma sektörü için elde edilen bulgular, Öztürk ve diğerleri (2020) 

tarafından elde edilen ulaşım, turizm, spor metal ürünleri, makine, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin, 

salgından en fazla etkilenmiş olan sektörler olduğu bulgusu ile çelişmektedir. Uzun dönemli ilişkiye yönelik 

genel anlamla elde edilen bulgular, Al-Awadhi ve diğerleri (2020) tarafından Çin Borsasında yapılan panel 

regresyon çalışmasının sonuçları ile paralellik göstermektedir. Yazarlar covid 19 vaka sayıları ve ölüm 

sayılarının hisse senedi getirileri üzerinde negatif bir etki yarattığını tespit etmişlerdir. Diğer yandan Onali 

(2020) çalışmasında kurulan VAR modeli ile elde edilen sonuçlara göre ise İtalya ve Fransa'da raporlanan 

ölüm sayılarının Dow Jones getirilerinin üstünde negatif yönlü bir etkisinin bulunduğunu tespit etmişlerdir 

ve elde edilen bulgularla uyumludur. Kotishwar (2020) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre ise, 
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Covid-19'un incelenen tüm borsa endeksleri ile kritik seviyede olumsuz yönde ve uzun vadeli ilişkisinin 

bulunduğu ortaya konulmuştur ve çalışmanın sonuçları ile paralellik göstermektedir. 

Kısa dönem ilişkiler açısından hata düzeltme modeli tahmin edilmiş ve hata düzeltme terimlerinin katsayıları 

negatif ve istatistiki açıdan anlamlı olduğundan, hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı belirlenmiştir. 

Buradan hareketle şu yorum yapılabilmektedir: Kısa vadede ortaya çıkan sapmalar yok olmakta ve 

değişkenler yeniden uzun vadede denge değerine yakınsamaktadır. Kısa dönemde katsayılar, uzun dönem 

katsayılarına göre daha yüksek çıkmıştır. Yani; covid vaka sayılarının etkilerinin kısa dönemde daha yüksek 

olduğunu, uzun dönemde ise bu etkilerin azalarak devam ettiğini söylemek mümkündür. Kısa dönemde 

azaltıcı etki daha yüksek çıkmıştır, dönem uzadıkça azaltıcı etki düşüş göstermektedir. Kısa dönemdeki 

şiddetli azaltıcı etki Liu ve diğerleri (2020) tarafından yapılan çalışmada kısa vadede hisse senetlerinin virüs 

salgınının sonrasında hızlı bir şekilde düşüş yaşadığı yönündeki bulguları ile paralellik göstermektedir. Aynı 

zamanda Topçu ve Gülal (2020) tarafından yapılan çalışmada salgının, gelişmekte olan borsaların üstündeki 

negatif yönlü etkilerinin kademeli şekilde azaldığının tespit edilmesi, çalışmanın bulgularıyla paralellik 

göstermektedir. 

Görüleceği üzere, ekonomik krizler gibi salgınlar da yatırımcıların kaybetme korkusunu ve piyasalardaki 

olumsuzlukları körüklemekte, piyasalarda uzun dönemli kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır. 

Pandeminin büyük belirsizliği, piyasaların oldukça oynak ve öngörülemez hale gelmesine neden olması ile 

hisse senetlerinin Covid-19 olarak onaylanmış vakalardaki büyümeye negatif yönlü tepkiler gösterdiği sonucu 

Zhang ve diğerleri (2020) ve Ashraf (2020) tarafından yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular ile paralellik 

göstermektedir. Yine bulgulara paralel olacak şekilde Kılıç (2020) tarafından yapılan çalışmada da Covid-19 

virüsünün, BİST sektörel endeks getirileri üzerinde genel olarak negatif yönlü etkilerinin bulunduğu tespit 

edilmiştir. Diğer yandan çalışmanın bulguları, Ahmed (2020) tarafından Pakistan borsasında doğrulanmış 

Covid-19 vakalarının ve ölüm sayılarının borsa performansına etkilerinin göz ardı edilebilecek seviyede 

olduğuna yönelik bulguları ile çelişki göstermektedrir. Bu durum Waheed ve diğerleri (2020) tarafından 

Pakistan borsasında yapılan çalışmada da görülmektedir. Araştırmacıların, pandemi başlangıcında borsada 

bir düşüş olduğu fakat hükümet tarafından önleyici tedbirler alındıktan sonra durumun daha iyiye gittiğini 

belirtmişlerdir. 

Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere; BİST'te sektör endeksleri pandemi sürecinde düşüş yaşamıştır. Pandemi 

kaynaklı yaşanan belirsizlikler beraberinde yatırımcıların riskten kaçınma düzeyini ve güven algısını da 

etkilemesi kaçınılmazdır. Türkiye ekonomisi sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların krizlere 

karşı daha dayanıklı oldukları ve krizi fırsata çevirmeyi veya en azından kriz sırasındaki konumlarını 

korumayı başardıkları birçok çalışmada ortaya konmuştur. Bununla birlikte, pandeminin beklenmedik bir dış 

etkisi olmuştur ve finansal piyasalar küresel olarak gerilemiştir. Hassas sektörler için kalıcı politikaların 

üretilmesi gerekmektedir ve sürecin uzayabileceği durumlarda tarımsal destek paketleri gibi programlar 

ivedilikle uygulamaya konulmalıdır. Bu süreçteki en önemli eşik noktasının üretim zincirinin sürekliliği 

olduğu unutulmamalıdır ve bunun devamının sağlanması üzere bir an önce çalışma kesimini izole edecek ve 

koruyacak önlemler alınmalıdır. Salgının boyutu ve uzun vadeli finansal etkileri göz önünde 

bulundurulduğunda, gelir transferleri, borç ertelemeleri, vergi/kredi kolaylıkları, doğrudan fonlama, garantili 

borç şeklindeki önlemlerin arttırılması gerekliliği kaçınılmazdır. Piyasalarda güven kalmadığında ilk çarpıcı 

etki finansal piyasalara yansıyacaktır. Küresel salgınlar şeklindeki öncesinden tahmin edilemeyen durumların 

ülkelerin finansal varlıklarını direkt olarak etkilemesi öngörülmektedir. Yatırımcıların daha güvenilir yatırım 

araçları arayışından çıkışının yarattığı panik ortamı fiyatların düşmesine ve oynaklığın artmasına sebebiyet 

vermektedir. Diğer yandan araştırmanın kapsamı ve salgının henüz bitmemesi sebebiyle incelenen dönem 

aralığı sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla gelecekte gerçekleşecek vaka sayılarındaki değişim, iyileşme ve 

aşılanma süreci ile birlikte yeni verilerin daha geniş bir dönem aralığında incelenmesi, pandeminin ilgili 

sektörler üzerindeki etkisini karşılaştırmalı olarak tespit etmeye ilişkin bilgi sağlamak açısından faydalı 

olacaktır.  
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Amaç – Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme süreci ile birlikte emek yoğun bir sektör olan turizm 

sektöründe, işgören performansı rekabet koşullarını doğrudan etkilemektedir. İşletmelerin sunduğu 

hizmet kalitesi, rekabette üstünlük sağlayan müşteri memnuniyetini etkileyen en önemli unsurdur. 

Emek faktörünün yoğun olduğu konaklama işletmelerinde çalışanların davranışlarını olumlu yönde 

geliştirmek ve bunu devamlı kılmada motivasyon kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın 

amacı işgörenlerin motivasyon düzeyinin örgütsel bağlılık ve iş performansı üzerine etkilerini ortaya 

koymaktır.  

Yöntem – Araştırmanın uygulanmasında nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. işgörenlerin motivasyonu, örgütsel bağlılıklarını ve iş performanslarını ölçmek 

için kullanılan ölçek, Ankara ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan ve basit tesadüfi 

örnekleme yöntemiyle belirlenen 401 işgörene uygulanmıştır. Anket formu, demografik özellikler, 

örgütsel bağlılık ölçeği, iş performansı ölçeği ve motivasyon ölçeği olmak üzere dört bölümden 

oluşmaktadır. Verilerin analizi için SPSS (The Statistical Package for Social Science) programı 

kullanılmış ve analiz sırasında Pearson Korelasyonu, t-testi ve one way ANOVA testi yapılmıştır.  

Bulgular – Araştırmanın sonucunda işgören motivasyonu ile örgütsel bağlılık arasında ve işgören 

motivasyonu ile iş performansı arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Tartışma – İşgörenlerin motivasyon düzeylerinin artması, hem örgütsel bağlılıkları üzerinde doğrudan 

bir etkiye sahip hem de iş performanslarını artırdığı söylenebilir. Dolayısıyla araştırma sonuçları alan 

yazındaki diğer araştırmaları destekleyici bir niteliktedir. 
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Purpose – Along with technological developments and the process of globalization, the performance of 

employees in the tourism sector, which is a labor-intensive sector, directly affects the competition 

conditions. The service quality offered by businesses is the most important factor affecting customer 

satisfaction, which provides superiority in competition. The concept of motivation to improve and keep 

employees' behavior positive in the accommodation establishments where the labor factor is intense 

plays an important role. The aim of this study is to reveal the effects of employees' motivation level on 

organizational commitment and job performance.  

Design/methodology/approach –  The relational screening model, one of the quantitative research 

methods, was used in the implementation of the research. From this point of view, the scale used to 

measure the motivation, organizational commitment and job performance of the employees was 

applied to 401 employees determined by simple random sampling method from the employees of the 

accommodation business operating in the province of Ankara. The questionnaire is composed of four 

parts including demographic characteristics organizational commitment scale, job performance scale 

and motivation scale. The SPSS (The Statistical Package for Social Science) program was used for data 

analysis and Pearson’s Correlation Coefficient, t-test and one way ANOVA were conducted during 

analysis.  

Findigs – As a result of the research, it was determined that there is a positive relationship between 

employee motivation and organizational commitment, and a positive relationship between employee 

motivation and job performance. 
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Discussion – It can be fairly said that an increase on the motivation levels of the employees both has a 

direct impact on their organizational commitment and enhances their job performance. Therefore, the 

results of the research support other studies in the same field. 

 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme ve uluslararası rekabete açılma süreci; yönetim ile insan unsurunu, çalışma prensiplerini yeni 

örgütsel hedef ve stratejilere doğru yönlendirmekte ve örgüt içinde en üst düzey yöneticiden en alt düzeyde 

çalışana kadar, çalışanı, çalışmayı, çalışma yaşamı ve ortamı ile statüleri etkilemekte ve değişen çalışma 

koşulları içinde insan kaynaklarının yeni çalışma profilleri geliştirmesini gerektirmektedir (Öğüt vd., 

2004:278).  

Dünya nüfusunun her geçen gün artması, bunun beraberinde ihtiyaçların çeşitlenmesi ve dünyada meydana 

gelen değişim ve gelişmeler, çok sayıda insanı ve bu insanların her türlü ilişkilerini düzenleyecek yönetim 

birimleri ve örgütlerin kurulmasını zorunlu kılmıştır (Şahin, 2004:524). Her işletmenin faaliyette bulunduğu 

sektör içinde sahip olduğu bir pazar payı bulunmaktadır. İşletmelerin en önemli hedefi ise giderek daha artan 

rekabet ortamında bu paylarını koruyarak geliştirmek, kısaca ayakta kalabilmeyi başarmaktır (Marangoz ve 

Biber, 2007:206). Küreselleşen dünyada iletişim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte hizmet 

sektöründe yer alan konaklama işletmeleri arasında da diğer birçok iş sektöründe olduğu gibi rekabetin arttığı 

görülmektedir. Bu rekabet ortamında konaklama işletmelerinin hem varlığını devam ettirebilmeleri hem de 

bunun için belirlenen hedeflere ulaşabilme başarısını sağlayabilmeleri hizmete verdikleri önemle doğru 

orantılıdır. Mükemmel bir hizmet sunmak ise, iyi yetiştirilmiş ve motivasyonu yüksek olan işgörenler 

aracılığıyla sağlanabilir. (Güler vd., 2017:32).  

Örgütlerin değişim, giderek artan rekabet ortamına uyum sağlama ve var olma çabalarında önemli bir yeri 

olan bireylerin, örgüte olan katkılarının mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılması, günümüz 

yönetim anlayışının temel çalışma konularından biri olan ‘örgütsel bağlılık’ kavramının önemini ortaya 

çıkarmaktadır (Kök ve Özcan, 2012:116). Bir örgütün başarısı sadece çalışanlarının yeteneklerini nasıl en üst 

düzeyde geliştirdiğine değil, bununla birlikte çalışanlarını örgüte bağlanmaları yönünde nasıl teşvik ettiğine 

de bağlıdır (Özutku, 2008:79).  

İnsan faktörü organizasyonların başarısında oldukça önemli rol oynamakla birlikte, özellikle konaklama 

işletmeleri gibi hizmet sektöründe çok daha önemlidir. Çünkü, konaklama işletmelerinde işgörenlerin çoğu 

müşterilerle direkt ilişki içerisindedir. Müşterilerin memnuniyetini; otelin konaklama olanakları ve yiyecek 

içecek standartları kadar, işgörenin nezaketi, hoşgörülü davranışı ve güler yüzlü olması gibi kişisel özellikleri 

de etkilemektedir (Erdem, 2004:39). Bu bağlamda, özellikle müşteri ile iletişimin yüz yüze olduğu, yoğun 

çalışma temposuna sahip konaklama işletmelerindeki işgörenlerin motivasyonuna etki eden etmenlerin tespit 

edilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada ele alınacak konu, motivasyon kavramlarının örgütsel bağlılık ve 

iş performansı üzerinde etkili olup olmadığı ve etkili ise bu etkilerin ne düzeyde olduğunun incelenmesidir.  

Araştırma Hipotezleri 

H1: İşgörenlerin motivasyon düzeyi ile örgütsel bağlılıkları arasında ilişki vardır. 

H2: İşgörenlerin motivasyon düzeyi ile iş performansı arasında ilişki vardır. 

H3: İşgörenlerin örgütsel bağlılıkları ile iş performansı arasında ilişki vardır. 

H4: Yaş değişkenine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu, (b) örgütsel bağlılık ve (c) iş performansında farklılık 

vardır. 

H5: Eğitim durumu değişkenine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu, (b) örgütsel bağlılık ve (c) iş 

performansında farklılık vardır. 

H6: Cinsiyet değişkenine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu, (b) örgütsel bağlılık ve (c) iş performansında 

farklılık vardır. 

H7: Ücretten memnuniyet değişkenine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu, (b) örgütsel bağlılık ve (c) iş 

performansında farklılık vardır. 

H8: Yöneticilik görevi değişkenine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu, (b) örgütsel bağlılık ve (c) iş 

performansında farklılık vardır. 

H9: Turizm eğitimi değişkenine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu (b) örgütsel bağlılık ve (c) iş 

performansında farklılık vardır. 
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H10: Mesleği isteyerek seçme değişkenine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu (b) örgütsel bağlılık ve (c) iş 

performansında farklılık vardır. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Motivasyon Kavramı 

İngilizce karşılığı güdülenme olarak verilen “motivasyon” kelimesi, Latince hareket etme anlamına gelen 

“mot” kökünden türemiş ve psikoloji biliminde “içten gelen itici güçlerle belli bir amaca doğru yönelen 

davranışlar” olarak kabul edilmektedir (Keser, 2006:6). 

Motivasyon, bireylerin belli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri doğrultusuna davranmaları 

şeklinde tanımlanmaktadır (Koç ve Topaloğlu, 2012:203). Daha geniş anlamda ifade etmek gerekirse 

motivasyon, bir veya birden çok kişiyi, belirli bir yöne yani amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek 

için yapılan çabaların toplamı şeklindedir (Ergül, 2005:69). Bütün bu tanımlara bakıldığında kısaca 

motivasyon, davranışı hedefe yönlendiren ve faaliyete geçiren bir güç olarak tanımlanabilir (Öztürk ve 

Dündar, 2003:57).  

Motivasyon, bahsedildiği üzere insanları canlandıran ve harekete geçiren bir süreçtir ve işletmelerdeki 

işgörenler motivasyon sayesinde önceden belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda üretimde bulunurlar 

(Ünsar vd., 2010:249). Yönetim; beklentileri, tutkuları, ihtirasları, amaçları ve ihtiyaçları birbirinden oldukça 

farklı olan insanların, bu farklılıklara rağmen ortak bir amaç uğruna ve bir hedef doğrultusunda çalışmalarını 

sağlamak ve iş yaptırma sanatı olarak tanımlanabilir. Bu sebeple yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü 

oluşturan bireylerin amaçları ile örgütün amaçlarının uyumunu sağlarken bunu mümkün olan en etkin ve 

verimli bir şekilde yapmaktır (Şahin, 2004:204). Örgüt yönetimi, mevcut varlığının devamlılığı ve belirlediği 

hedeflere ulaşabilmek için işgörenlerin istenen düzeyde çalışmalarını sağlamak zorundadır. Çünkü örgütün 

amaçlarının gerçekleşebilmesi, işgörenlerin verimli ve etkili iş görmesiyle ilişkilidir. Yöneticilerin görevi ise 

örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için işgörenlere görevlerini yaptırmak, bunu da onları doğru şekilde 

motive ederek sağlamaktır (Ergül, 2005:69). Motivasyonun konusu, daha doğrusu temel unsuru insan ve insan 

davranışlarıdır. Bu nedenle motivasyonda temel amaç, insanı kazanmaktır. İnsanları kazanabilmek için ise, 

insanların beklentileri, amaçları, istekleri ve ihtiyaçlarının bilinmesi oldukça önemlidir (Şahin, 2004:526). 

İşgörenleri örgüte fayda sağlayacak şekilde hareket etmesini sağlamak için motive etmek ve onları uzun 

vadede işte tutmak oldukça zor bir iştir. Bireyler motivasyonlarını etkileyen çeşitli istek ve ihtiyaçlar ile örgüte 

katılırlar. Her bireyin farklı istek ve ihtiyacı belirlenip, etkili şekilde motive edilmeleri sağlanmalıdır. 

İşgörenleri verimli bir şekilde çalışmaya teşvik edip, sorumluluk almalarını sağlayan, problemleri çözmeleri 

için insiyatif almalarını sağlayıp, ayrıca başarılarını ödüllendiren bir ortamın yaratılması; yapılması gereken 

işlerin başında gelir (Öztürk ve Dündar, 2003:58). 

Motivasyon ile ilgili olarak çoğu yönetici çalışanları maddi ödüllerin motive ettiğini düşünmektedir. Ama 

insanların sadece maddi değil psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da bulunmaktadır ve bu ihtiyaçlarında tatmin 

edilmesi gerekmektedir. Yöneticinin de farklı istek ve ihtiyaçlara sahip çalışanlarını doğru şekilde tanıyıp 

motive etmesi gerekmektedir. Bu açıdan motivasyon aslında çift yönlü bir süreçtir. Yönetici hem işgörenleri 

etkileyecek hem de onlardan etkilenecektir. Önemli olan işgörenlerin ne istediklerini yöneticilerin tam olarak 

tahmin edebilmeleri ve işgörenleri motive edebilecek iş ortamının mevcut olmasıdır (Şahin, 2004:527). 

2.2. Örgütsel Bağlılık Kavramı 

Örgütsel bağlılık; örgütlerin varlıklarını koruma ve devam ettirme çabalarının temel etkinliklerinden biri 

olmakla birlikte, nihai hedeflerini de oluşturan önemli bir unsurdur. Çünkü örgütsel bağlılığı olan bireyler 

daha uyumlu, daha doyumlu, daha üretken olmakta, görevlerini daha yüksek derecede sadakat ve 

sorumluluk duygusu içinde yerine getirmektedir. Bu özelliklerdeki işgörenler ise örgüt için daha az maliyet 

anlamına gelmektedir (Bayram, 2005:126). 

İşletmelerin sürekliliği açısından tehlike oluşturan ve son yıllarda giderek artan rekabet şartlarına uyum 

sağlaması ve bu koşullarda varlığını devam ettirebilmesi için bulunduğu faaliyet alanı fark etmeksizin sahip 

olduğu en etkili kaynak olan “insanı” elinde tutması gerekmektedir (Pelit vd., 2007:87). Özellikle 1970’ler 

sonrasında dikkate alınan ve üzerinde durulan bir konu olan örgütsel bağlılık kavramı, farklı disiplinlerde 

uzman araştırmacılar tarafından kendi alanları içinde değerlendirildiği için farklı şekillerde tanımlamaları 
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bulunmaktadır (Çöl ve Gül, 2005:292). Belirli amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için kurulan örgütlerin, bu 

sistemi yürütmek için insan emeğine ihtiyacı vardır. İhtiyaç duyulan insan kaynağının, örgütün devamlılığı 

açısından örgüt felsefesini benimsemesi gerekmektedir (Koç ve Topaloğlu, 2012:218). Çoğu zaman toplumsal 

içgüdünün duygusal bir anlatım biçimi olarak görülen bağlılık kavramı  toplum duygusunun olduğu her 

yerde vardır (Kök ve Özcan, 2012:116). Yapılan çalışmalara göre örgütsel bağlılık; bireyin içinde bulunduğu 

örgütün amaç ve değerlerini kabul etmesi, bu değerler ve amaç için çaba göstermesi ve örgütte kalma isteği 

duyması olarak tanımlanmaktadır (Koç ve Topaloğlu, 2012:218).  

İşgörenlerin duygusal enerji ve dikkatlerinin birbiriyle ilişkilendirilmesi örgütsel bağlılığın geliştirilmesine 

katkı sağlamakta ve işgörenlerin birbiriyle nasıl bir ilişki içinde olduklarını ve örgüt hakkındaki duygu ve 

düşüncelerini yansıtmaktadır. İşgörenlerin örgüte gerçek anlamda bağlılığı birçok durumda rekabet 

baskılarını azaltan bir unsurdur. Örgütlerin çoğunun rekabet talepleri, artık daha küresel, daha müşteriye 

dönük, daha esnek, daha öğrenme yönelimli, daha çok ekip çalışmasına bağlı ve daha üretici olmayı gerektiren 

bir hal almıştır. Bu talepler, örgütün başarısı için duygusal, entellektüel ve fiziksel enerjisini birleştiren yüksek 

düzeyde bağlılık duyan insanları gerektirir (Balay, 2014:3). Çeşitli şekillerde kavramsallaştırılan ve ölçülen 

örgütsel bağlılık, çoğu araştırmacı tarafından tutumsal ve davranışsal bakış açısıyla ele alınmıştır. Örgütsel 

bağlılık bir tutum olarak incelendiğinde, bağlılık çoğunlukla örgüte duygusal veya hissi bağlılık olarak 

dikkate alınmıştır. Kişilerin örgütle bütünleşmesi, katılımcı olması ve örgütün üyesi olmaktan hoşnut olması 

kişinin güçlü bir biçimde örgüte bağlılık duyduğunun göstergesi olarak kabul edilmiştir. Diğer taraftan 

örgütsel bağlılığı davranışsal bakış açısıyla ele alan araştırmacılar ise bağlılığı, işgörenlerin bir örgütte kalıp 

kalmamaya ilişkin seçimleri ile ilişkilendirerek açıklamaya çalışmışlardır (Özutku, 2008:80). Kısaca işgören ile 

örgüt arasındaki bağlantı anlamına gelen örgütsel bağlılıkta, bu bağlantının güçlü olması örgüt başarısını 

olumlu yönde etkilemektedir (Esmer ve Yüksel, 2017:261). Örgütsel bağlılık hem örgütün varlığını devam 

ettirebilmesi, hem de personelin daha uyumlu ve üretken olabilmesi açısından da önemlidir. İşgörenler 

yüksek tatmin duyguları ile yaşamlarını devam ettirirken, olumlu iş tutumları geliştirecek ve her anlamda 

daha faydalı olacaklardır (Sığrı, 2007:262). 

Bir örgütte asıl önemli olan, örgüt üyelerinin sadece fiziksel olarak var olmaları değil, psikolojik açıdan da 

örgüt ile bir bütün olmalarıdır. Örgüt üyeleri, bulundukları örgütün bir parçası olduklarına içten inanıp, moral 

olarak bağlanırlarsa, kendilerini örgütün bir parçası olarak görmenin yanında örgütü de kendilerinin bir 

parçası olarak görüp örgüt üyeliğini devam ettirmede daha istekli olurlar. Bu sayede örgütten etkilenerek 

onlar da ortak çalışmayı etkilemek ve katkıda bulunmak için içtenlikle çaba gösterme eğiliminde olurlar 

(Balay, 2014:5). Örgütlerin başarısı, bünyesinde bulunan işgörenlerinin kendilerine ne kadar bağlı olduğuna 

göre değişmektedir. Bağlılığın düzeyi uygun düzeyde olduğunda örgütsel performansı olumlu yönde 

etkilediğinden, örgütlerde bu konuyla ilgilenen yetkililerin, bu hususa ayrıca dikkat etmesi gerekmektedir 

(Esmer ve Yüksel, 2017:264). 

Örgütsel bağlılık, örgütsel hedeflere ulaşmada kritik öneme sahip unsurların başında gelmektedir. Bundan 

dolayı örgütler çeşitli yöntemler ile bağlılık düzeyini arttırmak istemektedirler. Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken örgütsel bağlılığı arttıran faaliyetleri yürütürken yalnızca verimi arttırma amacı ile değil, bununla 

birlikte hayatlarının önemli bir bölümünü o örgütte geçiren insanların kişilik, değer, inanç ve yargılarını da 

hesaba katan bir yaklaşımla gerçekleşmesi en doğru çözüm yolu olacaktır (Bayram, 2005:137). 

2.3.İşgören Performansı Kavramı 

Teknolojik gelişmeler rekabeti hem küresel bir boyuta taşımış hem de artırmıştır. Bu rekabet ortamında başarı 

elde etmek isteyen örgütler için en temel unsur bünyesindeki insan kaynağıdır. Çünkü örgütün diğer 

kaynaklarının örgüt amaç ve hedefleri doğrultusunda ve israf edilmeden kullanılması insana, örgüt 

kaynaklarının en uygun düzeyde kullanılması ise bu insan kaynağının sahip olduğu bilgi, beceri ve 

donanımına bağlıdır (Tunçer, 2013:88).  

Genellikle günlük konuşma dilinde performans kelimesi daha fazla tercih edilse de bu kelime yabancı kökenli 

bir sözcüktür ve Türkçe’ye “edim” olarak çevrilmiştir. Sınırları ve içeriği yeterince açıklanmamış olmasına 

rağmen performans, insan kaynakları yönetimi alanında sık sık kullanılan bir kavramdır (Çakmak ve Ocaklı, 

2008:214). İşgörenlerin yaptıkları iş ile doğrudan ya da dolaylı ilgili olan faaliyetleri başarıyla yerine 

getirmeleri olarak ifade edilen iş performansı, örgütün genel performansını da belirlemektedir  (Ertan, 

2008:43). Çağdaş yönetim anlayışında, bir işletmenin başarısı anlamına gelen amaçlarına ulaşma düzeyini 
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tanımlayan çok boyutlu bir kavram olan performans, bir iş yapan birey, grup ya da örgütün ulaşılmak 

istenilen hedef doğrultusunda neye ulaşabildiğini ve neyi sağlayabildiğini nitel ya da nicel olarak ifade eden 

bir kavramdır  (Karaman, 2009:413). Bu açıklamalar dikkate alındığında amaçlarına işgörenleri sayesinde 

ulaşan örgütlerin verimi üzerinde en güçlü etkiye sahip olanlarda yine iş görenlerdir. İnsanların doğal yapısı 

gereği oldukça karmaşık psikolojiye sahip olmaları onların performansını etkileyen faktörlerin belirlenmesini 

zorlaştırmaktadır. İşgörenlerin sahip oldukları yetenekleri ve motivasyonları, eğitim düzeyleri kadar 

önemlidir (Yumuşak, 2008:242).  Bilginin ne derece önemli olduğunun farkına varılması ile bu bilgiye sahip 

ve bilgiyi kullanabilen işgörenlerin istihdamı örgüt yöneticileri için öncelik verdikleri bir konu haline 

gelmiştir. İşgücü performansının arttırılmasında işgörenin eğitimi oldukça önemlidir. Günümüzde insana 

yapılan uzun vadeli yatırımların, gelişmiş toplumların gelişme sürecindeki etkili faktörler arasında önemli bir 

yere sahip olduğu görülmektedir (Gerşil ve Aracı, 2011:46). İşgören performansı ile ilgili oldukça fazla tanım 

yapılmıştır ve bu tanımların ortak noktası, performansın bireysel beklenti ile örgütsel amaç arasında kurulan 

ilişkinin sonucunda ortaya çıkması olarak değerlendirilebilir (Tutar ve Altınöz, 2010:202). 

Bütün bu açıklamalara göre insan kaynakları yönetiminin en önemli işlevlerinden biri performans 

yönetimidir. İşgörenlerin performanslarının yüksek olması, örgütlerin amaçlarına ulaşmalarını kolaylaştıran 

bir unsurdur (Ertan, 2008:42). Örgütler amaçlarına ulaşmak, uzmanlaştıkları ürün ve hizmetleri sunmak ve 

bunun nihayetinde rekabet avantajı elde etmek için yüksek performans gösteren bireylere ihtiyaç 

duymaktadır. Birey açısından bakıldığında performans, verilen görevlerin yerine getirilmesi ve yüksek 

düzeyde gerçekleştirilmesi, ustalık ve gurur duygularıyla bir memnuniyet kaynağı olduğu için önemli bir 

konudur. Ayrıca sergilenen yüksek performans üst düzey yöneticiler tarafından fark edildiğinde bir ödül 

kaynağı olmakta veya kariyer fırsatları bakımından düşük performans sergileyenlere göre avantaj elde 

edilebilmektedir (Sonnetag ve Frese, 2005:4). 

3.YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu model örnekleme 

yoluyla evren hakkında kestirimlerde bulunma ve genellemeler yapma amacıyla kullanılmaktadır. Bu model, 

özellikle evrene ilişkin eğilimlerin belirlenmesinde yararlı oldug ̆u için olabildig ̆ince genis ̧ bir örneklemden 

veri toplanır. İlişkisel tarama modeli, genellikle birden c ̧ok değişken arasındaki etkiles ̧imlerin belirlenmesinde 

kullanılır. Korelasyon, t-testi, varyans analizi ve c ̧oklu regresyon gibi istatistiksel teknikler yardımıyla 

deg ̆işkenler arasındaki ilişkiler belirlenebilir ya da grup ortalamaları kars ̧ılas ̧tırılabilir. Ancak ilişkisel 

modelde bazen ilişkilerin yönü ve düzeyini belirlemek ile yetinirken (örneğin korelasyon), bazen de neden-

sonuç ilişkilerine dönük istatistiksel karşılaştırmalar (örneğin varyans analizi) yapılır. Nedensellik gösteren 

ilişkiler daha güçlü ilişkiler olarak yorumlanır (Şimşek, 2012:92). Araştırmada, turizm işletmeleri 

işgörenlerinin motivasyon düzeyleri, örgütsel bağlılık ve iş performansı arasındaki ilişkileri belirlemek 

amacıyla motivasyon, örgütsel bağlılık ve işgören performansı kavramlarının açıklanmasında literatür 

taramasında elde edilen geçmiş yazılı araştırma kaynaklarından ve araştırma bölümünün bulgularının elde 

edildiği verilerde ise anket tekniğinden yararlanılmıştır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini Ankara ilinde hizmet veren konaklama işletmelerindeki işgörenler oluşmaktadır. 

Araştırma evreninin çok geniş bir alanı kapsaması ve tamamına soruşturma maliyetinin yüksekliği ve zaman 

kısıtlığı nedeni ile araştırma evreninin tümüne ulaşmak mümkün görülmemektedir. Bu nedenlerden dolayı 

araştırmada örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırmalarda örneklem sayısının belirlenmesinde temel 

unsur, örneğin hedef kitle olarak alınacak yığının özelliklerini yansıtacak ve araştırmanın en düşük maliyetle 

yapılabilmesini sağlayacak nitelikte olmasıdır (Cannon, 1994:137). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 

yıl sonu turizm istatistikleri verilerine göre Ankara ilinde işletme belgeli 182 konaklama tesisi bulunmaktadır 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019). 

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2019 yılı İşgücü Piyasası Araştırma Raporu’na göre, Ankara 

ilinde konaklama işletmelerinde çalışanların sayısı 27.160 kişi olarak belirlenmiştir (Türkiye İş Kurumu, 2019). 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑁. 𝑑2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
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378 =
27.160 × 1,962 × 0,5 × 0,5

27.160 × 0,052 + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

Evreni temsil eden örneklem sayısı basit tesadüfi örneklem formülü ile belirlenmiştir. Bu formüle göre 

örneklem sayısı 378 olarak hesaplanmıştır. Ankara ilinde faaliyet gösteren işletme belgeli 182 konaklama 

işletmesinin bazılarına anket formu e-posta aracılığı ile iletilmiş bazılarına ise elden ulaştırılmıştır. Yapılan 

araştırmada örnekleme yöntemi olarak gönüllü örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 

temsil eden toplam 401 adet eksiksiz anket bulunmaktadır.  

3.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak uygulanan anket, toplamda 55 ifadeden ve dört bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde araştırmaya katılan işgörenlerin demografik bilgileri ile ilgili verileri elde etmek için yaş, öğrenim 

durumu, cinsiyet, aldığı ücretten memnun olup olmadığı, yöneticilik görevinin olup olmadığı, herhangi bir 

turizm eğitimi alıp almadığı ve mesleği isteyerek mi seçtiği olmak üzere toplam 7 adet ifade bulunmaktadır. 

İkinci bölümde katılımcıların örgütsel bağlılıklarını belirlemeye yönelik 15 ifadeden oluşan örgütsel bağlılık 

ölçeği, üçüncü bölümde katılımcıların performansını tespit eden 4 ifadeden oluşan iş performansı ölçeği ve 

dördüncü bölümde katılımcıların motivasyon düzeylerini ölçen 29 ifadenin yer aldığı motivasyon ölçeğine 

yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeyini ölçen likert tipi örgütsel bağlılık ölçeği, Mowday, 

Steers ve Porter (1979) tarafından geliştirilmiş orijinal Örgütsel Bağlılık Ölçeğidir. Bu çalışmada Türkçe çevirisi 

1998 yılında Karatepe ve Halıcı tarafından yapılan versiyonu kullanılmıştır. Topaloğlu ve Sökmen (2001), 

Yılmazer (2010) gibi geçmiş çalışmalarda da aynı ölçek kullanılmıştır. Araştırmaya katılan işgörenlerin iş 

performansını ölçen 5 dereceli likert tipi işgören performansı ölçeği, Kirkman ve Rosen (1999) tarafından 

geliştirilmiş ve Altaş ve Çekmecelioğlu (2007), Gül ve Oktay (2009), Akkoç vd., (2012) tarafından geçmiş 

araştırmalarda kullanılmıştır. Araştırmaya katılan işgörenlerin motivasyon düzeylerini tespit etmek için 5’li 

likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek, Engin ve Çam (2009) tarafından geliştirilmiş ve güvenirlik çalışması 

yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliğini tespit etmek amacıyla güvenirlik kanıtı olarak en sık 

kullanılan Cronbach’s Alfa güvenirlik testi uygulanmıştır. Katsayı 1’e yaklaştıkça ölçekte yer alan maddelerin 

iç tutarlılığının yüksek olduğu sonucuna ulaşılır. Bu bağlamda 0,50’den büyük katsayısı olan ölçeğin 

güvenirliği yeterli görülmektedir (Kartal ve Dirlik, 2016:1870). Bu ölçeklerin “Cronbach’s Alpha katsayısı” 

0.50’nin üzerinde belirlenmiştir; örgütsel bağlılık, işgören performansı ve iş motivasyonu ölçekleri için 

sırasıyla (0.721; 0.928; 0.963) elde edilen Cronbach’s Alpha değerleri güvenirliğe ait kabul edilebilir sınırlar 

içerisindedir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmakta olan SPSS.26 

(Statistical Package for the Social Sciences) istatistik bilgisayar yazılım programı kullanılmıştır. Araştırmanın 

amacı dikkate alındığında hipotezleri test etmek amacıyla SPSS.26 istatistiksel paket programının frekans, 

ortalama, Pearson Korelasyonu, regresyon, t-testi ve one way ANOVA (tek yönlü varyans analizi testi) gibi 

istatistiksel analizleri kullanılmıştır.  

İşgörenlerin örgütsel bağlılık, iş motivasyonu ve işgoren performansı değişkenlerinin ilişkilerini incelemek 

amacıyla Pearson Korelasyonu analizinden, değişkenlerin birbiri üzerindeki etkilerini test etmek için 

Regresyon analizinden ve değişkenlerin farklılaşmasının sınanması için t-testi (iki veri grubu için kullanır) ve 

one way ANOVA testi (ikiden fazla grup için kullanır) analizlerinden yararlanılmıştır. 

4. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılan katılımcılardan elde edilen verilerin analizlerine ait olan 

bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.  

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri Tablo 1.’de yer almaktadır. 
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında; %25.7’si 18-24 yaş aralığında, %31.2’si 25-31 yaş, %22.4’ü 32-38 yaş, 

%13.5’i 39-45 yaş ve %7.2’sinin 46 yaş ve üzeri bireylerden, katılımcıların öğrenim durumu dağılımı 

incelediğinde; %4.0’ünün ilköğretim mezunu, %28.4’ünün lise mezunu, %17.7’sinin önlisans mezunu, 

%45.9’unun lisans mezunu, %4.0’ünün lisans üstü mezunu olduğu, katılımcıların cinsiyet dağılımı 

incelendiğinde; %40.1’ni kadın, %59.9’nu erkek işgörenlerin oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların aldığı 

ücretten memnun olma durumu dağılımına bakıldığında; %20.2’si aldığı ücretten memnun iken, %44.6’sının 

memnun olmadığı, %35.2’sinin ise aldığı ücretten kısmen memnun olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin %29.4’ü yönetici pozisyonundayken, %70.6’sı ise yöneticilik yapmayan 

işgörenlerden oluşmaktadır. Katılımcıların herhangi bir turizm eğitimi alıp almadığı dağılımı incelendiğinde; 

%48.1’i turizm eğitimi almış, %51.9’u turizm eğitimi almamış bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 

işgörenlerin bu mesleği isteyerek seçip seçmedikleri dağılımı incelendiğinde; %55.6’sı isteyerek seçtiğini 

beyan etmiş, %22.2’si bu mesleği isteyerek seçmediklerini ve aynı orandaki %22.2’si bu mesleği kısmen 

isteyerek seçtiklerini belirtmişlerdir. 

Hipotez Testleri 

Tablo 2: İşgören Motivasyonu ve İş Performansı Arasındaki Korelasyon 

  İşgören Motivasyonu İş Performansı 

İşgören Motivasyonu r 1 ,722** 

 p  ,000 

İş Performansı r  ,722** 1 

 p ,000  

*. Korelasyon 0,01 düzeyinde (2 yönlü) anlamlıdır. 

H1: Araştırmaya katılan işgörenlerin iş motivasyonu düzeyleri ile iş performansları düzeyleri arasında ilişki 

vardır. 

Yaş Frekans (f) Yüzde (%) 

18-24 103  25.7% 

25-31 125  31.2% 

32-38 90  22.4% 

39-45 54  13.5% 

46 ve üstü 29  7.2% 

Öğrenim Durumu   

İlköğretim 16  4.0% 

Lise 114  28.4% 

Ön lisans 71  17.7% 

Lisans 184  45.9% 

Yüksek Lisans/Doktora 16  4.0% 

Cinsiyet   

 Kadın 161  40.1% 

Erkek 240  59.9% 

Aldığı ücretten memnun musunuz?   

Evet 81  20.2% 

Hayır 179  44.6% 

Kısmen 141  35.2% 

Yöneticilik göreviniz var mı?   

Evet  118  29.4% 

Hayır 283  70.6% 

Herhangi bir turizm eğitiminiz var mı?   

Evet 193  48.1% 

Hayır 208  51.9% 

Bu mesleği isteyerek mi seçtiniz?   

Evet  223  55.6% 

Hayır  89  22.2% 

Kısmen 89  22.2% 

Toplam 401 100.0% 



S. Kargün – H. Koç 13/4 (2021) 3786-3800 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3793 

Katılımcıların motivasyon düzeyleri ile işgören performansları düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi için 

Pearson Korelasyon analizi yapılmış olup, yapılan korelasyon analizi sonucuna göre (Tablo 2.), pozitif yönlü 

ve kuvvetli bir ilişki olduğu (p=0.000; r =,722) olduğu tespit edilerek H1 hipotezi yeterli kanıtla desteklenmiştir. 

Başka bir deyişle, işgören motivasyonu düzeyi arttığında iş performansı da  artacaktır. 

Tablo 3: İşgören Motivasyonu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Korelasyon 

  İşgören Motivasyonu Örgütsel Bağlılık 

İşgören Motivasyonu r 1 ,661** 

 p  ,000 

Örgütsel Bağlılık r ,661** 1 

 p ,000  

*. Korelasyon 0,01 düzeyinde (2 yönlü) anlamlıdır. 

H2: Araştırmaya katılan işgörenlerin iş motivasyonu düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında ilişki 

vardır. 

Araştırmaya katılan örneklem grubunun işgören motivasyon düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi için yapılan korelasyon analizi sonucuna göre (Tablo 3.), pozitif yönlü 

kuvvetli derecede bir ilişkinin olduğu (p=0,000; r=,661) tespit edilmiş olup H2 hipotezi yeterli kanıtla 

desteklenmiştir. Diğer bir deyiş ile işgören motivasyonu arttığında örgütsel bağlılık düzeyi de artacaktır. 

Tablo 4: Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı Arasındaki Korelasyon 

  Örgütsel Bağlılık İş Performansı 

Örgütsel Bağlılık r 1 ,526** 

 p  ,000 

İş Performansı r ,526** 1 

 p ,000  
*. Korelasyon 0,01 düzeyinde (2 yönlü) anlamlıdır. 

H3: Araştırmaya katılan işgörenlerin iş performansı düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında ilişki 

vardır. 

Araştırmaya katılan örneklem grubunun iş performansı ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi için yapılan korelasyon analizi sonucuna göre (Tablo 4.), pozitif yönlü kuvvetli derecede bir 

ilişkinin olduğu (p=0,000; r=,526) tespit edilmiş olup H3 hipotezi yeterli kanıtla desteklenmiştir. Diğer bir deyiş 

ile örgütsel bağlılık arttığında iş performansı düzeyi de artacaktır.  

Tablo 5: Örgütsel Bağlılığın İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisine Ait Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Model R R Kare Ayarlı R Kare Standart Hata 

1 ,661a ,431 ,435 ,58966 

a: Belirleyici: (sabit), Örgütsel bağlılık 

Örgütsel bağlılık değişkenin, işgören motivasyonu üzerindeki etkisine ilişkin basit regresyon analizleri 

sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre, R değerinin .661 olması iki değişken arasındaki ilişkinin 

güçlü olduğunu göstermektedir. R Kare değerine bakıldığında ise, örgütsel bağlılığın işgören motivasyonu 

üzerinde %43’lük bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Tablo 6: Örgütsel Bağlılığın İş Performansı Üzerindeki Etkisine Ait Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Model R R Kare Ayarlı R Kare Standart Hata 

1 ,526a ,277 ,275 ,81751 

a: Belirleyici: (sabit), Örgütsel bağlılık 

Örgütsel bağlılık değişkenin, iş performansı üzerindeki etkisine ilişkin basit regresyon analizleri sonuçları 

Tablo 6’da verilmiştir. Bu sonuçlara göre, iki değişken arasındaki ilişkinin güçlü olduğu ve örgütsel bağlılığın 
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iş performansı üzerinde %27’lik bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Tablo 7: İşgören motivasyonun iş performansı üzerindeki etkisine ait basit doğrusal regresyon analizi 

sonuçları 

Model R R Kare Ayarlı R Kare Standart Hata 

1 ,722a ,521 ,520 ,66536 

a: Belirleyici: (sabit), Motivasyon 

İşgören motivasyonu değişkenin, iş performansı üzerindeki etkisine ilişkin basit regresyon analizleri sonuçları 

Tablo 7’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre, iki değişken arasındaki ilişkinin güçlü olduğu ve işgören 

motivasyonun iş performansı üzerinde %52’lik bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Tablo 8: Yaş Değişkenine Göre İşgören Motivasyonu, Örgütsel Bağlılık ve İş Performansındaki 

Farklılaşmanın Belirlenmesine Ait Anova Testi Sonuçları 

 n x s.s F p 

İşgören Motivasyonu 18-24 103 3.6863 .80345  

.382 

 

.822 

25-31 125 3.7470 .74285 

32-38 90 3.7877 .71811 

39-45 54 3.7292 .99005 

46 ve üstü 

 

29 3.8644 .68570 

Toplam 401 3.7467 .78458 

 

Örgütsel Bağlılık 

18-24 

 

103 3.0764 .57632  

.394 

 

.813 

25-31 125 2.9963 .52591 

32-38 90 3.0652 .47991 

39-45 54 3.0457 .62537 

46 ve üstü 29 3.0184 .32945 

Toplam 401 3.0406 .53124 

İş Performansı 18-24 103 3.9539 .97628  

.328 

 

.859 

25-31 125 4.0280 .93661 

32-38 90 3.9444 .89221 

39-45 54 4.0694 1.09180 

46 ve üstü 29 4.1121 .99010 

Toplam 401 4.0019 .96006 

H4: Araştırmaya katılanların yaşlarına göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu, (b) örgütsel bağlılık ve (c) iş 

performansı düzeylerinde farklılık vardır. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin yaş değişkeni açısından işgören motivasyonu, örgütsel bağlılık ve iş 

performansı ortalamaları karşılaştırılmış olup (Tablo 8.), bu analize göre 0,05 anlamlılık seviyesinde anlamlı 

bir farklılaşmaya rastlanamamıştır (p>0,05). Araştırmaya katılan tüm yaş grubundaki işgörenlerin iş 

motivasyonu, örgütsel bağlılık düzeyleri ve iş performansları birbirine yakındır. Bu sonuçlara göre H4 hipotezi 

yeterli kanıtla desteklenememiştir. 

Tablo 9: Eğitim Durumu Değişkenine Göre İşgören Motivasyonu, Örgütsel Bağlılık ve İş Performansındaki 

Farklılaşmanın Belirlenmesine Ait Anova Testi Sonuçları 

   n     x     s.s   F   p 

İşgören Motivasyonu 

 

İlköğretim 16 3.9138 .98357  

 

1.752 

 

 

.138 

Lise 114 3.6322 .86196 

Önlisans 71 3.6683 .85753 

Lisans 184 3.8098 .70262 

Yük.Lisans/Doktora 16 4.0172 .33266 

Toplam 401 3.7467 78458 

Örgütsel Bağlılık İlköğretim 16 2.9958 .48103  

 

 

 Lise 114 2.9310 .56051 
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Önlisans 71 3.0638 .58700 2.311 .057 

Lisans 184 3.0841 .50295 

Yük.Lisans/Doktora 16 3.2625 .24881 

Toplam 401 3.0406 .53124 

İş Performansı İlköğretim 16 3.8750 1.31972  

 

1.308 

 

 

.267 

Lise 114 3.8925 1.02024 

Önlisans 71 3.9366 1.02532 

Lisans 184 4.0761 .87679 

Yük.Lisans/Doktora 16 4.3438 .62500 

Toplam 401 4.0019 .96006   

H5: Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu, (b) örgütsel bağlılık ve 

(c) iş performansı düzeylerinde farklılık vardır. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin eğitim durumu değişkeni açısından işgören motivasyonu, örgütsel bağlılık 

ve iş performansı ortalamaları karşılaştırılmış olup (Tablo 9.), 0,05 anlamlılık seviyesinde anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır (p>0,05). Eğitim seviyeleri farklı olan katılımcıların işgören motivasyonu düzeylerinin, 

örgütsel bağlılık düzeyinin ve iş performanslarının birbirinden çok farklı olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlara 

göre H5 hipotezi yeterli kanıtla desteklenememiştir. 

Tablo 10: Cinsiyet Değişkenine Göre İşgören Motivasyonu, Örgütsel Bağlılık ve İş Performansındaki 

Farklılaşmanın Belirlenmesine Ait T-Testi Sonuçları 

 n x 

 

s.s t p 

İşgören Motivasyonu Kadın 161 3.7633 .74225 .348 .728 

Erkek 240 3.7355 .81308 

Örgütsel Bağlılık Kadın 161 3.0874 .53037 1.447 .149 

Erkek 240 3.0092 .53061 

İş Performansı Kadın 161 3.9425 .94093 -1.014 .311 

Erkek 240 4.0417 .97260 

H6: Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu (b) örgütsel bağlılık ve (c) iş 

performansı düzeylerinde farklılık vardır. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin cinsiyet değişkeni açısından iş motivasyonu, örgütsel bağlılık ve iş 

performansı ortalamaları karşılaştırılmış olup (Tablo 10.), 0,05 anlamlılık seviyesinde bir farklılaşmaya 

rastlanamamıştır (p>0,05). Kadın ve erkek işgörenlerin işgören motivasyonu ortalamalarında (kadın 

x=3.7633; erkek x=3.7355), örgütsel bağlılık ortalamalarında (kadın x=3.0874; erkek x=3.0092) ve iş 

performanslarının ortalamalarında (kadın x=3.9425; erkek x=4.0417) anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir. Bu sonuçlara göre H6 hipotezi yeterli kanıtla desteklenememiştir. 

Tablo 11: Ücretten Memnuniyet Değişkenine Göre İşgören Motivasyonu, Örgütsel Bağlılık ve İş 

Performansındaki Farklılaşmanın Belirlenmesine Ait Anova Testi Sonuçları 

 n x s.s F p 

İşgören Motivasyonu  Evet 

 

81 3.9421 .76837  

5.858 

 

.003 Hayır 179 3.6089 .77496 

Kısmen 141 3.8092 .77944 

Toplam 401 3.7467 .78458 

Örgütsel Bağlılık Evet 81 3.2288 .54098   

  10.745 

 

 

 

.000 
Hayır 179 2.9196 .54416 

Kısmen 141 3.0861 .47043 

Toplam 401  3.0406 .53124 

İş Performansı Evet 81 4.1204 1.00864  

.855 

 

.426 Hayır 179 3.9525 .99746 

Kısmen 141 3.9965 .88084 

Toplam 401 4.0019 .96006 
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H7: Araştırmaya katılanların ücretten memnuniyet algısına göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu (b) örgütsel 

bağlılık ve (c) iş performansı düzeylerinde farklılık vardır. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin aldıkları ücretten memnuniyetleri değişkeni açısından; işgören motivasyonu, 

örgütsel bağlılık ve iş performansı ortalamalarına karşılaştırılmış olup (Tablo 11), ücretten memnuniyet 

değişkeni ile iş motivasyonu düzeyi arasında 0,05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir 

(p=.003; p<0,05). Aldıkları ücretten memnun olanların en yüksek işgören motivasyonu ve örgütsel bağlılık 

ortalamasına sahip oldukları aldığı ücretten memnun olmayanların ise en düşük iş motivasyonu ve örgütsel 

bağlılık ortalamasına sahip oldukları görülmüştür. Bir başka deyişle, aldığı ücretten memnuniyet düzeyi 

arttıkça işgören motivasyonu ve örgütsel bağlılık düzeyi de artmaktadır. Aldığı ücretten memnuniyet 

değişkeni ile iş performansı düzeyi arasındaki ilişkiye bakıldığında 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir 

farklılaşmaya rastlanamamıştır (p=.426; (p>0,05). Alınan ücretten farklı memnuniyet düzeylerine sahip 

katılımcıların iş performans düzeylerinin birbirinden farklı olmadığı görülmektedir. H7 hipotezi aldığı 

ücretten memnuniyet değişkenine göre işgören motivasyonu ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılığın olduğu yeterli kanıtlarla desteklenirken, iş performansında anlamlı bir farklılığın olduğu yeterli 

kanıtla desteklenememiştir. 

Tablo 12: Yöneticilik Görevi Değişkenine Göre İşgören Motivasyonu, Örgütsel Bağlılık ve İş 

Performansındaki Farklılaşma T-Testi Sonuçları 

 n x s.s t p 

İşgören Motivasyonu Evet 118 4.0649 .66266 5.428 .000 

Hayır 283 3.6140 .79430 

Örgütsel Bağlılık Evet 118 3.1475 .50531 2.621 .009 

Hayır 283 2.9960 .53628 

İş Performansı Evet 118 4.2818 .82596 3.834 .000 

Hayır 283 3.8852 .98889 

H8: Araştırmaya katılanların yöneticilik yapma durumu değişkenine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu, (b) 

örgütsel bağlılık ve (c) iş performansı düzeylerinde farklılık vardır. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin yöneticilik yapma durumu değişkeni açısından işgören motivasyonu, 

örgütsel bağlılık ve iş performansı ortalamaları karşılaştırılmış olup (Tablo 12.), yöneticilik yapma durumu 

değişkeni ile iş motivasyonu, örgütsel bağlılık ve iş performansı düzeyleri arasında 0,05 önem düzeyinde 

anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Yöneticilik yapan işgörenlerin iş motivasyonu 

ortalamasının (x=4.0649), yöneticilik yapmayan işgörenlere göre daha yüksek olduğu (x=3.6140) olduğu 

görülmüştür. Yöneticilik görevi bulunan işgörenlerin örgütsel bağlılık ortalamasının (x=3.1475) yöneticilik 

görevi bulunmayan işgörenlerin örgütsel bağlılık ortalamasından (x=2.9960) daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte, yöneticilik görevi bulunan işgörenlerin iş performansları ortalamasının 

(x=4.2818) yine yöneticilik görevi bulunmayan işgörenlerin iş performansları ortalamasından (x=3.8852) 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre H8 hipotezi yeterli kanıtla desteklenmiştir. 

Tablo 13: Turizm Eğitimi Değişkenine Göre İşgören Motivasyon Düzeyi Örgütsel Bağlılık ve İş 

Performansındaki Farklılaşmanın Belirlenmesine Ait T-Testi Sonuçları 

 n x s.s t p 

İşgören Motivasyonu  Evet 

 

193 3.8589 .73245 2.781 .006 
Hayır 208 3.6426 .81809 

Örgütsel Bağlılık Evet 193 3.0553 .50734 .533 .594 
Hayır 208 3.0269 .55337 

İş Performansı Evet 193 4.0984 .89160 1.947 .052 
Hayır 208 3.9123 1.01340 

H9: Araştırmaya katılanların turizm eğitimi almış olma değişkenine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu, (b) 

örgütsel bağlılık ve (c) iş performansı düzeylerinde farklılık vardır. 

Araştırmaya katılan örneklem grubunun herhangi bir turizm eğitimi aldınız mı ifadesine verdikleri cevaba 
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göre iş motivasyonu ortalamalarında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığına bakılmış olup (Tablo 13.), 0,05 

önem düzeyinde bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Turizm eğitimi alan işgörenlerin iş 

motivasyonu ortalamaları (x=3.8589) iken, turizm eğitimi almayanların iş motivasyonu ortalamaları 

(x=3.6426) olarak tespit edilmiştir. Bir başka deyiş ile turizm eğitimi alanların iş motivasyonlarının daha 

yüksek olduğu söylenebilir. . Turizm eğitimi alma değişkenine göre örgütsel bağlılık ve iş performansı 

ortalamalarına bakıldığında ise, 0,05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür 

(p>0,05). Diğer bir ifade ile işgörenlerin almış oldukları turizm eğitimine göre örgütsel bağlılık düzeyleri ve iş 

performansı farklılaşmamaktadır. Bu sonuçlara göre H9 hipotezinde turizm eğitimi değişkenine göre işgören 

motivasyonu düzeyinde anlamlı bir farklılığın var olduğu yeterli kanıtla desteklenirken, örgütsel bağlılık ve 

iş performansı düzeylerinde ise anlamlı bir farklılığın var olduğu yeterli kanıtla desteklenememiştir. 

Tablo 14: Mesleği İsteyerek Seçme Değişkenine Göre İşgören Motivasyonu, Örgütsel Bağlılık ve İş 

Performansındaki Farklılaşmanın Belirlenmesine Ait Anova Testi Sonuçları 

  n x s.s F p 

İşgören Motivasyonu Evet 223 3.9261 .76011  

15.271 

 

.000 Hayır 89 3.4339 .74236 

Kısmen 89 3.6098 .76808 

Toplam 401 3.7467 .78458 

Örgütsel Bağlılık  Evet 223 3.1327 .53968  

8.953 

 

.000 Hayır 89 2.8674 .51772 

Kısmen 89 2.9828 .47413 

Toplam 401 3.0406 .53124 

İş Performansı Evet 223 4.0987 .92593  

3.080 

 

.047 Hayır 89 3.8090 1.02249 

Kısmen 89 3.9522 .95783 

Toplam 401 4.0019 .96006 

H10: Araştırmaya katılanların mesleği isteyerek seçme değişkenine göre işgörenlerin (a) iş motivasyonu, (b) 

örgütsel bağlılık ve (c) iş performansı düzeylerinde farklılık vardır. 

Araştırmaya katılan işgörenlerin mesleği isteyerek seçme değişkeni açısından örgütsel bağlılık, iş 

motivasyonu düzeyi ve iş performansı ortalamaları karşılaştırılmış olup (Tablo 14.), mesleği isteyerek seçme 

değişkeni ile örgütsel bağlılık, işgören motivasyonu ve iş performansı düzeyleri arasında 0,05 önem 

düzeyinde anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Mesleği isteyerek seçen katılımcıların 

işgören motivasyonu ortalamaları (=3.9261), örgütsel bağlılık ortalamaları (x=3.1327), iş performansı 

ortalamaları (x=4.0987) en yüksek ortalama iken, mesleği istemeyerek seçen işgörenlerin iş motivasyonu 

ortalaması (x=3.4339), örgütsel bağlılık ortalamaları (x=2.8674) ve iş performansı ortalamalarının (x=3.8090) 

daha düşük olduğu görülmüştür.  Bu sonuçlara göre H10 hipotezi yeterli kanıtla desteklenerek kabul 

edilmiştir. 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmaya katılım sağlayan işgörenlerin iş motivasyonu ve işgören performansları arasındaki ilişkinin 

incelenmesi neticesinde, işgörenlerin motivasyonu ile iş performansları arasında pozitif yönlü ve kuvvetli 

derecede bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç alan yazında daha önce yapılan çalışmalar ile benzerlik 

göstermektedir. Ölçer (2005:19)’in, yapmış olduğu çalışmanın sonucuna göre iş motivasyonu ve işgören 

performansı arasında pozitif yönlü ve kuvvetli derecede anlamlı bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Sökmen 

vd., (2013:59)’nin yaptıkları çalışmanın sonucuna göre iş motivasyonu ile işgören performansı arasında orta 

düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Katılımcıların iş motivasyonu ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi neticesinde, aralarında 

pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Alan yazında yapılan benzer araştırmalar 

incelendiğinde bulunan sonuçlar ile daha önceki çalışmalar arasında paralellik olduğu saptanmıştır. 

Topaloğlu ve Sökmen (2001:41) tarafından yapılan çalışmaya göre, iş motivasyonu ile örgütsel bağlılık 

arasında kuvvetli derecede anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Bilge vd., (2015:96)’nin 

yaptıkları araştırma sonucuna göre, işgörenlerin iş motivasyon düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri 

arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Katılımcıların örgütsel bağlılıkları ile işgören performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi neticesinde, 
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aralarında pozitif ve kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Alan yazında benzer çalışmalar 

incelendiğinde, bu çalışmaların sonuçları ile aralarında uyumluluk bulunduğu gözlemlenmiştir. Uludağ 

(2018:188) tarafından yapılan çalışmaya göre, örgütsel bağlılık ile işgören performansı arasında anlamlı ve 

pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Uygur (2007:81)’un yaptığı çalışmanın 

sonucuna göre örgütsel bağlılık ile işgören performansı arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre örgütsel bağlılık, işgören motivasyonu ve iş performansı 

düzeyindeki farklılıkları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, örgütsel bağlılık düzeyinin ücretten 

memnuniyet, yöneticilik görevi ve mesleği isteyerek seçme değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği; 

yaş, eğitim durumu, cinsiyet, turizm eğitimi alma değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir. İşgören motivasyonu düzeyinin; ücretten memnuniyet, yöneticilik görevi, turizm eğitimi ve 

mesleği isteyerek seçme değişkenlerine göre farklılaştığı; yaş, eğitim durumu, cinsiyet değişkenlerine göre 

anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır. İş performansı düzeyinin; yöneticilik görevi ve mesleği 

isteyerek seçme değişkenine göre farklılaştığı; yaş, eğitim durumu, cinsiyet, ücretten memnuniyet ve turizm 

eğitimi değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu araştırmada elde edilen verilerin sonuçlarına göre, iş motivasyonu düzeyinin örgütsel bağlılık ve iş 

performansı düzeyi ile ilişkili olduğu, konaklama işletmelerindeki işgörenlerin iş motivasyonları arttıkça 

örgütsel bağlılığı ve işgören performansının da artacağı saptanmıştır. Ayrıca örgütsel bağlılığı artan 

işgörenlerin iş performansının da artacağı dolayısıyla örgütsel bağlılık ve iş performansının da etkileşim 

içinde olduğu görülmüştür.  

İşletmeler ve Yöneticilere Öneriler: Bu araştırma sonuçlarına göre; bireylerin motive olma düzeyleri ve süreçleri 

kişiye göre farklılık gösterebileceğinden, işletmeler öncelikle işgörenlerinin bireysel özelliklerini (yaş, cinsiyet, 

eğitim vb.) belirleyebilir ve bu bireysel özelliklere göre onları motive edebilecek doğru araçlar ve politikalar 

geliştirilebilir. Bunun yanında işgörenlerin iş motivasyonunu etkileyen faktörler ücret, mesleki eğitim ve 

yöneticilik görevi olarak tespit edilmiştir. Bundan dolayı işletme imkânlarına bağlı olarak ücret politikası ve 

ekonomik araçlar geliştirilebilir ya da mevcut olan ücret politikalarında ve ekonomik araçlarda düzeltmeler 

yapılabilir, ayrıca işletme içindeki terfi ve yükselme olanakları da işletme ve sektördeki diğer işletmelerin 

uygulamaları dikkate alınarak gözden geçirilebilir. 

Turizm eğitimi alan çalışanların iş motivasyonu düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda, işgören istidam edilirken mesleki eğitim alan işgörenleri tercih edebilir ya da mevcut işgörenlerin 

mesleki eğitim almalarına imkân verilebilir. Ayrıca işletmelerin, bu çalışmada yer alan değişkenlere bağlı 

kalmadan, işgören motivasyonunu etkileyebileceklerini düşündükleri diğer değişkenleri de dikkate alarak 

işgörenlerini ayrı şekilde değerlendirebilirler. Çalışmanın sonuçlarına göre sunulan bu öneriler dikkate 

alınarak yapılacak olan düzenlemeler ve iyileştirmelerin, konaklama işletmeleri için özellikle ekonomik 

anlamda önemli yararlar sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmacılara Öneriler: Araştırma sonuçlarıyla ilişkili olarak, motivasyonun örgütsel bağlılık ve işgören 

performansı üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi kapsamında gelecekte yapılması planlanan çalışmalara 

yönelik olarak; araştırmada ele alınan kavramlar öznel yapıda oldukları için kişiye ve zamana göre değişiklik 

gösterebilir. Bunun yanında örgütsel ve çevresel birçok faktörden de etkilenebilir. Bunları ele alan daha 

ayrıntılı bir inceleme yapılabilir.  

Araştırma konusu ile ilgili olarak daha geniş bir inceleme yapılabilmesi için, veri toplama sürecinde 

oluşabilecek zaman ve maddi kaynaklar gibi sınırlılıkların aşılması durumunda yapılması düşünülen benzer 

çalışmalarda daha büyük örneklemlerle araştırma yapılabilir. Ayrıca işgörenlerin iş motivasyonu hakkında 

daha fazla bilgi sahibi olmak için ileride yapılacak çalışmaların motivasyonun farklı boyutları ile diğer kişisel 

ve örgütsel değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması hususunda yarar sağlanabilir. Çalışmanın anket 

toplama tarihi (2020-2021) Koronavirüs (Covid-19) pandemi dönemine rastladığı için, verilerin elde edildiği 

anket formları rastgele seçilen otellere uygulanmıştır. Otellerde herhangi bir yıldız ayrımı gözetilmemiştir. Bu 

sebepten dolayı bu çalışmanın bulgu ve sonuçlarından yararlanma aşamasında bu durumun göz önünde 

bulundurulması daha faydalı olabilir. 
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Amaç –  Bu çalışmanın amacı, işletme yetkililerinin bakış açılarıyla, işletmedeki iç kontrol sistemine 

yönelik uygulamaların COSO iç kontrol modeli bileşenlerine uyum düzeyinin tespit edilmesi ve 

muhasebe bilgi sistemiyle ilgili uygulamaların değerlendirilmesidir. 

Yöntem –  Çalışmanın amaçlarına ulaşmak için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu, 5’li Likert 

tipine göre (5 Tam Katılırım … 1 Hiç Katılmam) hazırlanmış ve 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle Van, Muş 

ve Bitlis illerinde faaliyette bulunan, çalışan sayısı 10 ve üstü olan işletmelerin çeşitli kademelerinde 

görev yapan 197 yetkiliye uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 22,0 for Windows istatistiksel paket 

programı kullanılarak analiz edilmiş; cevaplara ait frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın iki amacına yönelik olarak hazırlanan ölçek 

maddelerinin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları sırayla 0,825 ve 0,694 olarak bulunmuştur. 

Bulgular – COSO iç kontrol modelinde 5 bileşen vardır. Analiz sonucunda, Kontrol çevresi, Risk 

değerlendirme, Kontrol faaliyetleri, Bilgi-iletişim ve İzleme bileşenlerindeki ifadelere ait genel katılımın 

“Çok katılırım” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.  Her bir bileşende yer alan ifadelere ait katılımın 

“Tam Katılırım, Çok Katılırım ve Orta Derecede Katılırım” düzeylerinde seyrettiği görülmüştür.  

Muhasebe bilgi sistemine yönelik uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan ifadelere ait 

genel katılım, birinci amaçta olduğu gibi “Çok katılırım” düzeyinde olmuştur. Yine her bir bileşende 

bulunan ifadelere ait katılımın “Tam Katılırım, Çok Katılırım ve Orta Derecede Katılırım” düzeylerinde 

seyrettiği görülmüştür. 

Tartışma –  İç kontrol sistemi ile; işletme varlıklarına ve finansal/finansal olmayan işlemlere yönelik bir 

iyileştirme, etkinleştirme ve değerlendirme çerçevesi oluşturulmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminde ise 

özellikle finansal işlemler kanun, yönetmelik, ilke, kural vb. çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu 

çalışmada katılımcıların, hem COSO iç kontrol modeline hem de muhasebe bilgi sisteminin etkinliğine 

yönelik ifadelerin hiç birisine olumsuz bir yaklaşım sergilemedikleri tespit edilmiştir. Bu tespit, anlamlı 

ve önemli görülmektedir. Zira elde edilen bulgularla, araştırma kapsamındaki işletmelerde, her iki 

sistemden beklenen faydalara ulaşıldığı söylenebilir. 
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Research Article 

Purpose: The aim of this study is to determine, from the perspective of an enterprise’s authorities 

(managers and officials), the level of compliance of the internal control system applications in the 

enterprise with the components of the COSO internal control framework. The second aim of this study 

is to evaluate the applications regarding the Accounting Information System. 

Method: Questionnaire method was used to accomplish the aims of the study. The questionnaire, 

prepared following the 5-Likert type (where 5 is I fully agree, and 1 is I fully disagree), was applied to 

197 officials working at various levels of enterprises with 10 or more employees operating in Van, Muş 

and Bitlis provinces as of May 2018. Relying on the frequency, percentage, arithmetic mean and 

standard deviation values of the answers, the obtained data were analyzed using the SPSS 22.0 for 

Windows statistical package program. The Cronbach's Alpha reliability coefficients of the scale items 

prepared for the two purposes of the study were found to be 0.825 and 0.694, respectively. 

Findings: The results of the analysis show general consensus at the level of "I strongly agree" in all the 

5 components of the COSO internal control model: Control environment, Risk assessment, Control 
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activities, Information-communication and Monitoring. Statements at the levels of “Fully Agree, 

Strongly Agree, and Moderately Agree” were observed in each of the component. 

The statements created to evaluate the applications regarding the Accounting Information System 

showed a general consensus at the level of "I strongly agree", similar to the findings in the first aim. 

Agreements at the levels of “Fully Agree, Strongly Agree, and Moderately Agree” were observed in 

each component. 

Discussion: Internal control system establishes a framework to improve, activate and evaluate business 

assets and financial/non-financial transactions. Accounting Information System, on the other hand, is 

concerned especially with financial transactions, laws, regulations, principles, rules and the likes. This 

study found that the participants did not show a negative approach to any of the statements regarding 

both the COSO internal control model and the effectiveness of the Accounting Information System. This 

finding is significant and consequential. The findings indicate that, within the scope of the research, the 

expected benefits from both systems have been achieved in the enterprises. 

1. GİRİŞ 

İç kontrol sistemiyle; faaliyetlerin güvenirliğini sağlanmakta, çalışanların motivasyonunu arttırılmakta, 

işletmenin karşılaşabileceği riskler tanımlanmakta ve bu risklere yönelik alınacak önlemler belirlenmektedir. 

Dolayısıyla işletmelerin özellikle finansal açıdan başarısı, düzenin oluşturulması ve yapılan çalışmaların 

kontrol altına alınmasında iç kontrol sistemi önemli sayılmaktadır. COSO iç kontrol modeli kapsamında iç 

kontrol sistemi, kendi aralarında bağlantılı beş bileşenden (kontrol çevresi, risk değerlendirme, kontrol 

faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme) meydana gelmektedir.  

Muhasebe bilgi sistemi (MBS), işletme faaliyetlerini yönlendiren ve muhasebe ve hatta denetim ile ilgili birçok 

soruya cevap veren bir  özelliğe sahiptir. Bu sistemin doğru organizasyonu ve yürütülmesi ile işletme içi ve 

dışı bilgi kullanıcılarının karar vermelerine dayanak oluşturacak finansal bilgiler üretilmektedir. 

COSO’ya göre iç kontrol, “uyum, raporlama, operasyonlar ile ilişkili hedeflerin başarılması bakımından 

mantıklı teminat sunmak için tasarlanan yönetim kurulu, yönetim ve diğer çalışanların etkilediği bir süreç 

olarak” tanımlanmaktadır (COSO, 2013). 

COSO, belirtilen tanımı, 2013 yılında güncelleyerek yayınladığı İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve’de aynen kabul 

etmiş; sadece tanımdaki finansal raporlamanın güvenilirliği amacı yerine biraz daha geniş anlam ifade eden 

raporlamanın güvenilirliği unsuru yer almıştır (Cömert, 2016: 7). Buradan yola çıkarak iç kontrolün 

kapsamının geniş olduğu söylenebilir. İç kontrol, yapılan tanımlamalarda muhasebeye konu mali nitelikteki 

kıymet hareketlerinin yanı sıra, COSO modeliyle birlikte işletmenin finansal ve finansal olmayan faaliyetleri 

kapsamında diğer çeşitli durumları da vurgulamaktadır. Dolayısıyla iç kontrol sistemi; bir işletmenin örgüt 

yapısı ve yetkilendirme düzeni, politikaları ve yazılı prosedürleri, insan kaynakları yönetimi, muhasebe 

sistemi ve bütçe ve yönetim raporlama sistemi ile çok yakın bağlantılıdır (Tüm ve Reyhanoğlu, 2015: 401-402). 

Kontrol çevresinin etkinliği, üst yönetimin dürüstlük ve etik değerlere verdiği destekle; davranışlara, 

faaliyetlere ve kararlara rehberlik edecek davranış standartlarının oluşturulmasıyla; bireylerin hedeflerine 

ulaşmada iç kontrole yönelik sorumlu tutmakla belirlenmektedir. Yönetim kurulu ve üst yönetimin tutumu 

bir organizasyonda iç kontrol etkinliğinin seviyesini belirlemektedir. Üst yönetim kontrolün önemli olduğuna 

inanırsa organizasyondaki diğer kişiler de bunu hissedecek ve kurulmuş kontrolleri gözlemleyerek cevap 

verecektir. Benzer şekilde bütünlük ve etik değerler için destek oluşturmak kontrol çevresinin esas unsurudur, 

çünkü bu unsurlar tasarım, yönetim ve diğer iç kontrol bileşenlerinin izlenmesini etkilemektedir (Ayagre vd., 

2014: 385-386). 

Risk değerlendirme bileşeni; kurumun riskleri ne şekilde değerlendirdiğini, risklere karşı nasıl cevap 

verdiğini, nasıl izlediğini ve sonuç olarak risk algısını şeffaf bir duruma dönüştürüp yatırım ve çalışma 

fikirlerinde uygulan 

abilir duruma getirmesini içermektedir (Türedi ve Koban, 2016: 173). 

Kontrol faaliyetleri, üst yönetimin iç kontrol sistemini oluşturma çalışmaları olarak vasıflandırılabilir. Kontrol 

faaliyetleri çoğunlukla iki öğe barındırır. Bunlar; politikalar ve prosedürlerdir. İlk olarak ne yapılmasıyla 

alakalı bir politika oluşturulur  bu da prosedürler için ana unsur niteliğindedir. Sonrasında ise bu politikaları 

başarmak adına prosedürler oluşturulur (Akbulut, 2012: 179). 
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Bilgi ve iletişim sistemi, iyi tasarlanmış ve işletiliyorsa, çalışanların görevlerini doğru anlamalarına ve yerine 

getirmelerine yardımcı olacak, birimdeki iç kontrol verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır (Anh vd., 

2020: 135). 

Sistemin performansının zaman içindeki kalitesini değerlendiren bir süreç olan iç kontrol sistemlerinin 

izlenmesi gerekir. İzleme bileşeninde, devam eden izleme aktiviteleri, ayrı değerlendirmeler veya bu ikisinin 

bileşiminden meydana gelen değerlendirmeler kullanılmaktadır. Devam eden izleme, faaliyet sürecinde 

ortaya çıkar. Düzenli yönetim ve denetim işlemlerini ve çalışanların sorumluluklarını gerçekleştirirken ortaya 

çıkan diğer faaliyetleri içermektedir (Higgins, 2012: 1180). 

Muhasebe bilgi sistemi, yönetim bilgi sisteminin bir alt sistemi olmakla birlikte yönetsel ve işlevsel kontrol 

düzeylerindeki kararları almak için yapılandırılmıştır (Kurnaz ve Kestane, 2019: 149). İşletmede oluşturulacak 

bilginin kalitesi üzerinde, diğer alt sistemlerin ve MBS’nin veri paylaşımları etki oluşturur. MBS, yönetim bilgi 

sistemleri içinde en önemlisi kabul edildiğinden, diğer alt sistemlerle oluşturacağı bilgi ve veri paylaşımında 

işletme uygulamalarını direkt olarak etkileyecektir (Acar ve Özçelik, 2011: 22). 

Muhasebe bilgi sistemi, finansal bilgileri işleyen ve organizasyonel çalışmaların koordinasyonu ve kontrolüne 

yönelik kararları destekleyen bilgisayar tabanlı bir sistem şeklinde tanımlanabilir (Sajady vd., 2008: 50). 

Bu çalışmanın amacı, işletme yetkililerinin bakış açılarıyla, işletmelerdeki iç kontrol sistemine yönelik 

uygulamaların COSO iç kontrol modelinde yer alan bileşenlere uyum düzeyini tespit etmek ve muhasebe bilgi 

sistemine yönelik uygulamaların değerlendirilmesini yapmaktır. Bu amaçla çalışma, giriş kısmında iç kontrol 

ve muhasebe bilgi sistemleri ve özellik arz eden durumları, devamında literatür taraması yapılmıştır. 

Kavramsal çerçeve de iç kontrol sistemi, amaçları ve bileşenleri, muhasebe bilgi sistemine yönelik teorik 

bilgiler verilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında araştırmanın analizler yapılarak teorik bilgiler paraleninde 

elde edilen verilerin değerlendirilmesi yapılmış ve sonuçları vurgulanmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI  

İşletmelerde COSO iç kontrol modeli ve muhasebe bilgi sistemine yönelik uygulamaların değerlendirilmesi 

amacıyla yapılan bu çalışma ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalara yönelik özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir.  

Alawaqleh (2021) tarafından hazırlanan çalışmada, iç kontrol ile çalışanların performansı arasındaki ilişkiye 

aracılık etmede muhasebe bilgi sisteminin (MBS) rolünü araştırılmıştır. Bu çalışmada, hem iç kontrolün 

çalışanların performansını etkileyip etkilemeyeceği hem de MBS'nin Ürdün'ün endüstriyel küçük ve orta 

ölçekli işletmelerindeki çalışanların performansına  etkisi incelenmiştir. Veri toplamak için anket formu 

kullanılmıştır. Ankete katılanlara rastgele örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Toplam 270 anket dağıtılmış; 

%75 geri dönüş oranıyla 203 anket analize tabi tutulmuştur. Veriler AMOS ve SPSS kullanılarak analiz 

edilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuç, MBS'nin iç kontrol ile çalışan performansı arasındaki ilişkiye 

aracılık ettiği hipotezini desteklemektedir. Spesifik olarak, bu çalışmada iç kontrolün çalışan performansı ile 

güçlü bir pozitif ilişki ve MBS ile pozitif bir ilişki sağladığına dair kanıtlar bulunmuştur. Çalışmada ayrıca 

MBS'nin çalışan performansı ile olumlu bir ilişkisi olduğu bulgusu elde edilmiştir. Özetle, iç kontrolün çalışan 

performansı üzerinde önemli etkisinin olduğu; MBS’nin iç kontrol ile çalışan performansı arasındaki ilişkiye 

aracılık ettiği ve iç kontrol ile çalışan performansı arasındaki ilişkide MBS'nin önemli bir rol oynadığı 

bulgularına ulaşılmıştır. 

Çil Koçyiğit vd., (2021) tarafından yapılan bir çalışmada, birden fazla şubeye sahip özel bir hastanede iç 

kontrol sisteminin COSO iç kontrol modeli bileşenlerine uygunluk derecesinin çalışanlar tarafından 

değerlendirilmesi ve bu değerlendirmede farklı direktörlüklerde çalışanlar açısından değişiklik olup 

olmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışmadaki katılımcıların, iç kontrol modeline yönelik 

olarak hazırlanan anketteki ifadelere yüksek bir oranda (X ̄= 3,81) katılım sağladıkları tespit edilmiştir. COSO 

bileşenleri açısından en yüksek düzeyli katılımın “izleme” bileşenine ait ifadelere; en düşük düzeyli katılımın 

ise risk değerlendirme bileşenine ait olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların, COSO bileşenlerine ait 

değerlendirmelerinde, çalıştıkları direktörlükler bakımından anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Günümüz koşullarında ilgili ve ilişkili taraflar ve işletmenin çevreye karşı duyarlılığı arasında uyumsuzluğun 

arttığı vurgulanabilir. Bu gelişmelerin veri olarak kabul edildiği, işletme iç kontrol yapısının zayıflığı sonucu 

oluşan sorunlar ve bunların önlenmesi için önerilerin oluşturulması Can ve Şakrak’ın (2018) çalışmasının 
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amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, işletmelerin faaliyetlerinde oluşabilecek sorunlarda iç kontrol sistemiyle 

ilgili zayıflıkları, literatür taraması ve gözlemlere dayalı olarak ele alınmıştır. 

Karahan ve İğde (2017) tarafından yapılan bir çalışmada, iç kontrolün muhasebe hata ve hileleri üzerindeki 

etkisini belirtmek amacıyla, Gaziantep ilinde yer alan ve iç kontrol sistemine sahip ticaret, üretim ve hizmet 

alanlarındaki 44 işletmeye anket uygulanmıştır. Bu kapsamda katılımcılara işletmenin temel fonksiyonları ile 

ilgili önermeler yöneltilmiş ve tanımlayıcı istatistik eşliğinde veriler yorumlanmıştır. Yapılan çalışma 

sonucunda iç kontrol sisteminin, işletmelerdeki muhtemel hata ve hileleri engellemede etkisinin olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bayraktaroğlu vd. (2015) tarafından yapılan bir çalışmada ilk olarak, KOBİ’lerde muhasebe bilgi sisteminden 

sağlanan raporlardan, yöneticilerin karar alırken yararlanma düzeylerini ortaya çıkarmak amaç edinilmiştir. 

Veriler, Burdur Organize Sanayi bölgesinde 50 imalat, ticaret, hizmet sektöründe çalışan, anonim ve limited 

şirket yöneticilerinden anket yöntemi kullanılarak sağlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, işletme ortak ve 

yöneticilerinin muhasebe bilgilerini sadece yasal zorunluluk olarak görmedikleri ayrıca yatırım kararlarında 

yardımcı unsur olarak dikkate aldıkları ve muhasebe bilgilerini özellikle kurumun mali denetim ve 

kontrolünün yapılmasına yönelik olarak kullanıldıkları ortaya çıkarılmıştır. 

Dinç ve Karakaya (2014) tarafından ele alınan bir çalışmada, muhasebe bilgi sistemi ile kurumsallaşma 

çabaları arasında bağlantı araştırılmıştır. Bunun için anket yöntemi kullanılmış, İstanbul ve çevresinde toplam 

479 KOBİ’den cevap alınabilmiş ve kanonik (setler arası) korelasyon analiziyle veriler değerlendirilmiştir. 

Yapılan çalışmada, muhasebe bilgi sistemi ile kurumsallaşma arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu ve 

birbirlerini tetikledikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Gül (2012) tarafından yapılan bir çalışmada, kurumlarda elektronik ortamda muhasebe bilgi sistemi ile iç 

kontrol ilişkisi belirtilmiş ve örnek bir işletmede bu uygulama incelenmiştir. Yapılan çalışmada, e-dönüşüm, 

e-işletme, e-işletme bütünleşmesi, muhasebe bilgi sisteminin gelişimi ve yapısı, bütünleşik bilgi sistemi olarak 

muhasebe bilgi sistemi ve alt sistemleri, iç kontrol kavramı ve önemi, e-işletmelerde iç kontrol sistemi ve e-

işletmelerde muhasebe bilgi sistemi iç kontrol ilişkisi incelenmiştir. Uygulama kısmında ise işlemlerin 

tamamının elektronik ortamda yerine getirilen bir kurumun muhasebe bilgi sistemi ve iç kontrol yapısı 

incelenerek öneriler sunulmuştur. 

Giriunas (2009) tarafından yapılan çalışmada, şirkette iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi incelenmiştir. 

Çalışmada, şirkette iç kontrol sisteminin değerlendirilmesini etkileyen ana faktörler ve bunların şirketin iç 

kontrol süreçleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Analiz edilen ana faktörlerden hareketle, şirketteki iç 

kontrol sistemini etkileyen faktörlerin önem indeksi matrisi oluşturulmuştur. Araştırma, faktörlerin 

oluşturduğu önem indeksi matrisine uygun olarak 10 orta ölçekli firmada gözlem yöntemi uygulanarak 

gerçekleştirilmiş ve firmadaki iç kontrol sisteminin durumu değerlendirilmiş, sonuçlar ve öneriler 

sunulmuştur. 

Güngör Tanç (2005)‘ın çalışmasında, öncelikle muhasebe bilgi sistemi ve iç kontrol arasındaki ilişki teorik 

olarak incelenmiş ve çalışma bir otel işletmesinde yapılan uygulama ile tamamlanmıştır. Otel işletmesinde 

yapılan çalışma sonucunda elde edilen muhasebe bilgilerinin işletme kararlarında, bütçelerin ve planların 

ortaya çıkarılmasında önemli girdi olarak kabul edildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda iç kontrol 

sistemi etkin bir şekilde oluşturulmakta ve kullanılmaktadır. 

3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İç kontrol, kuruluşun stratejik hedefe ulaşmak için operasyonel sonuçları iyileştiren belirli hedeflere 

ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sağlıklı ve etkili bir iç kontrol sistemi, içerideki kişilerin 

firmaya tünel açmasını önleyebilir (Tong ve diğ., 2014: 5). 

Muhasebe bilgi sisteminin herhangi bir organizasyonun önemli sistemlerinden biri olduğu söylenir. Bu 

sistemin amacı, farklı kademe ve kademelerdeki yöneticilere gerekli bilgilerin sağlanmasıdır (Daniel and 

Victor 2019: 14). 
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3.1. İç Kontrol Sistemi 

İç kontrol sisteminin gelişim tarihi boyunca, bu sisteminin bir tanımını vermek için çok sayıda girişimde 

bulunulmuştur. Diğer alanlarda olduğu gibi kapsamlı bir tanıma ulaşmak açıkçası neredeyse imkânsızdır. İç 

kontrol tanımının dinamikleri; sosyal, siyasi ve ekonomik çevredeki değişimler ve kuruluşların yönetiminde 

ortaya çıkan gelişmelerden etkilenmektedir (Cika, 2017: 88-89). İç kontrol, yönetim işlemlerini yürütenler, 

denetçiler, yasa koyucular ve muhasebe elemanları gibi farklı kesimlere yönelik farklı şekillerde 

tanımlanabilmektedir  (Gül ve Kaban, 2015: 91). 

Amerika Birleşik Devleti’nde 1980’li yıllarda şirketlerde hileli finansal raporlamayı önlemek için oluşturulan 

Treadway Komisyonu tarafından, iç kontrol konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle literatür 

incelendiğinde, İç Kontrol Sistemi (İKS) için bu komisyonla beraber çeşitli mesleki örgütlerin oluşturduğu 

tanımlar yer almakta ve İKS’nin geliştirilmesiyle ve standartlarının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar 

yapılmaktadır. İç kontrol sisteminin tekrar gözden geçirilmesi hedefiyle muhasebe ve denetim alanında önde 

gelen beş bağımsız meslek örgütünün oluşturduğu Sponsor Organizasyonlar/Kuruluşlar Komitesi (The 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Comission-COSO) tarafından Treadway Komisyonu 

olarak bilinen çalışma grubunun kurulması, iç kontrol için önemli bir kilometre taşıdır (Özbirecikli vd., 2015: 

499). COSO, organizasyonlardaki iç kontrolün yapısının temel modellerinden biridir. Birçok ülkede, 

organizasyonlarındaki iç kontrol için kendi düzenlemelerini geliştirirken temel olarak COSO kullanılmaktadır 

(Kulikova ve Satdarova, 2016: 259). 

İşletmelerin kapasiteleri büyüdükçe, işlemler karmaşık bir hal almakta ve rekabet ortamında da işletmenin 

aktif olarak yönetilmesi amacıyla iç kontrole olan ihtiyaç artmaktadır. İç kontrol sistemiyle beraber, bağımsız 

ve tarafsız bir biçimde yönetime güvence sağlayan iç denetime duyulan gereksinimde de paralel olarak artış 

kaydedilmektedir (Demir vd., 2019: 120). 

3.1.1. İç Kontrol Sisteminin Amaçları 

Bütün işletme ve kurumların erişmek istedikleri, kastettikleri ve bu amaçla farklı tasarı ve programlar 

düzenleyerek gerçekleştirmeyi arzuladıkları, amaç ve temennileri bulunmaktadır (Türedi, 2011: 109). İç 

kontrol, firmaların iş amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için değerli bir mekanizma haline 

gelmektedir. İç kontrol, amaçların elde edilmesine yönelik makul güvencenin yerine getirilmesi için 

oluşturulan bir süreçtir (Phornlaphatrachakorn, 2019: 202). 

İç kontrol, her yönüyle yönetimin güvenlik vanası olarak nitelendirilmektedir. İç kontrolün birçok amacı 

bulunmaktadır, en önemlileri: 

 Politika ve idari kararların alınmasında güvenilecek finansal tablolarının doğruluğunun kontrol edilmesi, 

 İçerdekilerin haklarını korurken manipülasyon ve içeri girmeye karşı varlık değerlerinin korunması (Al-

Laith, 2012: 15; Travinska, 2014: 147), 

 Güvenilir ve uygun bir şekilde bilgi sunumunun sağlanması,  

 Finansal raporların muhasebe standartları ile uyum içerisinde olduğunun garanti edilmesi, 

 Şirket gelir ve giderlerinin muhasebe standartlarına ve yönetici ve yönetim yetkilerine göre yapıldığı 

inancını ortaya çıkararak şirket operasyonlarının etkinliğinin geliştirilmesi ve arttırılması, 

 Kurulmuş politika yönetimi ile uyumunun teşvik edilmesi ve 

 Düzenleme ve yasalara uyumun sağlanmasıdır (Agung, 2015: 727). 

Bir işletmede yönetimce kurulan iç kontrol sisteminin ilk olarak organizasyona fayda sağlaması 

hedeflenmektedir. Bağımsız denetçiler de denetim faaliyetlerini planlarken firmanın iç kontrol yapısından 

önemli oranda faydalanmaktadır (Dalğar, 2012: 134). Şirket yönetimi için işletme iç kontrol yapısının 

oluşturulması ve gereken/beklenen sonucu verebilecek şekilde sağlanması ciddi bir sorumluluk olarak ifade 

edilmektedir (Türedi ve Alıcı, 2014: 128; Türedi vd., 2015: 97). 

Treadway Komisyonunda (COSO 2013) İç Kontrol Sponsor Organizasyonlar Komitesi (-Entegre Çerçeve-), iç 

kontrollerin üç temel amacı aşağıdaki gibi listelenmektedir (Schroeder ve Shepardson, 2016: 1515-1516): 
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 Operasyonların etkinliği ve verimliliği, 

 Güvenilirlik, zamanlılık ve şeffaflık dâhil olacak şekilde finansal raporlama amaçları ve  

 Uygulanabilir yasa ve düzenlemeler ile uyum. 

3.1.2. COSO İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri 

Bir kurumda iç kontrol sisteminin yeterli ölçüde var olup olmadığının belirtileri iç kontrol sisteminin 

bileşenleri şeklinde tanımlanmaktadır (Gönen, 2009: 194; Akbulut, 2012: 177). COSO'ya göre iç kontrol, 

öncelikle, etkili bir iç kontrol sisteminin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi için kriter olarak kabul edilen 

birbiriyle ilişkili beş bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler, bir işletmeden diğerine farklılıklar oluşturarak, 

yönetim tarzı ve felsefesine uygun olarak yapılır ve yönetim süreciyle ayrılmaz bir bütündür (Cika, 2017: 89). 

İç kontrol sisteminin bileşenleri; kontrol çevresi (ortamı), risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve 

iletişim ile izleme olarak belirtilmektedir (Tüm ve Reyhanoğlu, 2015: 403). COSO çerçevesinde savunulan bu 

beş bileşenle, iç kontrol yapısı ve sistemi optimize edilir, iç kontrollerle ilgili farklı görüşler birleştirilir ve iç 

kontrol kalitesini değerlendirmek için bir uzlaşma platformu ve kavramsal çerçeve oluşturulur (Chen vd., 

2017: 344). Bu bileşenler birbiriyle bağlantılıdır ve birbiriyle bağlantılı olması, bileşenlerin birbiriyle etkileşim 

halinde oldukları şeklinde ifade edilmektedir (Acar ve Akçakanat, 2012: 3).  İç kontrol sisteminde bu 

bölümlerden bir tanesinin bile olmaması iç kontrolün etkinliğini ortadan kaldırmaktadır (Elitaş ve Özdemir, 

2006: 148). 

Kontrol Çevresi: Uluslararası iç kontrol standartlarında açıklandığı üzere işleyen bir iç kontrol sisteminin 

düzenlenmesinde en önemli öğe “kontrol çevresi” bileşeni olarak tanımlanmaktadır (Özbilgin, 2010: 230). 

Kontrol çevresi, bir organizasyonun tonunu belirler ve çalışanların kontrol bilincini etkiler; disiplin ve yapı 

sağlayan iç kontrolün diğer bütün bileşenlerinin temelini oluşturur (Joseph vd., 2015: 48; Ambarita vd., 2016: 

1831). Bir firmada oluşan dolandırıcılığı önleme mekanizmasını yakalayarak firmanın kurumsal yönetim, iç 

denetim ve insan kaynaklarındaki gücünü ölçer (Chen vd., 2017: 340). 

COSO sisteminde kontrol çevresini oluşturan ilkeler şunlardır (Kurt ve Uçma, 2013: 86; Türedi vd., 2014: 146; 

Tüm ve Reyhanoğlu, 2015: 403; Türedi ve Koban, 2016: 160): 

 Ahlaki değerlere ve dürüstlük ilkesine bağlılık, 

 Yönetim kurulunun iç kontrol faaliyetlerini gözetim sorumluluğu, 

 Örgüt yapısı, 

 Alanında deneyimli personel barındırmak ile bağlantılı insan kaynakları politikaları, 

 Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi. 

İç kontrol sürecinin kontrol çevresine bağlı olması, kontrollerin başarılı veya başarısız olmasında etkilidir 

(Demirbaş, 2005: 169). İç kontrolün istenilen doğrultuda uygulanabilmesi, büyük oranda sürecin oluştuğu ve 

iç kontrolde en önemli bileşenlerden biri olan kontrol çevresine tabidir (Özten ve Karğın, 2012: 121 - 122). 

Risk Değerlendirme: Risk değerlendirme süreci, firmaların faaliyetlerine ulaşılmasında karşılaşabileceği 

muhtemel risklerin tanımlandığı, gözlemlendiği ve bu risklere yönelik alınacak önlemlerin belirlendiği 

düşünce akışıdır (Türedi ve Alıcı, 2014: 127). Risk değerlendirmesinin etkinliği, kontrol faaliyetleri bileşeni, 

bilgi ve iletişim bileşeni ve izleme bileşeni ve kontrol çevresi bileşeninin etkinlik derecesine göre değişiklik 

göstermektedir (Ayagre vd., 2014: 382). 

Risk değerlendirmenin en önemli aşamalarından biri risklere karşılık verme yöntemleridir. İşletmenin 

hedeflerine ulaşmasında önleme durumu olan risklerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, bu risklerin ne 

şekilde idare edileceğine de karar oluşturması gerekmektedir. Risklerin muhtemel etkisini, karşılık verme 

yöntemleriyle azaltarak, yönetimin ve hisse sahiplerinin onaylayacağı seviyede azaltılması önemlidir. Ayrıca 

risklere karşılık verme çalışmalarının maliyetine de önem vererek doğru kararlar alınmalıdır (Türedi ve 

Koban, 2016: 173). 

Kontrol Faaliyetleri: Yönetim direktiflerinin gerçekleşmesine yardım eden politika ve prosedürlerdir. Kurumun 

amaçlarını elde etmedeki risklerini incelemek için gerekli tedbirlerin alınmasına destek sağlarlar (Higgins, 
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2012: 1180) ve organizasyonun amaçlarını etkileyebilen riskleri sınırlayan süreçleri ve politikaları içerirler 

(Cereola ve Cereola, 2011: 527).  

Kontrol faaliyetleri, kurumun bütün işlev ve yönetim düzeyi için kullanılır; kısaca kontrol faaliyetleri 

kurumun tüm faaliyetlerinde bulunur (Acar ve Akçakanat, 2012: 5). Kontrol faaliyetleri devamlı ve dikkatli 

olarak kullanılmalıdır. Kontrol faaliyetleri gerçekleştiğinde ortaya çıkan beklenmeyen koşullar incelenmeli ve 

makul düzeltici tedbirler uygulanmalıdır. Kontrollerin değerleri, oluşan eksiklerinin düzeltilmesi ya da 

tekrarlanmasına izin verilmemesiyle mümkündür; aksi halde hiçbir değeri bulunmamaktadır (Baskıcı, 2015: 

168). 

Bilgi ve İletişim: Kurumlar tarafından idarecilerin, personelin ve kamuoyunun gereksinim duyduğu bilgiye 

yönelik etkili şekilde idare edilen eşgüdümlü iletişim sisteminin kurulması hedeflenmektedir (Ceyhan ve 

Apan, 2014: 183). Bilgi ve iletişim bileşeni, finansal raporlama hedeflerine ulaşmak için uygun bir biçimde ve 

zaman çerçevesinde ilgili bilgilerin tanımlanması, toplanması ve iletilmesi anlamına gelir (Ahiabor ve Mensah, 

2013: 116). Bir işletmede bilgi ve iletişimde; kontrol çevresinin, risklerin, kontrol faaliyetlerinin ve bunların 

uygulanmasının üstlerine raporlanmasına ve hem üst yönetimden alt yönetim seviyesine hem de yatay olarak 

hareket edilmesi gerektiğine inanılmaktadır (Cika, 2017: 90). 

İyi bir organizasyonda, operasyonal süreci yönlendirmek için bilgi sistemi esastır. Bilgi, muhasebe sürecinin 

geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak için muhasebe bilgi sisteminden oluşmalıdır. Muhasebe sistemi; 

kayıtları ve belgeleri, muhasebe yöntemlerini ve önemli fonksiyonları içerir. Üstelik bu sistemin 

organizasyondaki herkese iletilmesi gerekir (Wardiwiyono, 2012: 344). 

İletişim, gerekli görülen bilgiyi oluşturan ve paylaşan devamlı ve aralıksız bir süreç olarak tanımlanmaktadır 

(Karakoç ve Özdemir, 2016: 144). İletişimle, etkili iç kontrolün öneminin ve uygunluğunun anlaşılması 

geliştirilmekte, tolere edilen risk oranı çerçevesinde her çalışanın iç kontrol bileşenlerinin uygulanması ve 

sürdürülmesindeki görevleri hakkında bilgi verilmektedir (Giriunas, 2009: 106). 

İzleme: İç kontrolün performansını analiz eden bir süreç olduğundan, bu süreçte izleme, iç denetim bölümü 

tarafından yerine getirilmektedir (Atmaca, 2012: 198; Aktürk ve Kılıç, 2015: 6568). 

İç kontrol sisteminin izleme bileşeniyle, kontrollerin mevcut olup olmadığı ve amaçlandığı gibi işleyip 

işlemediği ve kontrol yoksa eksikliklerin bu tür kontrollerden sorumlu uygun personele rapor edilip 

edilmediği belirlenir. İzleme faaliyetleri bileşeniyle, tüm iç kontrol sürecinin akışkan olması ve kısa devre 

olmaması sağlanılır. Düzgün tasarlanmış ve uygulanan bir izleme süreciyle, kuruluşun iç kontrol sorunlarını 

zamanında tespit etmesine ve düzeltmesine yardımcı olunacak ve böylece iç kontrol sisteminin sürekli işleyişi 

sağlanacaktır (Ayagre vd., 2014: 382). 

İzleme, herhangi bir organizasyonda iç kontrolün en önemli yönlerinden birini oluşturmaktadır. İzlemenin 

amacı, beş bileşenin tamamının tasarlandığı gibi doğru, tam ve verimli bir şekilde yapılan iç kontrolü 

belirlemektir (Vu, 2016: 146). İç kontrol sistemi, eğer beş bileşene işlerlik kazandıracak biçimde kullanılmışsa, 

izleme yeterince planlanmış ve tam olarak uygulanmış sayılmaktadır (Acar ve Akçakanat, 2012: 6). 

3.2. Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS) 

Muhasebe bilgileriyle işletmenin geçmiş dönemlerindeki faaliyetleri ve sonuçları yansıtılmaktadır. Muhasebe 

bilgisi işletme için hayati bir öneme sahiptir. Çünkü muhasebe bilgisi karar vericilere bu bilgileri kullanarak 

işletmenin geleceği ile alakalı karar almalarında yardımcı olmaktadır. Karar vericilerin verdikleri kararlar 

gelecekte olacak olan olayları etkilemektedir (Kısakürek ve Pekcan, 2005: 108). 

Muhasebe bilgilerine, şirketlerin mali faaliyetlerinin yönetiminde kullanmak için sadece yöneticiler değil, aynı 

zamanda iş performansını değerlendirmek için mali tablolara ulaşmak isteyen hissedarlar  tarafından ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bir hükümet tarafından ülkenin kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için 

de muhasebe bilgileri gereklidir. Bu sebeple muhasebe bilgileri, bütün ekonomik ve sosyal alanlarda önemli 

bir rol oynar. Muhasebe bilgileriyle, ayrıca usulsüzlüklerin ve suistimallerin denetlenmesine ve incelenmesine 

de yardımcı olunmaktadır (Tilahun, 2019: 17). 

MBS'nin temel amaçlarından biri, yönetimin karar vermesinin desteklenmesidir. MBS ile, yöneticilere karar 

verme sorumluluklarını yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiler sağlanmaktadır (Tarigan vd., 2015: 

105). Bu bilgilerle, planlama, kaynak kontrolü, performans değerlendirme ve karar verme alanlarında 
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sorumlulukların etkili ve verimli bir biçimde yerine getirilmelerine yardımcı olunmaktadır (Daniel ve Victor 

E., 2019: 14). 

Muhasebe bilgi sisteminin bir diğer amacı, hem dış hem de iç kullanıcılar için mali tabloların üretilmesidir. 

Muhasebe bilgi sisteminin etkinliği, karar vericilerin muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen bilgi kalitesine 

ilişkin memnuniyeti ile ölçülmektedir  (Anggadini, 2013: 14). 

Muhasebe bilgi sistemi, yönetimin işletme varlıkları üzerindeki sorumluluğunun yerine getirilmesi, işletme 

çalışmalarının denetiminin oluşturulması ve işletme çalışmalarının planlanılması için gerekli olan finansal 

bilgileri sağlamaya özgü bir sistemdir. Dolayısı ile muhasebe bilgi sistemi, tarihi bilgiler ile olduğu gibi 

gelecekteki bilgilerle de ilgilenmektedir. Bir işletmede muhasebe bilgi sisteminin kullanılmasının; kaliteli 

mamullerin geliştirilmesi, kaliteli hizmet sunulması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması, 

rekabette avantaj oluşturulması ve iletişim kanallarının etkinleştirilmesi gibi faydaları bulunmaktadır 

(Karahan, 2019: 63). 

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Daha önce de ifade edildiği üzere bu çalışmanın amacı, işletme yetkililerinin bakış açılarıyla, işletmelerdeki iç 

kontrol sistemine yönelik uygulamaların COSO iç kontrol modelinde yer alan bileşenlere uyum düzeyini 

tespit etmek ve muhasebe bilgi sistemine yönelik uygulamaların değerlendirilmesinin yapılmasıdır. 

4.2. Araştırmanın Örneklemi  

Araştırmanın evreni, Van, Muş ve Bitlis illerinde 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle faaliyette bulunan işletmelerin 

çeşitli kademelerinde görev yapan yetkililerdir. Araştırma, çalışan sayısı 10 ve üstü olan işletme yetkililerine 

uygulanmıştır. Anket uygulamasına geçilmeden önce ilgili iş yerinde en az 10 çalışanın olup öğrenilmiştir. 

Araştırma örnekleminin belirlenmesinde, olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kasdi 

(yargısal) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kasdi örneklemede, araştırma amacına en uygun olan birimler 

örnekleme dahil edilmektedir. Diğer bir ifadeyle araştırmacı, kendi kişisel gözlemlerinden hareket ederek 

araştırmanın problemine uygun olduğunu düşündüğü ve çalışmayla ilgili belirli özellikleri taşıyan birimleri 

örneklem kapsamına almaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2015: 130). Bu bağlamda, araştırmanın örneklemine, 

araştırmanın amacına uygun bir şekilde KOBİ tanımındaki küçük işletme (çalışan sayısı en az 10) ölçütüne 

uyan işletmeler dahil edilmiştir. Diğer taraftan, her üç ilde bu kapsama giren işletme yetkililerinden bazıları 

anketi cevaplamak istememiş, bazılarına da ulaşılamamıştır. Kendilerine ulaşılan ve anketi cevaplamayı kabul 

eden işletme yetkililerinden 203 adet anket formu elde edilmiş; ancak bunların 197 tanesinin analize uygun 

olduğu belirlenmiştir. Analiz, bu sayı temelinde gerçekleştirilmiştir. Bu sayının 114 tanesi Van, 41 tanesi Muş 

ve 42 tanesi de Bitlis illerinde faaliyet gösteren işletmelerdir. 

4.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Anket ifadeleri 

oluşturulurken bu konuda daha önce yapılmış çalışmalardan (Güner, 2013: 69-70; Yetiş, 2017: 103-107) ve  

yazarların konu ile ilgili bilgilerinden yararlanılmıştır. 

Anket formu 3 bölüm ve toplam 75 soru/ifadeden oluşmaktadır. Birinci bölümde, demografik ve işletmeyle 

ilgili özellikleri belirlemeye yönelik toplam 12 soru yer almaktadır.  İkinci bölümde, COSO iç kontrol modeli 

çerçevesinde hazırlanmış ve yetkililerin bu konudaki düşüncelerinin düzeyini belirlemeyi amaçlayan 44 ifade 

vardır. Üçüncü bölümde ise muhasebe bilgi sistemi ile ilgili görüşleri belirlemeye yönelik 19 ifade 

bulunmaktadır.  

Anketin ikinci ve üçüncü bölümündeki ifadeler için 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan, her bir 

ifadeyi, Hiç Katılmam (1), Az Katılırım (2), Orta Derecede Katılırım (3), Çok Katılırım (4) ve Tam Katılırım (5) 

düzeyleri açısından değerlendirmeleri istenmiştir.  
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4.4. Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Güvenilirlik Analizi 

Katılımcılara ait ham puanların çözümlenmesi, yine bilgisayar ortamında SPSS 22 paket programı ile betimsel 

istatistik yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Çözümlenen verilerin tablolar halinde ifade 

edilmesinde ise cevaplara ait frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapma (ss) 

değerlerinden yararlanılmıştır. 

Katılımcıların, ankette bulunan her bir ifadeye, hangi düzeyde katıldığı ya da görüşlerinin Tam Katılırım, Çok 

Katılırım, Orta Derecede Katılırım, Az Katılırım ve Hiç Katılmam nitelemelerinden, hangisine girdiği yapılan 

bir sınıflama ölçeği ile belirlenmiştir (Tekin, 1993: 262). 

Tablo 1: 5’li Likert Tipinde Puanlama İçin Derece Değerlendirme Aralıkları 

Nitelik Düzeyi Puan Değer Aralıkları 

Tam Katılırım 5 4,20 - 5,00 

Çok Katılırım 4 3,40 - 4,19 

Orta Derecede Katılırım 3 2,60 - 3,39 

Az Katılırım 2 1,80 - 2,59 

Hiç Katılmam 1 1,00 - 1,79 

Veri toplama aracı olarak kullanılan her iki ölçeğin güvenirliği ölçeklere ait Cronbach Alpha katsayıları 

hesaplanarak incelenmiş ve Tablo 2’deki bulgular elde edilmiştir. 

Tablo 2: Ölçeklere Ait Cronbach Alpha Katsayısı Değerleri 

 Madde Sayısı İç Tutarlılık Katsayısı Güvenirlik Durumu 

COSO İç Kontrol Modelinin Etkinliğini 

Ölçmeye Yönelik Ölçek 
44 0,825 Yüksek derecede güvenilir 

Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliğini 

Ölçmeye Yönelik Ölçek 
19 0,694 Oldukça güvenilir 

Tablo 2’deki bulgulara göre, işletmelerdeki iç kontrol sisteminin etkinliğini ölçmeye yönelik oluşturulan 

ölçeğin güvenirliğinin “yüksek derecede güvenilir” olduğu;  muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini ölçmeye 

yönelik oluşturulan ölçeğin ise “oldukça güvenilir olduğu” (Kartal ve Bardakçı, 2018: 170-171) söylenebilir. 

5. BULGULAR 

Anket yöntemi kullanılarak Van, Muş ve Bitlis illerinde bulunan işletme yetkililerinin görüşleri temelinde elde 

edilen veriler, belirtilen istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş ve yapılan analizler sonucunda elde edilen 

bulgular, tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır.  

5.1. Demografik Yapıya ve İşletmelere Yönelik Bulgular 

Katılımcıların demografisine ve işletmelere yönelik bilgilere ait frekans (f) ve yüzde (%) değerleri aşağıda özet 

halinde belirtilmiştir: 

 Katılımcıların %91,4’ü erkek;  % 8,6’sı kadın çalışanlardan oluşmaktadır. 

 Katılımcıların %34,5’inin yaşı 35-44 yaş aralığında değişmekteyken; %33’ünün yaşı 26-34 yaş arasında;  

%16,2’sinin yaşı 45-54 yaş arasında; %10,7’sinin yaşı 25 yaş ve altında ve son olarak %5,6’sının yaşı 55 yaş ve 

üzerinde yer almaktadır. 

 Katılımcıların %37,1’inin lise ve öncesi, %15,7’sinin ön lisans, %34,5’inin lisans ve %12,7’sinin lisansüstü 

düzeyinde eğitim aldıkları belirlenmiştir. 

 Katılımcıların görev yaptığı işletmelerin %37,1’i üretim; %39,1’i hizmet ve %23,9’u ise ticaret işletmesidir. 

 İşletmelerin %41,1’inin 10 yıldan az; %40,6’sının 10-19 yıl arası ve %18,3’ünün ise 20 yıl ve daha fazla süreden 

beri faaliyette bulunmaktadır. 

 İşletmelerin %84,3’ünün 10-49 arası; %15,7’sinin ise 50 ve üzerinde personelini bulunmaktadır.  
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 İşletmelerin %57,9’u Van’da, %20,8’i Muş’ta ve %21,3’ü de Bitlis’te faaliyet yürütmektedirler.  

5.2. COSO İç Kontrol Modeline Yönelik Uygulamalara Ait Bulgu ve Yorumlar 

Bu başlık altında, elde edilen veriler COSO iç kontrol bileşenleri açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların çalıştıkları işletmedeki iç kontrol sistemi uygulamalarının COSO iç kontrol 

modeli çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanan her bir ifadeye verdikleri cevapların 

ortalamaları, standart sapmaları ve katılım düzeyleri hesaplanmıştır.  

5.2.1. Kontrol Çevresi Bileşeni Açısından İfadelere Ait Bulgu ve Yorumlar 

Kontrol çevresi bileşenine ait anket formunda toplam 16 ifadeye yer verilmiştir. Katılımcıların bu ifadelere ait 

verdikleri cevapların istatistiki sonuçları Tablo 3’tedir. 

Tablo 3: Kontrol Çevresi Bileşenine Yönelik İfadelere Ait İstatistiksel Sonuçlar 

A
n

k
et

te
k

i 

N
o

1  COSO İç Kontrol Modelinin Kontrol Çevresi Bileşenine 

Yönelik İfadeler 
n  ss 

Katılım 

Düzeyi 

1 
İşletmemizde, kontrol bilincinin oluşmasında, üst yönetimin 

tutum ve davranışları etkili olmaktadır. 
197 4,56 0,72 

Tam 

Katılırım 

3 
Yöneticilerimiz İKS’yi desteklediğinden sistem başarılı bir 

şekilde yürümektedir. 
197 4,24 0,86 

Tam 

Katılırım 

6 
Kontrol ortamının varlığıyla, kurumsal bilgilerimizin 

doğruluğu ve şeffaflığı artmıştır. 
197 4,22 0,85 

Tam 

Katılırım 

14 
İşletme politika ve amaçları ile iç kontrol sistemi uyum 

içindedir. 
197 4,21 0,85 

Tam 

Katılırım 

4 
İşletmemizde, düzenli aralıklarla kontroller yapıldığından 

hatalar azalmaktadır. 
197 4,18 0,79 

Çok 

Katılırım 

7 
İşletmemizde, hileyi önleyici kontroller vardır. 

197 4,18 0,91 
Çok 

Katılırım 

16 

İşletmemizdeki raporlama sistemi, işletme hedeflerine ulaşılıp 

ulaşılmadığının yönetim tarafından değerlendirilmesine imkân 

sağlamaktadır. 

197 4,17 0,83 
Çok 

Katılırım 

8 
İKS varlığı ile işletmemizin kapasite kullanımı artmıştır. 

197 4,15 0,84 
Çok 

Katılırım 

11 
İşletmemizde İKS’nin varlığı, hatalı finansal raporlama 

riskimizi azalmaktadır. 
197 4,15 0,88 

Çok 

Katılırım 

15 

İşletmemizdeki İKS’de, görevlerin ayrılığı (malı sipariş eden, 

teslim alanın farklı kişiler olması gibi)  ilkesine uyum söz 

konusudur. 

197 4,13 0,87 
Çok 

Katılırım 

12 
İşletme yönetimi, sistemin işleyişi hakkında personelden geri 

bildirim sağlamaktadır. 
197 4,12 0,87 

Çok 

Katılırım 

9 
İşletmemizde, güçlü bir iç kontrol sistemi vardır. 

197 4,10 0,86 
Çok 

Katılırım 

13 
İşletme yönetimi, işletme içi ve dışından gelen iç kontrole 

yönelik önerileri önemsemektedir. 
197 4,10 0,98 

Çok 

Katılırım 

2 
İşletmemizde, kalifiye eleman sorunu olduğundan İKS’nin 

başarısı azalmaktadır. 
197 3,55 1,18 

Çok 

Katılırım 

5 
İKS’nin varlığı ile işletmemizin verimliliğinde olumlu bir 

değişim yaşanmamıştır. 
197 3,25 1,27 

Orta Der. 

Katılırım   

                                                           
1 İfadeler ankette hangi sıra numarasıyla yer almışsa tabloda o numarayla yazılmıştır. Bu sebeple tablodaki numaralar 

ardışık değildir.  
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10 

İşletmemizde, yukarıdan aşağıya doğru sorumluluk ve 

yetkilerle ilgili görev tanımı olmadığı için İKS’nin etkinliği 

azalmaktadır. 

197 2,99 1,42 
Orta Der. 

Katılırım   

Toplam  197 4,01 0,40 
Çok 

Katılırım 

(1,00–1,79) Hiç Katılmam    (1,80–2,59) Az Katılırım   (2,60–3,39)  Orta Derecede Katılırım   

(3,40–4,19) Çok Katılırım         (4,20–5,00)  Tam Katılırım 

Tablo 3’te, Kontrol çevresi bileşenine yönelik ifadelere ait aritmetik ortalamanın “4,01”, standart sapmanın “0,40” 

ve genel katılımın “Çok katılırım” düzeyinde olduğu görülmektedir.  

Elde edilen bulgulara dayanarak iç kontrol sisteminin kontrol çevresi bileşenine uyumun, çalışma 

kapsamındaki iller açısından oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Bu olumlu bir sonuçtur. Kontrol çevresi 

bileşenine aykırı olan işletmedeki faaliyetlerin iç kontrol sistemini olumsuz etkilemesi şüphesizdir. Sonuç 

olarak, elde edilen bulgunun iç kontrol sisteminin işleyişinde tam olarak işlerlik kazandığı görülmektedir.  

5.2.2. Risk Değerlendirme Bileşeni Açısından İfadelere Ait Bulgu ve Yorumlar 

Anket formunda risk değerlendirme bileşenine ait 4 ifade bulunmaktadır. Bu bileşende yer alan ifadelere ait 

katılım düzeyleri Tablo 4’tedir. 

Tablo 4: RiskDeğerlendirme Bileşenine Yönelik İfadelere Ait İstatistiksel Sonuçlar 

A
n

k
et

te
k

i 

N
o

 COSO İç Kontrol Modelinin Risk Değerlendirme Bileşenine 

Yönelik İfadeler 
n  ss 

Katılım 

Düzeyi 

17 
İşletme yönetimi, işletmeyi yakın veya uzak zamanda 

etkileyecek riskleri tespit etmektedir. 
197 4,17 0,84 

Çok 

Katılırım 

19 
İşletmemizde, süreklilik temelli risk değerlendirmesinde hile 

riski göz önünde bulundurulmaktadır. 
197 4,03 0,92 

Çok 

Katılırım 

18 
İşletmemizde, bölümlere dönük risk değerlendirmesi, bölüm 

yetkililerinin görüşlerine başvurulmadan yapılmaktadır. 
197 3,28 1,40 

Orta Der. 

Katılırım   

20 
İşletmemizde, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler ortaya 

konulmadığı için risk yönetiminin başarısı azalmaktadır. 
197 3,15 1,42 

Orta Der. 

Katılırım   

Toplam  197 3,66 0,67 
Çok 

Katılırım 

(1,00–1,79) Hiç Katılmam         (1,80–2,59) Az Katılırım      (2,60–3,39)  Orta Derecede Katılırım   

(3,40–4,19) Çok Katılırım         (4,20–5,00)  Tam Katılırım 

Tablo 4’te görüldüğü gibi Risk değerlendirme bileşenine yönelik ifadelere ait aritmetik ortalamanın “3,66”, 

standart sapmanın “0,67” ve genel katılım  “Çok katılırım” düzeyindedir.  

Araştırma kapsamındaki illerde yer alan işletmelerde bu bulguya dayanarak iç kontrol sisteminde risk 

değerlendirme bileşenine uyulduğu söylenebilir. Bu olumlu bir sonuçtur. Zira bu bileşen, işletme amaçlarının 

oluşmasında engel olan riskleri ortaya çıkarma ve buna yönelik önlemleri alma sürecidir. İşletmeler sürekli 

değişen koşullar içinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu koşullar altında risk değerlendirme bileşeni 

süreklilik temelinde tekrarlanan bir süreç olmalıdır. Elde edilen sonuç, iç kontrol sisteminin uygulanması için 

uygun görülmektedir.  

5.2.3. Kontrol Faaliyetleri Bileşeni Açısından İfadelere Ait Bulgu ve Yorumlar 

Kontrol faaliyetleri bileşenine ait anket formunda toplam 10 ifadeye yer verilmişitir. Bu bileşende yer alan 

ifadelere ait katılım düzeyleri Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5:Kontrol Faaliyetleri Bileşenine Yönelik İfadelere Ait İstatistiksel Sonuçlar 
A

n
k

et
te

k
i 

N
o

 COSO İç Kontrol Modelinin Kontrol Faaliyetleri Bileşenine 

Yönelik İfadeler 
n  ss 

Katılım 

Düzeyi 

24 
İşletmemizde, kontrol faaliyetleri sonucunda saptanan olağan 

olmayan durumlar için düzeltici önlemler alınmaktadır. 
197 4,46 0,69 

Tam 

Katılırım 

25 
Kontroller sayesinde finansal tabloların doğru ve güvenilir 

bilgi verme yeteneği artmıştır. 
197 4,42 0,67 

Tam 

Katılırım 

29 
Personelin yaptığı işler, yönetimce düzenli aralıklarla kontrol 

edilmektedir. 
197 4,30 0,81 

Tam 

Katılırım 

27 
İşletmemizde, hileyi önleyici kontroller sürekli olarak 

yapılmaktadır. 
197 4,24 0,82 

Tam 

Katılırım 

28 
Kontroller sayesinde işletmemizin varlıkları daha iyi 

korunmaktadır. 
197 4,24 0,82 

Tam 

Katılırım 

23 
Kontrol faaliyetleri, işletmedeki finansal/finansal olmayan 

bütün işlemlere yayılmıştır. 
197 4,19 0,93 

Çok 

Katılırım 

21 
İşletmemizde kontrol faaliyetlerinin, hatalar ortaya çıkmadan 

engelleyici nitelik taşıdığına inanılmaktadır. 
197 3,99 0,91 

Çok 

Katılırım 

22 

İşletmemizde, finansal bir işlemin doğuşundan muhasebe 

kayıtlarına geçirilmesine kadar olan akış, tek bir kişinin 

sorumluluğunda değildir. 

197 3,86 1,11 
Çok 

Katılırım 

30 
Kontrol faaliyetleri, işletmedeki bütün alt/üst birimlere 

yayılmamıştır. 
197 3,42 1,34 

Çok 

Katılırım 

26 
İşletmemizde, üstlerinin izni olmadan da personelin önemli 

bilgilere erişimi mümkündür. 
197 3,11 1,54 

Orta Der. 

Katılırım   

Toplam  197 4,02 0,43 
Çok 

Katılırım 

(1,00–1,79) Hiç Katılmam         (1,80–2,59) Az Katılırım      (2,60–3,39)  Orta Derecede Katılırım   

(3,40–4,19) Çok Katılırım         (4,20–5,00)  Tam Katılırım 

Tablo 5’ten hareketle, Kontrol faaliyetleri bileşenine ait aritmetik ortalamanın “4,02”, standart sapmanın “0,43” 

ve genel katılımın “Çok katılırım” düzeyinde olduğu söylenebilir.  

Elde edilen bulgulara dayanarak iç kontrol sisteminde kontrol faaliyetlerinin bileşenlere uyduğu söylenebilir. 

Elde edilen bulgular genellikle tam katılırım ve çok katılırım düzeyindedir. Bu sonuçlar olumlu bir durumdur. 

İşletmenin genelinde kontrol faaliyetleri yer almaktadır. Uygulamanın, bileşenin teorik yapısıyla uyumunun 

güçlü olduğu, dolayısıyla işletmeye ait faaliyetlerin gerçeği yansıttığı söylenebilir.  

5.2.4. Bilgi ve İletişim Bileşeni Açısından İfadelere Ait Bulgu ve Yorumlar 

Bilgi ve iletişim bileşenine ait anket formunda toplam 9 ifade bulunmaktadır.  Bu bileşende yer alan ifadelere 

ait katılım düzeyleri aşağıda Tablo 6’da bulunmaktadır. 

 

 

 

Tablo 6: Bilgi veİletişimBileşenine Yönelik İfadelere Ait İstatistiksel Sonuçlar 

A
n

k
et

te
k

i 

N
o

 COSO İç Kontrol Modelinin Bilgi ve İletişim Bileşenine 

Yönelik İfadeler 
n  ss 

Katılım 

Düzeyi 
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32 
İşletmemizde, her kademedeki personele, görevini başarıyla 

yerine getirmeleri için gerekli bilgi sağlanmaktadır. 
197 4,26 0,81 

Tam 

Katılırım 

31 İşletmemizde, iyi koordine edilmiş bir iletişim sistemi vardır. 197 4,22 0,85 
Tam 

Katılırım 

33 
İşletmemizin iç kontrol yapısını desteklemek amacıyla ilgili ve 

kaliteli bilgi toplanmaktadır. 
197 4,18 0,88 

Çok 

Katılırım 

38 
İşletmemizde, amaçların değerlendirilmesi için geri bildirim 

mekanizmaları vardır. 
197 3,98 0,10 

Çok 

Katılırım 

36 
İşletmemizde, bilgi sistemlerinin işleyişinde hiyerarşik 

uygulamalara önem verilir. 
197 3,97 0,98 

Çok 

Katılırım 

39 
İşletmemizde, personelin bilgi sistemlerindeki verilere 

ulaşımını sınırlayan/engelleyen bir düzenleme yoktur. 
197 3,21 1,39 

Orta Der. 

Katılırım   

34 
İşletmemizde, iletişimden kaynaklı hatalı uygulamalar 

yaşanmaktadır. 
197 3,19 1,36 

Orta Der. 

Katılırım   

35 
İşletmemizde, iş süreçlerinin ve bu süreçlerle ilgili 

sorumlulukların tanımlanmasında eksiklikler vardır. 
197 3,06 1,29 

Orta Der. 

Katılırım   

37 
İşletmemizde, alt-üst arasındaki iletişimde sorunlar 

olmaktadır. 
197 2,92 1,39 

Orta Der. 

Katılırım   

Toplam  197 3,67 0,53 
Çok 

Katılırım 

(1,00–1,79) Hiç Katılmam         (1,80–2,59) Az Katılırım      (2,60–3,39)  Orta Derecede Katılırım   

(3,40–4,19) Çok Katılırım         (4,20–5,00)  Tam Katılırım 

Tablo 6’da, Bilgi ve iletişim bileşenine yönelik uygun hareket edilip edilmediğine ilişkin ifadelere verilen 

cevaplara ait aritmetik ortalamanın “3,67”, standart sapmanın “0,53” ve genel katılımın “Çok katılırım” 

düzeyinde olduğu görülmektedir.  

Oluşan sonucun iç kontrol sisteminin işleyişi için kontrol ortamı, risk yönetimi ve kontrol faaliyetleri 

bileşenleri gibi olumlu olduğu söylenebilir.  İç kontrol sisteminin etkinliği ve verimliliği için istenen bir 

sonuçtur. Bilgi elde edilmesi ve iletişimin sağlanmasıyla işletmenin iç kontrol faaliyetleri istenen doğrultuda 

devam eder. Böylece işletme belirlediği amaçlara ulaşma konusunda başarılı olur. Bulgular doğrultusunda 

elde edilen sonucun olumlu olduğu belirtilebilir. 

5.2.5. İzleme Bileşeni Açısından İfadelere Ait Bulgu ve Yorumlar 

İzleme bileşenine ait anket formunda 5 ifadeye yer verilmiştir. Bu bileşende yer alan ifadelere ait katılım 

düzeyleri Tablo 7’de belirtilmiştir. 
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Tablo 7: İzleme Bileşenine Yönelik İfadelere Ait İstatistiksel Sonuçlar 
A

n
k

et
te

k
i 

N
o

 COSO İç Kontrol Modelinin İzleme Bileşenine Yönelik 

İfadeler 
n  ss 

Katılım 

Düzeyi 

44 
İşletme yönetimi, iç kontrol sisteminin etkinliğini devamlı 

olarak gözlemleyip değerlendirmektedir. 
197 4,19 0,91 Çok Katılırım 

41 
İşletmemizde, kontrol faaliyetinin kalifiye personel 

tarafından yapılıp yapılmadığı izlenmektedir. 
197 4,15 0,85 Çok Katılırım 

43 
İşletmemizde, izleme, iç kontrolün başarısı için önemli bir 

süreç olarak kabul edilmektedir. 
197 4,15 0,80 Çok Katılırım 

40 
İşletmemizde iç kontrol sistemi değişen hedeflere, ortama, 

kaynaklara ve risklere ayak uydurması için izlenmektedir. 
197 4,14 0,89 Çok Katılırım 

42 
İşletmemizde, amaç ve planlar doğrultusunda 

oluşturulmuş performans ölçütleri yoktur. 
197 2,98 1,40 

Orta Der. 

Katılırım   

Toplam  197 3,92 0,52 
Çok 

Katılırım 

(1,00–1,79) Hiç Katılmam    (1,80–2,59) Az Katılırım   (2,60–3,39)  Orta Derecede Katılırım   

(3,40–4,19) Çok Katılırım         (4,20–5,00)  Tam Katılırım 

Tablo 7’de, İzleme bileşenine ait aritmetik ortalamanın “3.90”, standart sapmanın “0,35” ve genel katılımın “Çok 

katılırım” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.  

İç kontrol sisteminin işletme amaçlarını gerçekleştirme boyutunda izleme bileşenine de uyulduğu 

gözükmektedir. İşletme açısından istenen bir durumdur. İşletmenin karşı karşıya kaldığı risklere ve 

değişikliklere sürekli olarak ayak uydurması için iç kontrol sisteminin sürekli izlenmesi gerekir. Bulguların 

sonuçları da izleme bileşeninin bu doğrultuda etkin olduğunu göstermektedir.  

COSO bileşenleri olarak ifade edilen beş bileşen açısından elde edilen sonuçlar bir bütün olarak tablo haline 

getirildiğinde Tablo 8’deki özet bulgulara ulaşılabilir. 

Tablo 8: COSO’nun Bileşenlerine Ait Betimleyici İstatistikler 

S. 

No 
Bileşen Adı n  ss Katılım Düzeyi İlgili Tablo No 

1 Kontrol Çevresi Bileşeni 197 4,01 0,40 Çok Katılırım Tablo 3 

2 Risk Değerlendirme Bileşeni 197 3,66 0,67 Çok Katılırım Tablo 4 

3 Kontrol Faaliyetleri Bileşeni 197 4,02 0,43 Çok Katılırım Tablo 5 

4 Bilgi ve İletişim Bileşeni 197 3,67 0,53 Çok Katılırım Tablo 6 

5 İzleme 197 3,92 0,52 Çok Katılırım Tablo 7 

 Toplam 197 3,90 0,35 Çok Katılırım 

Tablo 8’deki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bütün ifadeler açısından genel aritmetik ortalamanın 

“3,90” ve katılım düzeyinin ise “Çok katılırım” düzeyinde olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler 

sonucunda işletmelerdeki iç kontrol sisteminin COSO bileşenleriyle ilgili bulgular arasında önemli bir farkın 

olmadığı söylenebilir. 

5.3. Muhasebe Bilgi Sistemine Yönelik Uygulamalara Ait Bulgular ve Yorumlar 

Muhasebe bilgi sistemiyle işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Özellikle finansal 

kararlarda muhasebe bilgi sistemi, kişi veya kurumlara temel bir yol göstericidir. Araştırmaya katılan 

katılımcıların çalıştıkları işletmedeki muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini değerlendirmeye yönelik 

kendilerine yöneltilen her bir ifadeye verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları, standart sapmaları ve 

katılım düzeyleri hesaplanarak Tablo 9’daki bulgular elde edilmiştir. 
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Tablo 9: MBS’nin Etkinliğini Ölçmeye Yönelik İfadelere Ait Betimleyici İstatistikler 
A

n
k

et
te

k
i 

N
o

 

Muhasebe Bilgi Sistemine Yönelik İfadeler n  ss 
Katılım 

Düzeyi 

1 
İşletmemizdeki MBS, aynı işlemin iki kez kaydına izin 

vermez. 
197 4,39 0,99 

Tam Katılırım 

2 
İşletmemizde MBS etkin yürütüldüğü için hatalı finansal 

raporlama riski azdır. 
197 4,35 0,76 Tam Katılırım 

6 MBS’miz, güvenilir ve doğru bilgiler sunmaktadır. 197 4,26 0,88 Tam Katılırım 

4 
İşletmemizde, planlama aşamasında, MBS’nin sunduğu 

bilgilere önem verilir. 
197 4,25 0,87 Tam Katılırım 

5 
MBS’miz anlık bilgi ihtiyacımızı karşılamakta sorun 

yaşatmaz. 
197 4,18 0,84 Çok Katılırım 

10 
İç kontrol sistemimizin etkin yürütülmesi ile MBS’den elde 

edilen bilgilerin güvenirliliği artmaktadır. 
197 4,17 0,80 Çok Katılırım 

7 

İşletmemizde, bir ürünü üretme/üretmeme, yeni bir makine 

alma/almama, fiyat belirleme vb. konularda karar 

alınırkenMBS’nin verilerinden yararlanılmaktadır. 

197 4,15 0,92 Çok Katılırım 

15 
MBS bilgileri etkin kullanıldığı için işletmemizin rekabet 

avantajı artmaktadır. 
197 4,15 0,89 Çok Katılırım 

9 
MBS’miz bölümler arasındaki koordinasyonu 

arttırmaktadır. 
197 4,14 0,81 Çok Katılırım 

18 
İşletmemizdeki MBS, hileli işlem yapmayı engellemede 

yeterlidir. 
197 4,03 0,97 Çok Katılırım 

17 
MBS’de görev yapan personel işletme sahibi, yönetici vb. 

kesimin baskısı altında kalmaz. 
197 3,99 1,01 Çok Katılırım 

14 
MBS’de çalışan personelin, işletme bilgilerini dışarıya 

sızdırmadığını düşünmekteyim. 
197 3,95 1,18 Çok Katılırım 

12 

İşletmemizde, performansa yönelik inceleme ve 

değerlendirme MBS’den elde edilen bilgiler temelinde 

yapılmaktadır. 

197 3,86 1,04 Çok Katılırım 

19 
MBS’nin sunduğu bilgiler, karar için olumsuz olsa bile 

yönetimin, yatırım kararına onay verdiği görülmektedir. 
197 3,56 1,33 Çok Katılırım 

11 
MBS’mizde teknolojik gelişmelerden kaynaklı güvenlik 

sorunları yaşanmaktadır. 
197 3,01 1,41 

Orta Der. 

Katılırım   

3 
İşletmemizin MBS’sine bilgi akışında sorunlar 

yaşanmaktadır. 
197 2,96 1,49 

Orta Der. 

Katılırım   

16 
MBS’miz finansal bilgilerin ihtiyaca uygun hazırlanmasında 

sorun yaşatmaktadır. 
197 2,87 1,43 

Orta Der. 

Katılırım   

8 
İşletmemizde MBS etkin kullanılmadığı için maliyet 

kontrolü zorlaşmaktadır. 
197 2,84 1,44 

Orta Der. 

Katılırım   

13 
MBS’de yer alan personelimizin bilgi düzeyi yeterli 

değildir. 
197 2,79 1,45 

Orta Der. 

Katılırım   

Toplam  197 3,79 0,44 Çok Katılırım 

(1,00–1,79) Hiç Katılmam         (1,80–2,59) Az Katılırım      (2,60–3,39) Orta Derecede Katılırım   

(3,40–4,19) Çok Katılırım (4,20–5,00)  Tam Katılırım 

Tablo 9’daki sonuçlar göz önünde alındığında, katılımcıların 1., 2., 4. ve 6. ifadelere “Tam katıldığı”; 5., 7., 9., 

10., 12., 14., 15., 17., 18. ve 19. ifadelere “Çok katıldığı”; 3., 8., 11., 13., ve 16. ifadelere ise “Orta derecede 

katıldıkları” görülmektedir.  Bütün ifadelerin tamamı açısından aritmetik ortalamanın “3,79” ve katılım 

düzeyinin ise “Çok katılırım” düzeyinde olduğu görülmektedir.  
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Bu bulgulara göre katılımcıların, işletmelerinde muhasebe bilgi sisteminin çok yüksek düzeyde olmasa da 

etkin olarak kullanıldığını düşündükleri söylenebilir. Dolayısıyla MBS’den beklenen amaçlara bu işletmelerde 

büyük ölçüde ulaşıldığı söylenebilir. Bu durum ise  hem iç kontrol ve denetim uygulamalarına hem de üretilen 

muhasebe bilgisinin kalite düzeyinin artışına katkı sağlayacaktır. 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışmanın uygulama bölümünde yer alan iç kontrol ve muhasebe bilgi sistemi ile ilgili araştırma 

bulguları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

COSO bileşenlerine yönelik uygulamalara ait bulgular; 

 Kontrol çevresi bileşenine yönelik ifadelere ait aritmetik ortalama “4,01”, standart sapma “0,40” ve genel 

katılımın “Çok Katılırım” düzeyinde olduğu görülmektedir.  

 Risk değerlendirme bileşenine yönelik ifadelere ait aritmetik ortalama “3,66”, standart sapma “0,67” ve genel 

katılım  “Çok Katılırım” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.  

 Kontrol faaliyetleri bileşenine ait aritmetik ortalama “4,02”, standart sapma “0,43” ve genel katılımın “Çok 

Katılırım” düzeyinde olduğu görülmektedir.  

 Bilgi ve iletişim bileşenine yönelik uygun hareket edilip edilmediğine ilişkin ifadelere verilen cevaplara ait 

aritmetik ortalama “3,67”, standart sapma “0,53” ve genel katılımın “Çok Katılırım” düzeyinde olduğu 

görülmektedir. 

 İzleme bileşenine ait aritmetik ortalama “3.90”, standart sapma “0,35” ve genel katılımın “Çok Katılırım” 

düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.  

Muhasebe bilgi sistemine yönelik uygulamalara ait bulgular; 

 Muhasebe bilgi sistemi verilerine bakıldığında ifadelerin tamamı açısından aritmetik ortalamanın “3,79” 

olduğu ve katılım düzeyinin ise “Çok Katılırım” düzeyinde olduğu görülmektedir.  

 Olumsuz katılımın olduğu bir ifadeye rastlanılmamıştır.  

İç kontrol sisteminin sağlanmasında ve yürütülmesinde gerekli kontrol çevresi oluşturulmalıdır. Güçlü bir 

kontrol çevresi, güçlü bir iç kontrol sistemi anlamına gelmektedir Risk değerlendirme ile iç kontrol sistemi 

değişen koşullara ayak uydurmaktadır. Böylece işletme, amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek 

hedeflenmektedir. İşletmedeki kontrol faaliyetleri yani politika ve prosedürlerin temel özelliği risklerin ortadan 

kaldırılması ve böylece işletme amaçlarının gerçekleştirilmesidir. Bilgi ve iletişim etkinliği işletme açısından 

hayati bir niteliktedir. İşletme çalışanlarınca işletme faaliyetlerine uygun bilgiye ve iletişim kurmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. İzleme bileşeni aracılığıyla da iç kontrolün diğer bileşenlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği 

ortaya çıkarılmaktadır. 

Muhasebe bilgi sistemi finansal bilgilerin ilgili kişi ve kurumlara sunulmasında önemli bir konuma sahiptir. 

Bu özelliği itibariyle MBS, finansal bilgi üreten bir sistem olarak düşünülebilir. Finansal bilgilerin 

kaydedilmesi, sınıflandırması ve özetlenmesi gibi aşamalarda muhasebe bilgi sisteminden elde edilen bilgiler 

sistemli olarak kullanılır. Finansal bilgilerin kalitesini arttırmak için ise kanun, yönetmelik, ilke, kural vb. 

çerçevesinde hareket edilmelidir.  

Araştırma sonucunda, işletmelerde, iç kontrol sistemine dönük uygulamaların sistemin amaçlarıyla paralelik 

gösterdiği bulgusu elde edilmiştir. Kontrol çevresi, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve 

izleme gibi bileşenlerin yerine getirilmesiyle iç kontrol sisteminin aktif olduğu söylenebilir. Yapılan çalışma 

sonucunda elde edilen verilerin bu doğrultuda olduğu gözükmektedir. Zira katılımcılar tarafından bu 

kapsamdaki ifadelere yüksek oranda olumlu yaklaşım sergilenmiştir.  

Bir başka ana araştırma konusu olan MBS kapsamında yer alan ifadeler de katılımcılar tarafından yüksek 

düzeyde olumlu olarak desteklenmiştir. Katılımcılar, muhasebe bilgi sistemlerinin güvenilir ve doğru bilgiler 

sunduğunu, aynı işlemin iki kez kaydına izin vermediğini, etkin yürütülmesi sonucu finansal raporlama 

riskinin azaldığını ve yapılan planlamalarda MBS’nin sunduğu bilgilere önem verildiğini düşünmektedirler. 
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Yine muhasebe bilgi sisteminin iç kontrolün etkin yürütülmesiyle sunduğu bilgilerin güvenilir olduğu, 

işletmenin diğer bölümleri arasında koordinasyon arttırdığı ve sunduğu bilgilerin etkin kullanılmasıyla 

rekabet avantajı sağladığı gibi ifadelere çok katılırım düzeyinde dönüş sağlanmıştır.  

Katılımcılar açısından işletmelerindeki muhasebe bilgi sistemi; bilginin kalitesi, doğruluğu, güvenilirliği, 

zamanlılığı, kullanışlılığı ve maliyeti açısından istenilen seviyede olup hatalı veya hileli finansal işlemleri 

dolayısıyla raporlamayı engelleyici, bölümler arasındaki koordinasyonu artırıcı, yönetim kararlarına yardımcı 

nitelik taşımaktadır. Zaten MBS de bu amaçların tesisi için kurulan bir sistemdir. 

Anket formları yüz yüze uygulandığından katılımcılar tarafından çalışmayla ilgili birçok görüş dile 

getirilmiştir. Örneğin bazı katılımcılar aslında bu işlemleri yaptıklarını ancak bunun bu şekilde ifade 

edildiklerini bilmediklerini; bazı katılımcılar ise bu çalışmaların sadece bireysel uygulamalarla sınırlı 

olduğunu belirtmişlerdir. Buradan hareketle ilgili Odaların bu konular hakkında orta ve üst düzey 

yöneticilere dönük bilgilendirme eğitimlerini düzenlemelerinin yerinde ve faydalı olacağı söylenebilir.  

Bu konularla ilgili yapılacak başka çalışmalarda, analize konu olan illerin sayısı artırılarak daha kapsamlı 

değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. 
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Purpose –  The rapid development of technology and the widespread use of digital platforms have led 

to an increase in online shopping. This study aims to investigate the factors affecting the pre-purchase 

consumer behavior of individuals who shop on Instagram. 

Design/methodology/approach –  A questionnaire was distributed to individuals who shopped on 

Instagram to test the determined hypotheses. The questionnaire was created through Google Forms and 

the survey link was delivered to the participants via different electronic communication channels. The 

purpose of the study and by whom it was carried out was stated in the questionnaire. The questionnaire 

started with demographic questions. And it included scales of pleasure, suitability for lifestyle, 

informativeness, safety, and pre-purchase consumer behavior. The R program was used to reveal the 

demographic information and conduct confirmatory factor analysis and structural equation model 

analysis. SPSS 22 program was used to create the correlation matrix of the scales and to perform the 

reliability analysis. 

Findings – The structural equation model analysis revealed the standard error, z-value, p-value, 

Standardized β values. As a result of the analysis, all hypotheses were supported. In addition, the β 

coefficients and R2 values among the variables were also examined and it was concluded that pre-

purchase consumer behavior was explained by pleasure, suitability for lifestyle, informativeness, and 

safety by 85.5% (R2 = 0.855), and by other variables by 14.5%. 

Discussion –  It was observed that most of the data obtained as a result of the analyzes supported the 

relevant literature. However, some findings specific to this study were also obtained. In line with the 

results of the analysis made in the research, various suggestions have been developed. 

1. INTRODUCTION 

The rapid spread of technology and the increase in the use of digital platforms have led to an increase in 

shopping activities on the internet. Consumers can perform all stages of shopping in the online environment. 

Accessing information through digital platforms has become easy for both consumers and producers. 

Changing lifestyles depending on the development of technology has made it necessary for consumers to use 

time efficiently. Websites that save time and enable consumers to shop more easily became prominent. 

Manufacturers develop different shopping methods to meet consumer demands and needs. Sites that employ 

these methods with internet technologies became a popular trend that differentiates the shopping behaviors 

of consumers. One of these new channels is Instagram. Instagram became a new shopping medium for many 

consumers. The number of consumers shopping on Instagram is increasing day by day (Özeltürkay et al., 

2017). Today, the increasing use of social media has increased the use of social media businesses. People are 

affected by communication in social networks and Social media puts the feature of sharing, which is its main 

purpose, on the second plan (Çelik, 2021). 

Social media allows individuals to communicate with anyone they want by establishing interactive 

communication. The posts of social media users who share their beautiful moments and experiences in their 

lives can also affect other people's brand perceptions. Producers turn the active use of social media channels 

into opportunities, engage in activities suitable for people's preferences, and shape consumer behavior. In 

particular, Instagram's low-cost and very large user base makes it an important promotion and sales channel 
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for small businesses. For this reason, small businesses or individual entrepreneurs choose to both promote 

and sell their products by starting a page on Instagram. Instagram's place among online sales applications is 

undeniable especially in terms of "consumer-to-consumer" sales. Not only small businesses or individual 

entrepreneurs but also large businesses use Instagram as a promotional channel and even advertise there 

(Özeltürkay et al., 2017). 

According to We Are Social Digital in 2021 report, 4.2 billion social media users constitute 53% of the world's 

population, and this rate has increased by 13.2% compared to last year. The number of social media users, 

which was 2.31 billion in 2016, reached 4.2 billion with an increase of 82% by 2021. Among the most preferred 

social media channels, Facebook takes the first place, followed by Youtube and Instagram. While the world 

average is 44% in terms of the relationship between social media and e-commerce, one out of every two people 

using social media in Turkey prefers social media to obtain information about a brand. According to the same 

report, 1.22 billion users have accessed Instagram ads and the number of female users is higher than that of 

men. 62% of the Instagram ad audience is between the ages of 18-34. The rate of users over the age of 35-44 is 

30%. Instagram appeals to the young audience (dijilopedi.com). 

Today, businesses that understand the importance of Instagram to reach every segment, every person, at any 

time, take into account social media and its tools, which are very effective in reaching consumers directly, and 

use it effectively in their marketing units. 

The research is generally aimed at finding answers to the questions of what factors individuals pay attention 

to before shopping, what are the reasons that push them to shop, and how effective Instagram is in this regard. 

Thus, the study aims to determine the factors affecting the consumption behaviors of the participants before 

purchasing. In this way, this study will contribute to the shaping of the marketing strategies of the companies 

operating on Instagram. Today, where social media and Instagram are used so much, the high potential of 

Instagram is worth investigating. In this context, it is a matter of curiosity what factors affect the intention of 

individuals who have shopped on Instagram to continue shopping on Instagram. In this study, the effects of 

social commerce factors, perceived usefulness, perceived ease of use and trust factors on e-satisfaction and e-

satisfaction on the intention to continue shopping on Instagram were investigated. Thus, the importance of 

the research is that businesses make sense of consumer behavior and determine strategies by taking into 

account the results to be obtained. 

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

2.1. Social Media Marketing 

The concept of “social media” is a synthesis of two words, “social” and “media”. In this context, social refers 

to interactions between individuals who have a common interest or belong to a common group and 

community. Media are channels or platforms that enable user creation and exchange of content (Icha, 2015). 

Social media applications have had a huge impact on users for the last 15 years. With the increase in the use 

of social media, the change in the social environment and individuals trying to adapt to it are joining a different 

new social network every day. This participation can bring about learning, knowledge, and guidance (Zengin 

and Çakmak, 2019). In addition, by bringing about many concepts such as identities and lifestyles connected 

to the virtual environment, it causes the wishes and living conditions of users to change (Çalışkan and Mencik, 

2015). 

Social media allows companies to connect with their customers, raise awareness of their brands, influence 

consumers' attitudes, get feedback, improve existing products and services, and increase sales (Lal et al., 2020). 

The exponential growth in the number of Internet users has led businesses to explore efficient ways to manage 

their electronic presence. Businesses have adopted new business models that enable them to take advantage 

of the opportunities offered by the internet (Wielki, 2010). 

People are spending more and more time online to communicate with other consumers about their 

experiences, interact with companies, and search for information about products and services. Organizations 

have responded to this shift in consumer behavior by making digital and social media a core and integral 

component of their business marketing plans (Stephen, 2016). It is not enough to consider the particular 

businesses' social media presence or the number of their followers to gain an in-depth understanding of the 

effectiveness of their actions on social media. How users interact with a business should also be considered. It 
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is very important to evaluate the effectiveness of different post types at many stages, from campaign design 

to theory testing (Coelho et al., 2016). 

Social media marketing is a powerful way for businesses of all sizes to reach potential and existing customers. 

The reasons for businesses to create an identity on their social media platforms are to increase customer 

loyalty, generate high income, provide customer experience and provide thought leadership. According to 

Hoffmann and Fodor (2010), among the purposes of the use of social media applications are the fact that 

businesses' activities on social media applications provide a distinctive feature compared to other businesses 

and create an advantage in marketing. Having an identity in social media and using these applications 

effectively has become a necessity for businesses in the changing marketing system. Especially the younger 

generation makes purchases after checking the information about products and businesses from the 

applications (Zengin and Serdaroğlu, 2020). 

2.2. Pre-Purchase Consumer Behavior 

Consumer behavior is the activities that are carried out in relation to obtaining, using, and consuming products 

or services and that include a decision-making process before (Bozkurt and Söyleyici, 2017). Social media sites, 

which closely affect human life, are effective in consumers' purchasing decisions. Sharing information, videos, 

criticism, likes, comments, etc. on social media sites has become a driving factor that can affect consumers' 

decisions (Şener and Yücel, 2020). 

Factors affecting consumer behavior can be classified as social factors, psychological factors, personal factors, 

marketing efforts, and economic factors. Ultimately, consumers' purchasing decision process consists of 

awareness of the problem, gathering information and identifying alternatives, evaluating alternatives and 

purchasing decisions behavior (Özcan and Akıncı, 2017). Today, consumers make social media a part of their 

daily lives, fill their spare time with social media, and are influenced by the content in these channels when 

purchasing products. It is very meaningful for businesses that social media can affect consumers by being so 

integrated into daily life. Businesses that aim to understand consumers, be customer-oriented and achieve 

success in this way have to consider social media and its effects (Yanar and Yılmaz, 2017). 

Purchasing behavior forms the basis of consumer behavior. The purchasing stage is a process of purchasing 

behavior. The main features of consumer behavior are that it is motivated behavior, expresses a dynamic 

process, deals with different roles, is affected by environmental factors, involves different behaviors for 

different consumers, is complex, and shows differences in terms of timing. It has a flexible structure as 

consumer purchasing behavior can change according to time and conditions. Psychological, demographic, and 

socio-cultural factors greatly change consumer purchasing behavior (Hacıalioğlu and Sağlam, 2021). 

3. METHOD 

3.1. Purpose and Importance of the Research 

Effective communication and marketing methods have been moved to different platforms with the effect of 

digitalization in the globalizing world. One of these platforms is Instagram. The widespread use of Instagram 

has made the interaction and communication between consumers and businesses much faster and easier 

(Şahin et al., 2017). According to the 2020 social media statistics report prepared by We Are Social and 

Hootsuite, 64% of the population in Turkey uses social media. The time spent by internet users on social media 

in Turkey is 3 hours. YouTube is the most used social media platform in Turkey with a 90% usage rate. It is 

followed by Instagram with 83%. 38 million individuals use Instagram in Turkey (Digital 2020 Global 

Overview Report, 2020). This situation shows the potential and importance of Instagram in product and 

service marketing (Özdemir et al., 2021).  

This study aims to reveal the factors that affect the pre-purchase consumer behavior of individuals who shop 

on Instagram. It proposes a research model for this. Figure 1 shows the proposed research model. Accordingly, 

the variables affecting pre-purchase consumer behavior were determined as enjoyment, suitability for 

lifestyle, informativeness, and trust. 
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3.2. Data Collection Method and Tool 

The data collection technique of the research is the survey technique. The questionnaire, which was prepared 

by taking into account the previous studies on this subject and by reviewing the necessary literature, was 

created via Google Forms and the questionnaire link was delivered to the participants through different 

electronic communication channels. In the questionnaire, first of all, information about the purpose of the 

study and by whom it was carried out was given. Then, questions about demographic information were asked. 

Then, the questionnaire consisting of enjoyment, lifestyle, informativeness, safety, and pre-purchase consumer 

behavior scales was presented to the participants. The obtained data were firstly tested for validity and 

reliability. Afterward, the data were evaluated with correlation and structural equation modeling, and the 

findings were interpreted. 

In the present study, the questionnaire method was used to collect data. For this, first of all, a literature review 

was conducted. As a result of the scanning, a new research model has been proposed. The scales of this model 

have been determined. The original forms of the scales were translated from English to Turkish in two stages. 

First of all, all the scales were translated into Turkish independently by two academicians and two translation 

experts who are fluent in English. In the next step, the translations obtained were compared by a researcher 

and a translation expert, and the translations thought to express the best were accepted. In this state, the scale 

expressions were given their final form after being checked again by two academicians who are experts in 

their fields. Based on these scales, a new questionnaire was created. The created questionnaire was first tested 

with 30 people. As a result of the pre-test, the applicability of the questionnaire was accepted and the online 

version of the questionnaire was created via Google Forms. The resulting link was delivered to the participants 

through various social media accounts, forums and blogs. The population of the research is individuals who 

have shopped on Instagram in Turkey. Snowball sampling method was preferred in sample selection. The 

participants were asked to spread the questionnaires around them, thus creating a snowball effect. The sample 

consists of the participants that can be accessed within the scope of the research. As a result, 409 participants 

were reached. 

The scales were prepared by adapting the appropriate scales after the previous studies related to the subject 

were examined in detail. The answers were obtained on a 5-point Likert scale (1=Strongly Disagree, 5=Strongly 

Agree). The lifestyle fit scale was adapted from Chen et al. (2002) and the confidence scale was adapted from 

Zhou (2013). In order to measure consumer attitudes towards Instagram advertisements, the informative and 

entertaining dimensions of the scale titled consumer attitudes towards social media advertisements used by 

Sabuncuoğlu and Gülay (2016) and belonging to Soh et al (2009) and Cheng et al (2009) were adapted to 

Instagram. In order to measure pre-purchase consumer behavior, the 10-item pre-purchase consumer behavior 

scales used by İşlek (2012), Şahin et al. (2017) and Özcan and Akıncı (2017) were used.  

R program was used to generate demographic information, confirmatory factor analysis, and structural 

equation model analysis. The reason for using the R program is that R is an open-source, free and user-friendly 

program (Çelik et al., 2018). SPSS 22 program was used to analyze the correlation matrix and reliability of the 

scales used.  

3.3. Ethical Aspect of Research 

Before starting the study, an application was made to the Gümüşhane University Ethics Committee by 

submitting the necessary documents for the research. After the approval of the ethics committee, the 

questionnaires were distributed. 
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3.4. Research Model, Hypotheses, and Hypothesis Rationales 

 

Figure 1. Proposed Research Model 

The concept of enjoyment is the degree of happiness or rejoicing for that activity as well as the dedication 

shown while doing any work (Koçak Alan et al., 2018). The factors affecting the tendency to shop in hedonic 

consumption are the pleasure and entertainment that individuals feel because of the product they buy. Along 

with utilitarian values, people also focus on the enjoyable aspects of shopping (Çelik and Taş, 2021). The fact 

that consumers feel that they enjoy while shopping will affect the increase in their unplanned buying behavior 

(Akturan, 2010). The expectation to enjoy shopping is a factor that affects online shopping. This should not 

only be seen as a matter of traditional shopping, but online shopping should also bring pleasure to consumers. 

The fact that online shopping sites can offer this pleasure is very effective for consumers to turn to internet 

shopping (Yağcı et al., 2017). For these reasons, the first hypothesis of the study was determined as follows: 

H1: Enjoyment affects pre-purchase consumer behavior significantly and positively. 

Consumers who have used online shopping platforms before and are experienced in this field prefer mobile 

shopping applications. The reason for this is that mobile shopping applications are suitable for the consumer's 

lifestyle based on the previous internet shopping experiences (Sivanad et al., 2004). Mobile payment methods 

are compatible with the on-the-go lifestyle, as they offer virtual payment in any situation. Compliance with 

lifestyle and needs is a determinant of adopting mobile payment methods (Hanafizadeh et al., 2014). The 

pleasure of shopping is not just about traditional shopping. Consumers also want to enjoy while shopping 

online. The enjoyment factor has a positive effect on one's shopping. Commerce sites apply different marketing 

methods to reveal the element of pleasure in online shopping and offer promotions to their customers. In this 

way, different and fun shopping sites emerge. This makes online shopping enjoyable (Işık and Oz, 2021). In 

the light of these explanations, the second hypothesis of the research was determined as follows: 

H2: Suitability to lifestyle affects pre-purchase consumer behavior significantly and positively. 

Production and marketing strategies cannot be successful without considering lifestyles and changes in 

lifestyles. Consumer behavior can change according to many different parameters. For this reason, it is 

insufficient to separate consumers only according to demographic and socio-economic characteristics. It is also 

necessary to pay attention to the general lifestyles of consumers. For example, internal and external factors 

such as people's past experiences, social and cultural values, emotions and personalities, and the social classes 

they belong to, cause different consumption behaviors to occur even among individuals of the same age and 

profession or individuals who grew up in the same culture (Çakmak and Çubukçu, 2020). According to 

previous studies, the main reason that leads consumers to internet shopping is the ease of access to information 

about products. Companies that trade on the Internet should have a carefully created digital platform for the 

ease of access and use of the website (Yağcı et al., 2017). As a result of the development in communication 

technologies, the ease of accessing information has led to preferring internet shopping over traditional 
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shopping. Thanks to this feature, the change and development of e-commerce have accelerated. For such 

reasons, the third hypothesis of the research was determined as follows:  

H3: Informativeness affects pre-purchase consumer behavior significantly and positively. 

Trust plays a major role in the overall quality of the website and in arousing customers' impulse to buy (Çelik, 

2021). In online shopping, consumers generally have to share their personal information. In this case, the 

privacy and security rules that ensure trust in preferred websites affect consumer tendencies (Wu et al., 2012). 

One of the most important reasons that prevent consumers from shopping online or make them hesitate is the 

lack of trust in the payment system. Account details shared during internet shopping may pose risks to the 

privacy of individuals' personal information. For this reason, the details of individuals' accounts may fall into 

the hands of malicious parties (Nazir et al., 2012). Trust plays a central role in managing transactions when 

shopping online. Lack of trust in online companies is the main reason why many consumers do not shop 

online (Akçacı and Kurt, 2020). Accordingly, the fourth hypothesis of the research was determined as follows: 

H4: Trust affects pre-purchase consumer behavior significantly and positively.  

4. FINDINGS 

The study included 1632 participants (N=1632). This section presents the findings of the study. 

Table 1. Demographic Distribution of Participants 

 Variables Frequency Percentage 

Gender Male 574 35.2 

Female 1058 64.8 

Age Between 17-24  1216 74.5 

Between 25-32 327 20 

33 or over 89 5.5 

Education High School 235 14.4 

Associate Degree 117 7.2 

Bachelor’s Degree 1208 74 

Postgraduate 72 4.4 

Monthly Income 0₺  70 4.3 

1-1000₺ 798 47.5 

1001-3000₺  444 27.2 

3001-5000₺  216 13.3 

5001₺ or more 110 6.7 

Average Instagram usage time per day Less than 1 hour 262 16 

Between 1-3 hour 698 42.8 

Between 3-5 hours 423 25.9 

Between 5-7 hours 144 8.8 

7 hour or over 105 6.5 

Usually the preferred communication tool 

when using Instagram 

Mobile Phone 1581 96.8 

Other 51 3.2 

Total  1632 100 

Table 1 shows the frequency-percentage distributions of the demographic data of the participants. 35.2% 

(n=574) of the participants were male and 64.8% (n=1058) were female. 74.5% (n=1216) of the participants were 

between the ages of 17-24, 20% (n=327) between the ages of 25-32, and 5.5% (n=89) 33 and over. 14.4% (n=235) 

of the participants were high school graduates, 7.2% (n=117) associate degree graduates, 74% (n=1208) 

undergraduates, and 4.4% (n=72) postgraduates. 4.3% (n=70) of the participants haven’t income, 47.5% (n=798) 

of the participants have monthly income between 1-1000 TL, 27.2% (n=444) between 1001-3000 TL, 13.3% 

(n=216) between 3001-5000 TL, 6.7% (n=110) 5001TL or more. 16% (n=262) of the participants spend less than 

1 hour a day on Instagram, 42.8% (n=698) 1-3 hours, 25.9% (n=423) 5-7 hours, and 6.5% (n=105) 7 hours or 

more. 

Table 2. Products purchased by participants on Instagram 
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 Yes No 

Clothes 706 (%56.7) 926 (%43.3) 

Shoes 526 (%32.2) 1106(%67.8) 

Bag 257 (%15.7) 1375(%84.3) 

Gift of jewelry 262 (%16) 1370(%84) 

Cosmetic 240 (%14.7) 1392(%85.3) 

Electronic 198(%12) 1434(%88) 

Table 2 shows the products purchased by the participants on Instagram. Accordingly, the participants mostly 

buy clothes, followed by shoes, jewelry, bags, and cosmetic products. It was determined that electronic 

products were purchased at least. 

Table 3. Goodness of fit values 

Fit index Value Good fit values Acceptable fit 

values 

Result 

CFI 0.948 >0.95 >0.90 Acceptable 

RMSEA 0.065 <0.050 <0.080 Acceptable 

TLI 0.941 >0.95 >0.90 Acceptable 

NNFI 0.941 >0.95 >0.90 Acceptable 

NFI 0.940 >0.95 >0.90 Acceptable 

RNI 0.948 >0.95 >0.90 Acceptable 

IFI 0.948 >0.95 >0.90 Acceptable 

The indices of the goodness of fit are Comparative Fit Index (CFI-Comparative Fit Index), Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA), TLI Tucker-Lewis Index, Non-normed Fit Index (NNFI), Normed Fit Index 

(NFI-Normed Fit Index), Relative Noncentrality Index (RNI) and Incremental Fit Index (IFI). Table 3 shows 

the goodness of fit values of the study. All goodness of fit values shows acceptable fit. This finding indicates 

that the data is compatible with the proposed model. 

Table 4. Cronbach Alpha, AVE, CR, Mean values and correlation matrix 

 α AVE CR 1 2 3 4 5 

1-EN 0.892 0.728 0.889 (0.853)     

2-SL 0.890 0.729 0.890 0.822** (0.853)    

3-TR 0.930 0.769 0.930 0.757** 0.754** (0.876)   

4-INF 0.937 0.712 0.937 0.647** 0.668** 0.669** (0.843)  

5-PPC 0.937 0.600 0.937 0.732** 0.746** 0.731** 0.821** (0.774) 

α: Cronbach Alpha Coefficient; AVE: Average Variance Extracted; CR: Construct Reliability; Values in 

parentheses are the square root of AVE values;  EN: Enjoyment; SL: Suitability for Lifestyle; TR:Trust; INF: 

Informativeness;  PPC: Pre-Purchase Consumer Behavior; **p<0.01 

Table 4 shows the Cronbach Alpha Reliability Coefficient, AVE-Average Variance Extracted, Construct 

Reliability (CR), and correlation matrix of all scales. Accordingly, the Cronbach Alpha coefficient of all scales 

took values between 0.890 and 0.937. The reliability coefficient is acceptable at the level of 70%, and at a good 

level when it exceeds 80% (Sekeran, 2003) Thus, the reliability of the scales is quite high. 

For convergent validity, AVE is expected to be greater than 0.5 and CR greater than AVE (Hair et al., 2010; 

Fornell and Larcker, 1981). Table 4 shows that the AVE values are greater than 0.5. This shows that the validity 

of the constructs is ensured. In addition, all structures have CR values greater than AVE values. This result 

shows that the scales are valid. In addition, the discriminant validity of the constructs of the scales was 

examined. In order to ensure discriminant validity, the square root of the AVE values should be higher than 

the correlation value of the relevant variable with other variables. Only the correlation value between pre-

purchase consumer behavior and informativeness is greater than the square root of the AVE value of the 

relevant scale. Table 3 shows that the square root of the AVE values for each construct is greater than the 

correlation between the constructs. This result shows that discriminant validity is provided (Hair et al., 2010). 
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Correlation analysis was performed to show the relationships between variables. According to the analysis, 

there is a significant (p<0.01) and positive relationship between all variables. The strongest relationship 

between the constructs was between enjoyment and suitability for lifestyle (r=0.822, p<0.01), while the weakest 

relationship was between enjoyment and informativeness (r=0.647, p<0.01). 

Table 5. Standard error, z value, p value and standard factor loads 

                               Std.Error z P(>|z|) Std. Fac. Loads 

Enjoyment                                          

    EN1 0.028 42.743 0.000 0.861 

    EN2 0.029 40.913 0.000 0.837 

    EN3 0.028 42.802 0.000 0.862 

Trust 

    TR1 0.025 43.504 0.000 0.866 

    TR2 0.024 47.339 0.000 0.911 

    TR3 0.025 43.654 0.000 0.868 

    TR4 0.025 43.095 0.000 0.861 

Suitability for Lifestyle 

    SL1 0.028 42.725 0.000 0.860 

    SL2 0.028 42.865 0.000 0.862 

    SL3 0.028 41.050 0.000 0.839 

Informativeness 

    INF1 0.028 40.005 0.000 0.820 

    INF2 0.027 41.313 0.000 0.837 

    INF3 0.027 42.290 0.000 0.850 

    INF4 0.026 43.448 0.000 0.864 

    INF5 0.026 43.792 0.000 0.868 

    INF6 0.027 40.086 0.000 0.821 

Pre-Purchase Consumer Behavior 

    PPC1 0.030 35.279 0.000 0.752 

    PPC2 0.026 39.466 0.000 0.812 

    PPC3 0.027 39.128 0.000 0.807 

    PPC4 0.026 37.747 0.000 0.788 

    PPC5 0.028 33.486 0.000 0.724 

    PPC6 0.028 37.408 0.000 0.783 

    PPC7 0.028 38.530 0.000 0.799 

    PPC8 0.028 36.738 0.000 0.774 

    PPC9 0.027 38.655 0.000 0.801 

    PPC10 0.030 31.883 0.000 0.699 

Table 5 shows the standard error, z value, p value and standard factor loads of the items of the scales. 

Accordingly, TR2 item had the highest factor load with 0.911, and PPC10 item had the lowest factor load with 

0.699. 

 

 

 

 

 

 

 



K. Çelik– A. Taş 13/4 (2021) 3821-3834 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3829 

Table 6. Structural Equation Model Analysis 

Hypothesis Standartd 

Error 

z 

value 

p 

value 

Standardized 

β 

Support/Rejection 

H1: Enjoyment affects pre-purchase 

consumer behavior in a meaningful 

and positive way. 

0.146 2.286 0.022 0.127 Supported 

H2: Suitability to lifestyle affects 

pre-purchase consumer behavior in 

a meaningful and positive way. 

0.151 3.498 0.000 0.201 Supported 

H3: Informativeness affects pre-

purchase consumer behavior in a 

meaningful and positive way. 

0.076 19.798 0.000 0.577 Supported 

H4: Trust affects pre-purchase 

consumer behavior in a meaningful 

and positive way. 

0.074 3.573 0.000 0.100 Supported 

Table 6 shows the standard error, z-value, p-value, Standardized β, and support and rejection status of the 

hypotheses obtained as a result of the structural equation model analysis. Accordingly, all hypotheses were 

supported. 

 

Figure 2. Standardized β coefficients and R2 value between constructs, **p<0.05; ***; p<0.001 

Figure 2 shows the β coefficients and R2 values between the variables. Accordingly, pre-purchase consumer 

behavior is explained by 85.5% (R2=0.855) by enjoyment, suitability for lifestyle, informativeness, and security, 

and 14.5% by different variables.  

5. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Social media has been used by many people lately. There are different social media platforms used today. One 

of the social media platforms is Instagram (İnce and Bozyiğit, 2018). Instagram is a social media tool where 

photos and videos are shared. Thanks to Instagram, users can connect with other users, have the opportunity 

to express themselves by sharing posts, and thus create a different communication environment. While users 

have the opportunity to create their own content to express themselves in this environment, businesses can 
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also carry out promotion, customer relationship management, marketing, and communication activities for 

their current and potential target audiences (Şahin et al., 2017). 

Due to the uncertainty in consumer behavior, companies have difficulty in performing marketing activities in 

accordance with the wishes and needs of consumers (Sarıtaş and Karagöz, 2017). Instagram partially 

eliminates this difficulty and allows businesses to closely monitor the behavior and interests of users (Aprilia 

and Setiadi, 2017). In this context, Instagram enables researchers to investigate consumer behavior in detail 

before purchasing.  

This study examines the factors affecting pre-purchase consumer behavior. According to the analyses, 

informativeness is the most effective factor on pre-purchase consumer behavior. This is followed by suitability 

for lifestyle, enjoyment, and trust factors, respectively.  

Informativeness significantly affects pre-purchase consumer behavior. This finding is similar to the findings 

of the other studies in the literature. Levin and Cross (2004) stated that individuals prefer to refer to people 

around them rather than documents when they want to get information. Smith et al. (2005) and De Bruyn and 

Lillien (2008) concluded that information from people they know has a greater impact on consumers' 

purchasing decisions than information from people they do not know. Yıldız et al (2013) concluded that the 

comments, criticisms, and likes made by individuals are effective in consumers' pre-purchase decisions. The 

study conducted by Sarı et al (2015) determined that social media users do research on social media about that 

product/service before purchasing, and they only give importance to the recommendations of people they 

know before in social media. Aprilia and Setiadi (2017) found that consumers also use Instagram to obtain 

information before purchasing a product. Özcan and Akıncı (2017) stated that consumers mostly research the 

product they want to buy on social media before purchasing and they considered the recommendations about 

the relevant product. İnce and Bozyiğit (2018) stated that before purchasing a product, consumers do research 

on social media and carefully examine the user comments and features of that product.  

Instagram is a unique platform for consumers to express their evaluations of the products they buy, thus 

facilitating communication. In this way, a person can communicate with many people about the products and 

the companies that produce these products. In addition to using Instagram as a social media tool, users also 

see it as the promotional face of businesses. For this reason, businesses that make good use of Instagram 

achieve remarkable success in the competitive environment. The fact that Instagram offers consumers the 

opportunity to express their satisfaction, dissatisfaction, or demands about products, to be in direct contact 

with the business, to get information about a product or service faster and easier shows that Instagram can 

establish a strong marketing communication network. Thanks to the feedback and comments from Instagram 

about their goods or services, businesses have the opportunity to innovate or improve their goods or services, 

gain new customers, retain existing customers, and reflect a positive corporate image. Businesses should 

actively use Instagram to inform consumers about their products. In addition, they should share the price of 

the product, detailed product information, and photos with the consumers. Product photos should reflect 

reality and should be capable of showing all the features of the product. Businesses should create content that 

will attract the attention of consumers and that they will like, so they should try to increase the rate of 

appreciation. They should show the satisfaction of existing consumers to other consumers by sharing the 

customer messages to the business account to report their satisfaction with the product or the photos they take 

while using the product. 

The second most important factor affecting pre-purchase consumer behavior is suitability for lifestyle. 

Individuals who shop on Instagram closely follow the activities of businesses that fall into their interests. They 

can visit the Instagram page of the product they will buy, view the images, follow, comment, contact the seller 

via direct message and review the existing comments. Thanks to these features of Instagram, businesses can 

manage the pre-purchase behavior of their potential and existing customers with the strategies they will 

develop. 

After businesses sell products to a consumer, if that consumer is satisfied with their shopping, he/she can 

continue to buy products on Instagram. For this reason, it is necessary to pay attention to the quality of the 

products, to keep the promises made, and to make the cargo shipments on time in order to satisfy the customer. 

İnce and Bozyiğit (2018) stated that individuals recommend products they buy or like to each other. They also 

stated that these positive or negative recommendations are more effective than the activities that businesses 
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carry out by paying money. Considering this situation, it is important to ensure that the customer makes a 

positive comment after purchasing the product, to reduce the factors that can cause negative comments, to 

consider customers' recommendations, and to help them by contacting them quickly in case of any negative 

situation. In this way, their satisfaction level should be increased. In addition, customers should be encouraged 

to make positive comments and to recommend the product to the people they know. In this way, businesses 

will be able to increase the number of customers and their profitability. 

The third factor that affects pre-purchase consumer behavior is enjoyment. In this context, users enjoy 

shopping on Instagram and find it fun and exciting. In addition, considering that users share the content they 

enjoy with other users and ensure that the content is spread to the masses, businesses should not neglect the 

entertainment dimension in their promotions and content of their products. Users who see entertaining 

content can share this content with their environment and promote the product. Thus, it can increase the 

number of sales.   

The fourth factor affecting pre-purchase consumer behavior is trust. This result is similar to many previous 

studies. Che et al. (2017) stated that the approval of other users or famous people on Instagram is one of the 

important factors affecting consumers' trust in Instagram, and the trust factor also affects consumer purchase 

intention. Aprilia and Setiadi (2017) concluded that consumers determine what to trust and what not to trust 

on Instagram by paying attention to other consumers' recommendations, the number of followers of the 

business, and the content design of the profile. Şahin et al (2017) concluded that the trust dimension has the 

most impact on consumer purchasing behavior. In this context, it is important that Instagram pages keep their 

promises, establish a quality customer relationship, offer quick and timely solutions in case of problems, 

protect the rights of their customers and provide support. In addition, it is possible to say that the companies' 

sales and promotions without confusing the consumers and deceiving them will ensure the trust of the users.  

According to the data, the most purchased items on Instagram are clothing, followed by shoes, jewelry, bags, 

and cosmetics. This finding is similar to the results of the study of Özeltürkay et al. (2017) and İnce and Bozyiğit 

(2018). The least purchased items are electronic products. The majority of the participants are women (64.8%) 

and 74.5% are between the ages of 17-24. Especially young and female users frequently buy clothes on 

Instagram. In this context, it would be a right move for companies operating in the field of textiles to focus on 

selling activities on Instagram, taking this situation into account. In addition, shoes are the second most sold 

product (32.2%). Companies operating in this sector should actively use Instagram. Marketing their products 

to their customers with both sponsored advertisements and product promotion advertisements has strategic 

importance.  
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, etkili farklılık yönetiminin çalışanların verimliliğine 

etkilerinin incelenmesidir.  

Yöntem – Bu çalışmada, sebep ve sonuç ilişkilerinin analizi için “ilişkisel tarama” yöntemi 

esas alınmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak belirlenen anketin; ilk bölümde 

demografik bilgilerle ilgili sorular, ikinci bölümünde “Farklılıkların Yönetimi Ölçeği” ve 

üçüncü bölümde ise “Çalışan Verimliliği Ölçeği” yer almıştır. Daha önce güvenilirliği 

kanıtlanmış olan ölçekler aracılığı ile elde edilen verilerden yararlanılarak SPSS istatistik 

programı ile, güvenilirlik, frekans, farklılık, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

Çalışmanın evreni; Ankara’nın Kızılcahamam ve Haymana İlçelerinde faaliyetlerini 

sürdüren 5 ve 4 yıldızlı termal otel işletmelerinde çalışmakta olan toplam 452 çalışan 

oluşturmuştur.  

Bulgular – Regresyon analizleri sonucunda; bireysel düzeyde farklılık yönetimi 

uygulamalarının, çalışan verimliliği üzerinde negatif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer bir anlatımla, bireysel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamalarında meydana 

gelecek 1 birimlik artış sonucunda; çalışan verimliliği 0,121 birim azalmaktadır. Yani 

bireysel düzeydeki uygulamaların, çalışan verimliliği üzerinde negatif yönlü %12,1 

oranında etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Farklılıkların yönetiminin amacı; bütün çalışanların tüm yeteneklerinin 

işletmelerin amaçlarına katkı sağlayabilecek biçimde, en üst seviyeye çıkarılması ve sahip 

oldukları potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlamaktır (Keil vd., 2007: 6). Dolayısıyla, 

çalışan bireyler arasında sinerji yaratılması, maliyet düzeylerinin minimum seviyeye 

indirilmesi, hizmet ve ürün kalitelerinde artış sağlanması, çalışanların verimliliğinin 

sağlanması, işletmelerin rekabette üstünlük sağlaması gibi avantajların elde edilebilmesi 

için farklılıkların en etkin şekilde yönetilebilmesi hayati bir öneme sahip olup, bu alanda 

uygulamalı bilimsel araştırmaların yapılmasının işletmelere önemli faydalar sağlayabileceği 

düşünülmüştür. 
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Purpose – The aim of this study is to examine the effects of effective diversity management 

on employee productivity. 

Method – In this study, the "relational screening" method was used for the analysis of cause 

and effect relationships. The questionnaire, which was determined as the data collection tool 

of the research; The first part included questions about demographic information, the second 

part included the "Diversity Management Scale" and the third part included the "Employee 

Productivity Scale". Reliability, frequency, difference, correlation and regression analyzes 

were performed with the SPSS statistical program, using the data obtained through the 

scales whose reliability had been proven before. The universe of the study; A total of 452 

employees working in 5- and 4-star thermal hotels operating in Ankara's Kızılcahamam and 

Haymana Districts have formed. 

Results - As a result of regression analysis; It has been determined that diversity 

management practices at the individual level have a negative effect on employee 

productivity. In other words, as a result of 1 unit increase in diversity management practices 

at the individual level; employee productivity decreases by 0.121 units. In other words, it 
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has been concluded that individual-level practices have a negative 12.1% effect on employee 

productivity. 

Discussion – Purpose of diversity management; It is to maximize all the talents of all 

employees in a way that can contribute to the goals of the enterprises and to enable them to 

reach their potential (Keil, et al., 2007: 6). Therefore, it is of vital importance to manage 

differences in the most effective way in order to create synergy among working individuals, 

reduce cost levels to a minimum, increase service and product quality, ensure employee 

productivity, and gain competitive advantage. It is thought that doing this can provide 

significant benefits to businesses. 

1. GİRİŞ 

Çalışanlar arasında bulunan farklılıklar, iş hayatının bütün alanlarında yönetilmesi gereken bir olgudur. Bu 

kapsamda, küreselleşme sürecinde olan dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik yaşamda da pek çok 

farklılık yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimler de işletmelerin stratejilerini ve kültürlerini etkilemektedirler. 

Farklılıkların yaşandığı bu süreç içinde üretim ve hizmetin en değerli varlıklarından biri olan insanların 

verimli ve etkili şekilde yönetilebilmesi de önem arz etmektedir (Fettahlıoğlu ve Tatlı, 2015: 120).  

Farklılıkların yönetimi, işletmelerin sürdürülebilir nitelikte rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için büyük 

önem taşımakta (Taşlıyan, vd., 2016: 1339) ve   farklılık olgusu, benzerlikler ve farklılıklarla bütünleştirilmiş 

birleşimi ifade etmektedir. İşletmeler pek çok yönden birbirinden farklı özellik gösteren insanlardan meydana 

gelen, işgücündeki farklılıkların en başarılı şekilde yönettiği zaman işletmeler, rekabetçi bir üstünlük 

sağlayabilmektedir (Balyer ve Gündüz, 2010: 25).   

Rekabetin küresel boyutlara ulaştığı ve birçok yönden birbirinden farklı özellik gösteren bireylerin çalıştığı 

işletmelerde sürdürebilirliğin sağlanabilmesi için çalışanlar arasındaki bireysel, grupsal ve örgütsel 

farklılıkların en başarılı şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla da etkili farklılık yönetiminin 

çalışanların verimliliğine etkilerine yönelik alan uygulamalı bilimsel çalışmaların yapılmasının önemli 

faydalar sağlayabileceği düşünülmüştür. Bu bağlamda bu araştırmanın problemi; etkili farklılık yönetiminin, 

çalışanların verimliliğine etkisi var mıdır? şeklinde belirlenmiştir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Farklılıkların Yönetimi  

İlk olarak farklı işgücü profili konusunda oldukça zengin olan Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan, 

daha sonra hızla Kanada ve Avustralya’da, 1990’lardan itibaren de Avrupa Birliği’nde kabul görüp 

uygulanmaya başlayan ve önemli bir yönetsel uygulama haline gelen farklılıkların yönetimi, “çalışanların 

örgütlerde farklılıklarıyla var olmalarını sağlamayı” ilke edinen bir yaklaşımdır (Tozkoparan ve Vatansever, 

2011: 89). Aynı zamanda bu kavram, işletmelerin kültürlerine eklemeleri gereken bir anlayış haline gelmiştir 

(Henry ve Evans, 2007: 73). 

Farklılık kavramı, toplumsal ve bireysel odaklı yapılar aracılığıyla geniş ve dar pek çok bakış açısı olup (Kreitz, 

2008: 102); Farklılıkların yönetimi ise karışıklıklar ve gerginliklerle başa çıkabilmek amacıyla kaliteli karar 

verebilme yeteneği şeklinde tanımlanabilir. Farklılıkların yönetimi, insanların birbirine benzeyen ve 

benzemeyen özelliklerinin fark edilmesi ve tüm bu özelliklerinin kabullenilip değerlendirilmesi ile ilgili bir 

süreçtir. Dolayısıyla farklılıkların yönetimi etkin bir şekilde uygulandığında hem ulusal hem de uluslararası 

pazarlarda işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamaktadır (Süral-Özer, 2007: 112).  

Farklılık yönetimi; örgüt kültürü, katılım, bütünleşme ve ekip çalışması gibi pek çok özellikleri taşımakta olan 

çalışma ortamlarını oluşturmayı amaçlamakta ve çalışanların kişisel gelişimini destekleyerek stratejik kaldıraç 

görevi görmektedir (Barutçugil,2011: 205). Farklılıkların etkin bir şekilde yönetimi sayesinde, değişik bakış 

açıları bulunan bireylerin, işletmelerin karşılaştığı sorunların çözülmesi ya da piyasadaki fırsatların 

çalışanların yeteneklerinden yararlanılarak değerlendirilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlanması mümkün 

olmaktadır. Alternatif pek çok çözüm ve faaliyet yolları değerlendirildiğinde, değişik bakış açıları grupların 

olası bütün kazançları, yan etkileri ve maliyetleri öngörebilme yeteneklerini artırmaktadır (Cox ve Blake, 1991: 

46).  
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Bireylerin algıları, eğitim, organizasyon, kişilik, görevler, fonksiyonel anlamda arka plan, sosyo-ekonomik 

arka plan; grup üyeleri arasında bulunan etkileşimin kalıplarına da etkilemektedir (Patrick ve Kumar 2012: 1). 

Bu kapsamda, bireyler arasında bulunan farklılıkların, işletmeler için maliyet yaratabilen bir durum 

olmasından ziyade, birer varlık haline dönüşmelerini sağlayan strateji ve süreçlerin işletmelerin amaçlarına 

hizmet edebilecek şekilde kullanılması gerekmektedir.  

2.2. Farklılıkların Ortaya Çıkma Nedenleri 

Farklılıkların ortaya çıkış nedenlerinin araştırılıp olumlu yönlerinin işletmeler tarafından uygulamaya 

alınması; çalışanların verimliliğini attırmak açısından oldukça önemlidir (Gönüllü, 2000: 195). Farklılığın 

örgütsel boyutla ilgili nedenleri ise fonksiyonel düzey/sınıflandırma, içeriği/alanı, 

bölünme/bölüm/birim/grup, kıdem, iş yeri, sendika üyeliği ve yönetim durumu da bu boyut içinde yer 

almaktadır (Birkök, 2004: 1).   

 

Şekil 1. Farklılıkların Ortaya Çıkma Nedenleri 

Kaynak: (Hanappi-Egger, 2006: 126). 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, farklılıklar pek çok boyut altında incelenebilmektedir. Bu boyutlar özellikle de 

insanın profilinin benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koyabilmek için oluşturulmuştur. Kişiliğe yönelik 

farklılıkların ortaya çıkma nedenleri içinde üç alt boyut yer almaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir 

(Mazur, 2010: 7); 

2. Farklılığın iç boyutla ilgili nedenleri; yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, fiziksel yeterlilik, etnik köken ve ırk bu 

boyut içinde yer almaktadır.  

Bireyler hayatları boyunca farklı gelişim düzeylerinden geçmektedirler. İnsanların yaşlarının ilerlemesi ile 

birlikte iş hayatına yönelik beklentilerinde de değişiklikler yaşanmaktadır. İnsanların hayat dönemleriyle iş 

yaşamlarının birleşmesi sonucunda pek çok farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar şu şekilde 

sıralanabilir (Aytaç, 1997: 72-73);  

a) Kimliğin oluşturulması; bireylerin 16 ila 25 yaş arasındaki dönemlerini kapsamaktadır. Aile içindeki 

bağlarının zayıflamaya başladığı, bireylerin kendilerini tanıyarak kimliklerini bulmaya çalıştıkları bu 

dönemde eğitimlerini tamamlayarak gelecek arayışlarına girmektedirler (Odabaşı, 2012: 19). 

b) Kariyer oluşumu; bireylerin 25 ile 35 yaş arasındaki dönemlerini kapsamaktadır ve bu aşamada bireyler iş 

hayatlarında kendilerine uygun olan kariyer yolları seçmektedirler (Aytaç, 1997: 73). 

c) Orta yaş sendromu, bu dönem 35 ile 45 yaşları arasında olmakla birlikte bazen 55 yaşına kadar da devam 

edebilmektedir. Bireyler bu dönem içinde sosyal ilişkileri en alt seviyeye indirmekte ve bütün enerjilerini işe 

yöneltmektedir. İnsanların yaş hayat planında farklı değişikliklerin meydana geldiği veya durgunlaşma 

dönemine girerek kariyerlerine razı oldukları dönem olarak da görülebilir. Bireylerin orta yaş sendromu 

olarak ifade ettikleri durumda bu aşamada gerçekleşmektedir. Orta yaş sendromunu en az düzeyde atlatan 
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bireylerin iş verimlilikleri ve bağlılıkları da artmaktadır. İnsanların hayatı boyunca edinmiş oldukları 

kazanımları olarak tanımlanan deneyim, çalışanların yaşları ile birlikte değerlendirilmekte ve yaş bakımından 

büyük olan bireylerin deneyimlerinin daha çok olduğu olduğuna inanılmaktadır (Balay ve Sağlam, 2004: 33; 

Öksüz ve Güven, 2012: 461). 

d) Zihinsel ve fiziksel potansiyel azalma; bireylerin 55 yaş ve sonrasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu 

aşamada zihinsel ve fiziksel potansiyel azalmakta, kariyer isteği ve motivasyonu da ortadan kalkmaktadır. 

İşletmeler çalışanlarını emekliliğe hazırlayabilmek için pek çok hobi, sosyal gönüllülük ve seyahat 

organizasyonlarına yönlendirmektedir (Robbins, 1989: 44). 

e) Cinsiyet farklılığı; bireylerin erkek veya kadın olarak göstermiş olduğu fizyolojik, biyolojik ve genetik 

özellikler cinsiyet olarak tanımlanmaktadır. Cinsiyet olgusu, sosyal anlamda erkeğin ve kadının farklı pek çok 

sorumlulukları ve rolleri şeklinde de tanımlanabilir (Alparslan, vd., 2015: 68). Erkek ve kadın kalıpları kültürel 

değerler içinde oluşturulmaktadır. Oluşturmuş olan bu özellikler de yaşamın pek çok alanını etkilemektedir. 

Toplum içinde bireylerin görevlerinin cinsiyet düzeyleri arasında dağılımı cinsiyet rolü olarak tanımlanabilir. 

Pek çok mesleğin kadınlara erkeklere uygun meslekleri şeklinde tanımlanması da cinsiyete dayandırılmış 

farklılığa ve ayrımcılığa sebep olmaktadır (Topçuoğlu, 2009: 90). Cinsel eğilimlere dayandırılan ayrımcılık, 

cinsel yönelimleri ve tercihleri farklı olan kişilere diğer kişilerden daha olumsuz ve farklı şekilde davranılması 

olarak tanımlanabilir. Cinsel eğilimlere dayalı olarak yapılan ayrımcılık; önyargı ve bilgisizlik, eşcinsellerden 

korkulması, inançlar ve dini sebeplerden meydana gelmektedir. Cinsel yönelimleri farklılık gösteren kişiler, 

cinsel eğilimleri ön plana çıkartılmadan yapmış oldukları işlerde değerlendirilmek ve ayrımcılığa uğramadan 

eşit fırsatlara sahip olmak istemektedir (Keil, vd., 2007: 29). Cinsellik, doğumdan daha önce başlayarak ömür 

boyu sürmekte olan, bireylerin; inanışları, duyguları, sevdikleri ya da sevmedikleri şeyler, fiziksel 

görünümleri, içinde yaşamış oldukları topluma bağlı şekilde biçimlenen ve her bireye göre farklı olabilen 

özellikler cinsellik olarak tanımlanmaktadır. Cinsellik aynı zamanda bütün bedeni ve aklı da içermektedir 

(Bozdemir ve Özcan, 2011: 37).  

f) Etnik köken; kökeni Yunanca olan “etnisite” kavramı, halk olarak tanımlanan “etnos” kelimesinden 

türetilmiştir. Herhangi bir soya dayandırılmış olmayı ifade eden etnisite kavramı, genetik ve biyolojik pek çok 

farklılıktan daha çok kültürel farklılıkları anlatabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu kavram, 

bir grup içindeki kültürel özelliklerinin benzer olması anlamını da taşımaktadır. Etnisite kavramı, tarihsel 

açıdan toplulukların sahip olduğu kültürel farklılıklarına yapılmış olan vurguyu da birleştirmektedir. 

Etnisiteye dayandırılarak kültür kavramının algılanması herhangi bir halkı diğer halklardan ayırmakla 

birlikte belirli halklara hem diğerlerine hem de kendilerine tanımlanmış bir kimlik kazandırmaktadır (Smith, 

2002: 46). 

g) Irk farklılığı; belli grupların doğal şekilde meydana gelen dış görünüşüne ait olan özellikler temeli içinde 

ayırt edici herhangi bir biyolojik grup oluşturabildikleri şekilde etkilenmesi olarak ifade edilebilir. Irk kavramı 

aynı zamanda biyolojik olarak temellendirilmiş olan dış görünüşlerine göre grupların ya da bireylerin yerinin 

belirlenmiş olduğu, farklı vasıfların veya farklı becerilerin atfedildiği bir dizi sosyal ilişki şeklinde de 

tanımlanabilmektedir (Gıddens, 2012: 534). 

3. Farklılığın dış boyutla ilgili nedenleri; coğrafi konum, gelir, kişisel alışkanlıklar, boş zaman geçirme 

alışkanlıkları, din, eğitim düzeyi, iş deneyimi, dış görünüş, ebeveynlik ve medeni durum bu boyut içinde yer 

almaktadır. 

a) Kişilik; insanları diğer insanlardan farklı kılmakta olan özellikler şeklinde tanımlanabilir. Günlük hayatta 

sıklıkla kullanılan bir kelime olmasının yanı sıra kişilik kelimesi üzerinde anlaşmaya varılamamıştır. Pek çok 

farklı şekilde tanımlanabilen kişilik, bireyleri diğer bireylerden ayıran, bireylere has, yapılaşmış ve tutarlı 

özellikler bütünü olarak da tanımlanabilmektedir (Yazgan-İnanç ve Yerlikaya, 2012: 2-3). Kişiliği meydana 

getiren ve bireyleri diğer kişilerden ayırmakta olan öğeler; bireylerin faaliyet alanlarıyla ve dış görünümleri 

ile ilgili rolü ya da görevi, bireylerin zekâ gibi pek çok potansiyel yetenekleriyle yaşadıkları toplumların 

özellikleri şeklinde sıralanabilir (Eren, 1993: 40-41).   

b) Kültür, sosyologlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmış bir olgu olmakla birlikte insanın ortak bir 

yaşam tarzını ifade etmektedir. Toplumsal ve tarihsel gelişim süreci kapsamında kültür, meydana getirilen 

bütün değer ve değerleri daha ileriki nesillere aktarabilmek de yararlanılan araçların tamamıdır (Kırdar, 2017: 

68). İşletmeler, belli toplumlar içinde faaliyetlerine devam etmektedir. Toplumları meydana getiren bireylerin 
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kendilerine has inançları, davranışları, değerleri ve düşünce tarzları bulunmaktadır. Bu ise toplumların 

kültürlerini meydana getirmektedir (Yüksel, 1989: 345). 

c) Eğitim; kavramı kişilerin yeteneklerini, toplum tarafından olumlu olarak kabul edilmiş olan farklı davranış 

biçimlerini, becerilerini ve tutumlarını geliştirmiş olduğu süreçlerin toplamına denilmektedir. Diğer bir ifade 

ile eğitim, kişiliğin gelişebilmesini sağlayan, bireylerin gelecek yaşamlarında onlara gerekli olacak davranış, 

bilgi ve becerileri kazanmasına yarayan önemli bir süreç şeklinde de tanımlanabilir (Tezcan, 1985: 4). Yüksek 

kalitede insan yetiştirebilme sorumluluğunu üstlenen eğitim, işletmelerin ihtiyaç duyduğu yüksek düzeyde 

nitelikli insan gücünü sağlamakta da kullanılmaktadır. Çalışanlar arasında bulunan farklılıklar konusunda 

bilinçlendirilmelerini sağlayan eğitim, bireylerin ön yargılı ve basmakalıp tutumlarını da azaltmalarına 

yardımcı olmaktadır (Çolak, 2010: 112). Farklılıklara önem gösterilerek hazırlanmış olan, her topluma ait 

kültüre uyumlu şekilde planlanan eğitim programları yardımıyla öğrenciler de merak ettikleri farklılıkları 

tanıma imkanına kavuşmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerde farklılıkları tanımaya istekli olma gibi pek çok 

pozitif duyguların oluşabilmesinde öğretmenlerin kendi öğrencileri ile olan ilişkilerinde hassas olmaları 

gerektiği söylenebilir (Rengi ve Polat, 2014: 136). 

d) Din; ahlak, inanç ve değerler sistemi şeklinde tanımlanabilmektedir. Din olgusu aynı zamanda, yaşam ve 

kültür anlayışı olmakla birlikte hayatın anlamsızlığı ya da manası, mutsuzluğu ya da mutluluğu algılama 

şekli olarak da tanımlanabilmektedir. Din kavramı diğer bir anlamı ile uyulması gereken kurallar ve ibadetler, 

ayinler ve törenleri kapsadığı gibi pek çok siyasal ve toplumsal kurumları da barındırmaktadır (Berktay ve 

Atasoy, 2007: 19). Farklılıkların yönetimi, çalışan bireylerin farklı pek çok inanca hoşgörü ve saygı ile 

bakabilmesini sağladığından, inanç farklılıklarından kaynaklanmakta olan çatışmaları önleyebilmek 

açısından din olgusu büyük önem taşımaktadır (Çetin ve Dereli, 2007:146). 

e) Engellilik; işletmelerin yarar sağlayabilecek örgütsel alandaki uygulamalarında engellilik kavramı, 

bireysel çalışanların ve müşterilerin farklılıklarının tanınmasını sağlamaktadır. Farklılık üzerine yapılan 

tanımlar bu ekonomik ve engellilik durumunu farklı gösteren bireylerin bazı farklı niteliklerini 

kapsayabilecek şekilde tanımlanabilmektedir (Demirel ve Özbezek, 2016: 4). Doğuştan veya daha sonradan 

olan, bireylerin ruhsal, toplumsal, bilişsel, psikolojik ve fiziksel nitelikleri üzerinde belirli düzeyde işlev 

kayıplarına sebep olan zorluklar engellilik olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile engellilik; organ 

bozukluğu ya da eksikliği neticesinde hayatını normal şekilde devam ettirebilmesi için gerekli olan günlük 

ihtiyaçlarını giderme ve uyum sağlamada yaşamakta olduğu zorluklar engellilik olarak tanımlanabilir (Byrd, 

2014: 516). 

f) Gelir düzeyi; işletme bünyesinde çalışanların, çalıştıkları bölümle pozisyonların farklı olmasının yanı sıra 

almış oldukları eğitim düzeyinin farklılık göstermesi gibi unsurlardan dolayı gelir düzeyleri de değişiklik 

göstermektedir. Aynı işletme içinde aynı iş yapmakta olan çalışanlara farklı düzeyde ücret ödemesi yapıldığı 

gibi işletme çalışanları arasında da farklı düzeyde ücret sistemleri de uygulanabilmektedir (Karaca, 2004: 1). 

g) Çalışma saatleri; çalışanlardan bazıları işletmeye uğramadan iletişim araçlarından ve internetten 

yararlanarak günlük aktivitelerini sürdürebilmektedir. Esnek olarak geliştirilen çalışma saatleri, çalışanların 

daha fazla boş zamanlarının olmasını sağlamakta ve çalışma alışkanlıklarında değiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bütün bu meydana gelen değişimler neticesinde yöneticiler, çalışanların daha çok tatil, alışılmışın dışında 

çalışma planı ve saatleri gibi pek çok farklı talepleri ile de karşılaşmaktadır (Birkök, 2004: 7). 

2.3. Farklılıklar Yönetiminin Yararları  

Bu kısımda, maliyetlerde azalma, kaynak sağlama, öğrenme ve yaratıcılık, rekabet ve pazarlama avantajı, 

değişime uyum sağlama ve sinerji ve takım çalışması konularına yer verilecektir.  

1. Maliyetlerde azalma; farklılık düzeylerinin çatışma kaynağı şekline dönüşmesine izin vermemekte olan 

işletmeler, istihdam ve maliyet ilişkileri açısından iyileşme sağlamaktadır. Bu durum maliyeti azaltma 

şeklinde tanımlanabilir. Ücrete yönelik sosyal güvenlik açısından; yan ödemeler vergiler ve katkılar 

düzeyinde meydana gelen farklılıklar, çalışanların işgücü maliyetleri üzerinde de farklılaşmaya sebep 

olmaktadır. Pek çok farklılık politikasını benimsemekte olan işletmelerde çalışan bireylerin performans 

artışları sağlanmakta, işgücü devir hızları ve işe gelmeme gibi durumları azaltılabilmektedir. Bununla beraber 

işletme verimliliğin de artma ile maliyet düzeylerinde azalma da yaşanmaktadır (Gönen ve Çelik, 2004: 141). 
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2. Kaynak sağlama; örgütsel etkinlik düzeyini artırabilmek amacıyla farklı pek çok gruptan insanları kendi 

bünyesine kazandırarak işletmede kalmalarını sağlamak, kaynak sağlamak olarak tanımlanabilmektedir. 

İşletmenin insan kaynakları yönetimi bakımından değişik çalışanlara fırsatlar sağlayabilen çalışanların da 

kendi becerilerini ve yeteneklerini kullanabilecekleri birer ortama sahip oldukları izlenimlerini yaratması, 

işgücü tarafından da tercih edilebilmelerine sebep olmaktadır. Farklılıklara önem veren işletmelerde iş alımı 

yapıldığı sırada toplumların belli kısımlarıyla sınırlı kalınmamaktadır. Aynı zamanda farklılıklara değer 

vermekte olan işletmeler geniş bir aday havuzu içinden en yetenekli olan çalışanları seçebilme şansına sahip 

olmaktadır. Bunun yanı sıra bazı farklı işgücü düzeyine sahip olan işletmeler farklı nitelikteki hedef kitlelerini 

en iyi şekilde anlayarak, müşterilerinin de ihtiyaçlarına en hızlı ve en etkili şekilde cevap vermektedir (Karaca, 

2004: 3-4). 

3. İşletme içinde yaratıcılık; farklılıklarla beraber hızlanmaktadır. Farklı pek çok bakış açısına sahip olan 

işletmelerde sorunların daha yenilikçi fikirlerle çözümlenebileceği düşünülmektedir. Cinsiyet, yaş gibi bazı 

demografik değişkenler yaratıcılık üzerinde farklılık yaratmamaktadır. Bunun yanı sıra çalışılan pozisyon ile 

çalışma süresi gibi mesleki bazı özellikler yaratıcılık üzerine farklılık yaratmaktadır. İşletmelerde kıdem süresi 

fazla olan çalışanlar üzerinde yaratıcılık, yeni başlayan bireylere göre daha düşük olmaktadır (Gürkan ve 

Koçoğlu, 2014: 589). 

4. Rekabet ve pazar avantajı; işletmeler varlıklarını uzun dönem sürdürebilmek amacıyla elinde bulunan 

kaynakları en verimli ve etkili şekilde kullanmak suretiyle rekabet avantajı elde etmektedir. Değişik iş gücüne 

sahip olan işletmeler, pazarlama faaliyetleri üzerinde kültürel özelliklere daha çok önem vererek, kurumsal 

görünüşlerini düzelterek, müşterilerinin taleplerini ve isteklerini karşılayabilecek biçimde pazarlama 

faaliyetleri gerçekleştirmektedirler (Fettahlıoğlu ve Tatlı, 2015: 122). 

5. Değişime uyum sağlama; yeniliklerin takip edilmesi ve değişimlere uyum sağlama, işletmelerin varlıklarını 

sürdürebilmeleri ve rekabet ortamında daha iyi rekabet edebilmeleri açısından önemli bir koşuldur. 

İşletmelerin doğası gereği; kurulma, ilerleme, durağanlık dönemi ve sonuç gibi bazı aşamalar aralıklı şekilde 

yaşanmaktadır (Yalçın ve İplik, 2005: 397). 

Küreselleşmenin gün geçtikçe arttığı dönemde değişimlere en iyi şekilde uyum sağlayabilecek potansiyeli 

bulunan işletmelerin farklılıkları da benimsediği görülmektedir. Örgütsel yönetim düzeyinin başarılı 

olmasının altında, başlangıç düzeyinde ortak bir değer sisteminin oluşturulması, yeniliklerin takip edilmesi, 

değişime ayak uydurulması gibi farklı pek çok kültüre saygı duyularak yaratıcılığın desteklenmesi 

yatmaktadır (Ehtiyar, 2003: 67). Farklılıkları göz önünde bulunduran işletmelerin benimsedikleri bazı kriterler 

bulunmaktadır. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir (Taylor, 2003: 170);   

1. Farklılıkları kabul ederek temsil alanında liderlik gösterebilmek, 

2. Farklılıklara karşı sorumlulukları yerine getirebilmek 

3. İşe alımlarda, seçmelerde ve işte tutma düzeyinde en düşük temsil sayısına sahip olan grupları göz önünde 

bulundurmak, 

4. Çalışan bireylere geliştirme çalışmalarına yer verilerek başarı farklılık gelişimlerini desteklemektir. 

Başarı düzeyi yüksek olan işletmeler, çalışanların sahip oldukları farklılıkları saygıya dayalı olarak eşitlik 

düzeyinde yükseltmektedir. Çalışan farklılıklarının problem oluşturmak yerine daha çok zenginlik 

oluşturabilmesi, çalışanların bilgi ve becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Farklılıkların en etkin şekilde 

yönetildiği işletme ortamında çalışan bireyler arasında eşitliğin ve adaletin sağlanmasıyla daha iyi ilişkiler 

kurulmakta, çalışan bireyler arası anlaşma düzeyi de yükselmektedir (İlhan ve İnce, 2015: 150). 

5. Sinerji; örgütsel düzeyde meydana gelen farklılıklar, etkin yönetildiği sürece bölgesel bir sinerji 

oluşturulabilir. Sinerji yaratamamış olan işletmeler, çalışan potansiyelini gerektiği düzeyde 

değerlendirememesi nedeniyle insan kaynağından en doğru şekilde yararlanamamaktadırlar (Polat, 2012: 

1398). 

2.4. Etkili Farklılık Yönetimi 

Etkili farklılık yönetimi, işletmeye en çok yararı sağlayabilecek biçimde kullanılmasını ve en verimli şekilde 

sonuçlar elde etmesini amaçlamaktadır (Gilbert, vd., 1999: 67-68). 
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Şekil 2. Etkili Farklılık Yönetimi Modeli 

Kaynak: (Gilbert, vd., 1999: 67). 

Şekil 2 incelendiğinde, “Etkili Farklılık Yönetimi Modelinin” işgücünün ve işletmelerin verimliliği açısından 

çok sayıda ortak noktası olduğu görülmektedir. Bu odak noktaları şu şekildedir (Majidli ve Budak, 2018: 136); 

işe başlayarak işi sürdürme, bireysel seviyede sonuçlar, insan kaynaklarında dönüşümler, örgütsel sonuçlar 

ve farklılık tutumları. Demirel ve Özbezek’e göre (2016: 1) söz konusu model ayrıca, farklılıkların yönetimi 

sürecinin boyutlarını ve farklılıkların stratejik anlamda yönetilebilmesi için boyutlar arası ilişki süreçlerini 

ortaya koymaktadır. 

Etkili farklılık modellerinin hepsinin ortak bir noktası vardır. Bu ortak noktalardan bazıları şu şekilde 

sıralanabilir (Majidli ve Budak, 2018: 136);   

1. Kapsamlı farklılık yönetimi modeli kapsamında; kültürel farkındalık, örgütsel performans, örgüt misyonu 

ve kültürel sinerji yer almaktadır.  

2. Bütünsel farklılık yönetimi modeli kapsamında; birincil boyutta kurumsal bir dahil olma, ikincil boyutta 

ise yapısal değişim, kültürel farklılıklar yer almaktadır. 

3. Farklılık yönetimi etkililik modelinde ise farklılık iklimi, kişisel girdiler ve kişisel çıktılar yer almaktadır. 

4. Global farklılık yönetimi modeli kapsamında; kurumsal altyapı, örgütsel sonuçlar, liderlik ve küresel 

farklılık yönetimi yer almaktadır. 

5. Farklılıkları kabul etme modeli kapsamında; kişisel bilgiler, farklılıklar yönetimini kabul edebilme, 

önyargı, kimlik, kişisel ilişkiler yer almaktadır. 

6. Etnik ve ırksal farklılıkların yönetimi modeli kapsamında ise grupsal, bireysel ve örgütsel sonuçları ile 

farklılıklar yer almaktadır.  

2.5. Çalışan Verimliliği  

Çalışanların sahip olduğu iş tecrübesi ve yetenek, iş verimliğin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. 

(Seymen, 2005: 200). Çalışanların kişisel verimliliklerin artırması, işletmelerin büyüme avantajlarından 

yararlanmasına destek olmakta ve önemli rekabet avantajı elde edilmesine katkıda bulunmaktadır (Shen, vd., 

2009: 238). Rekabet avantajı elde etmeyi amaçlayan işletmeler, çalışan bireyleri kişisel farklılıklarıyla 

değerlendirerek bu durumdan yararlanmak istemektedir (Özkaya, vd., 2008: 371). İnsanların bazı belirgin 

farklılıklarının olmasına rağmen uyumlu bir şekilde çalışabilmeleri işletmeler, işverenler ve çalışanlar ile 

toplum adına da önemli kazanımlar sağlamaktadır (Köksalan, 2019: 52). Etkinlik, verimlilik, kârlılık gibi 



M. Bayar 13/4 (2021) 3835-3857 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3842 

işletmenin pek çok amacını gerçekleştirebilmek amacıyla bir araya gelmiş kişiler, işletmeye ve iş arkadaşlarına 

uyum sağlamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda sahip olmuş oldukları farklılıkları da özgür bir şekilde 

yaşamayı amaçlamakta ve bu farklılıklarına da saygı gösterilmesini beklemektedir (Sürgevil ve Budak, 2008: 

66).  

Rekabette başarılı olmayı hedefleyen işletmelerin, çalışan verimliliğine önem vermesi gerekmektedir.  Üretim 

faktörlerinin en önemlilerinden birisi olan işgücü, işletme faaliyetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi açısından 

önemli işlevleri yerine getirmektedir.  Çalışanların işyerindeki motivasyonu, diğer çalışanlarla olan iyi 

iletişimi, görevlerin yerine getirilmesinde ki başarısı, bireysel beklentilerin gerçekleşmesi; işe zamanında 

başlamayı ve devamlılığı sağlamaktadır.  Dolayısıyla, işletmelerin çalışanlarının motivasyonunu yükseltecek 

uygulamalarda bulunması, kariyer gelişimlerine destek olması, sürekli eğitimler yapması, performansa dayalı 

ücret sistemi uygulaması gerekmektedir (Gilbert, vd., 1999: 71). İşletmelerde güçlü iletişim ve güven ortamının 

yaratılması, çalışanların kararlara katılmalarına imkân tanınması ve lider tarafından desteklenmeleri iş gören 

motivasyon düzeylerini olumlu yönde etkilemektedir (Koçak ve Özüdoğru, 2012: 86). 

2.6. Çalışan Verimliliğinin Önemi 

İşletmelerin insan kaynakları fonksiyonlarında meydana gelen dönüşümler, artmakta olan örgütsel öğrenme, 

bilgi oluşturabilme, esneklik, geliştirilen rekabet stratejileri; çalışma ortamlarının gelişmesine, çalışanların 

verimliliğine ve işletmelerin rekabette başarı sağlamasına neden olmaktadır (Shen, vd., 2009: 237). Ayrıca, 

çalışanların verimliliğinin arttırılmasında; çalışanlar arası iyi iletişim, başarının ödüllendirilmesi, kariyer 

gelişimini sağlayacak eğitimlerin verilmesi ve alınacak kararlarda uzman çalışanların görüşlerinin alınması; 

mal ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, işletme karlılığı açısından önemli bir yere sahiptir. (Madera, 

2013: 124). 

Vasıflı çalışanların işe devamlılığı, yeni yeteneklerin kazanılması, işgücündeki güçlü yanların öne çıkarılması, 

zayıf yönlerin önlenmesi ve mevcut çalışanların verimliliğin artırılması için işletmelerin insan kaynakları 

bölümünde sistem oluşturması gerekmektedir (Dagher, vd., 1998: 181). 

2.7. Çalışan Verimliliği ve Kültür İlişkisi 

İşletme çalışanlarının verimliliği, örgüt kültürü ve kişisel kültürün etkisi altındadır (Ewoh, 2013: 113). Bu 

bağlamda; yeniliklerin kabulü ve ön yargılı tutumların engellenmesinde, çalışanların kültürel farklılıklarının 

yönetimler tarafından dikkate alınması; işletmelerin amaçlarının gerçekleşmesi açısından önemli bir   yere 

sahiptir (Hanappi-Egger, 2006: 127);   

İşletmelerde çalışan bireylerin kültürel farklılıkları, farklı tutumların sergilenmesine neden olmaktadır. 

Bireylerin bu farklılıklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin rekabet gücünü 

artırmaktadır (Sürgevil, 2010: 77). Dolayısıyla farklılıkların yönetilmesi hem işletmeler hem de çalışanların 

verimliliği açısından çok önemlidir. Ayrıca kültürel farklılıkların iyi yönetilmesi; maliyetlerde azalma, 

pazarlama, problem çözebilme, esneklik, yaratıcılık gibi pek çok alanda işletmelere fayda sağlayabilmektedir. 

Tüm çalışanlar arası kültürel farklılıkların yönetilmesi, farklı pek çok grup arasında iş birliğini geliştirmekte, 

kişilerarası iletişimin güçlendirmekte ve verimliliğin artmasına katkı sağlamaktadır (Özbilgin, 2005: 24).  

Ülke ekonomilerinin küreselleşmesi ile birlikte, işletmeler hem uluslararası hem de çok kültüre sahip farklı 

çevrelerde de çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Farklılıklara değer vererek farklılıkları etkili bir şekilde 

yönetebilmek hem genel ekonomi düzeyini hem de işletmenin bütün paydaşlarını güçlendirmektedir 

(Tozkoparan ve Vatansever, 2011: 99).  

2.8. Etkili Farklılık Yönetimi, Çalışan Verimliliği İlişkisi 

Etkili düzeyde bir farklılık yönetimi oluşturulması; işletmelerin performans düzeylerinin iyileştirebilmesi, 

etkinliklerin, işgücü kalitesinin, yaratıcılık ve esnekliğin arttırılması, örgütsel öğrenme ile karar verme 

aşamalarının iyileştirilmesi gibi pek çok yarar sağlamaktadır (Milena, 2013: 40). Farklılık yönetiminin, çalışan 

verimliliği ve işletme üzerindeki faydaları ve sonuçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Cox ve Blake, 1991: 45-

51);   

1. Problem çözebilme; söz konusu problemleri daha geniş çerçeveden perspektiflere dayandırarak eleştirel 

bir çözüm önerisi geliştirebilme, 

2. Maliyet; işgücü devri, devamsızlık ve işten ayrılma oranlarında meydana gelen düşüşler, 

3. İş süreçleri üzerinde meydana gelen yaratıcılığın ve yeniliğin artması, 
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4. Sistemin esnek olması; daha az ve daha hızlı maliyetlerle çevrede bulunan değişimlere tepki gösterebilme 

gibi çıktıları ifade etmektedir. Farklılıkların başarılı bir şekilde yönetilmesi pek çok örgüt açısından önemli 

kazanımlar sağlamaktadır. 

5. İnsan kaynakları; kaliteli personelin işletmeye çekilmesi, 

6. Pazarlama; duyarlılık anlayışı geliştirerek pazar payının artırılmasıdır (Taylor, 2003: 169). 

İşletmeler, meydana gelen farklılıkları örgütsel değerlerden biri olarak içselleştirmektedirler. Bu konu 

hakkında işletmede bulunan yöneticilerin düşünceleri ise; söz konusu farklılıkların devamlı bir şekilde 

gelişmenin en önemli unsurlarından biri olduğu düşüncesidir. Farklılıklara önem veren işletmelerin her 

basamağında söz konusu farklılıklara saygı duyulmaktadır. Aynı zamanda bu işletmelerde yöneticiler, bütün 

çalışanlar için adil ve eşit bir uygulamalar oluşturabilmek konusunda da sorumluluk hissetmektedirler 

(Sürgevil ve Budak, 2008: 66). 

Farklılık yönetimi, çalışanların verimliliğinin artırılması ve işletme bazında önemli faydalar sağlayabilir, 

bunlar (Treven ve Mulej, 2006: 827; Özbilgin, 2008: 13-14);  

1. Çalışanlar kendilerini değerli hissedebilir, 

2. Farklılıklar yeni fırsatlar olarak uygulamaya alınabilir, 

3. İşletmenin küresel dünya içindeki yerini en iyi şekilde anlamasına katkı sağlayabilir. 

4. Örgütsel gelişme ve değişme üzerinde de etkili olabilir. 

5. Çalışanların verimliliklerinin artmasına neden olabilir. 

6. Farklı pek çok görüşün temsil edilebilmesini sağlayabilir. 

7. Mal hizmetlerin kalitesi artabilir. 

8. Sosyal, duygusal, entelektüel ve ekonomik gelişim teşvik edilebilir. 

9. Örgütün sahip olduğu temel değerlere odaklanmasına ve bu değerleri güçlendirmesine neden olabilir. 

İşletmelerin, rekabetin yoğun olduğu ortamlarda devamlılığını sağlayabilmek için rakiplerinden farklılık 

yaratmaları ve en iyi biçimde farklılıkları yönetmesi gerekmektedir. Farklılık yönetiminin önemini anlamış 

olan işletmelerin yapmış olduğu faaliyetler, rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlamaktadır. Çalışanların 

farklı becerilerini ve yeteneklerini en uygun işlerde kullanma yoluna giderek işletme verimliliğini 

artırmaktadırlar (İmadoğlu ve Türk, 2019: 63).  

3. YÖNTEM  

3.1. Araştırmanın Modeli  

Bu çalışmada, “tanımlayıcı araştırma” modeli seçilmiş ve uygulama alanı için belirlenmiş olan değişkenler 

arasında bulunan ilişkinin şeması şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Etkili Farklılık Yönetiminin Çalışanların Verimliliğine Etkilerine İlişkin Kavramsal Model 

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER 

(Cinsiyet, Yaş, Eğitim, Medeni Durum) 

(Ara Değişken) 

 

FARKLILIKLARIN 

YÖNETİMİ 

(Bağımlı Değişken) 

1- Bireysel Düzey  

2- Grupsal Düzey 

3- Örgütsel Düzey 

ÇALIŞAN 

VERİMLİLİĞİ 

(Bağımsız Değişken) 
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H1: Demografik değişkenler (Cinsiyet, Yaş, Eğitim, Medeni Durum) ile işletmelerdeki farklılık yönetimi 

uygulamaları (Bireysel, Grupsal, Örgütsel Düzey)  ve çalışan verimlilikleri arasında istatistiksel açıdan 

farklılık vardır. 

H2: İşletmelerdeki farklılık yönetimi uygulamalarının (Bireysel, Grupsal, Örgütsel Düzey)  , çalışan 

verimliliğini üzerinde etkisi vardır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalışma, etkili farklılık yönetiminin çalışanların verimliliğine etkileri konusunu içermektedir. Zaman ve 

maliyet kısıtları nedeniyle Ankara’nın tüm ilçeleri evren kapsamına alınamamış ve çalışmada Ankara’nın 

Kızılcahamam ve Haymana İlçelerinde faaliyetlerini sürdüren 5 ve 4 yıldızlı termal otel işletmelerinde 

çalışmakta olanların tamamı çalışmanın evreni oluşturmuştur.  Toplam çalışan sayısı 455 kişi olup evren 

sayısının azlığı nedeniyle tam sayım yöntemi tercih edilerek çalışanların tamamına anket uygulanmıştır. 

Anket uygulaması sonucunda geriye dönen 7 anket eksik olduğundan geçersiz sayılmış, geriye kalan toplam 

448 kişi örneklem olarak kabul edilmiş ve bu sayı yüzdelik olarak % 98’e denk geldiğinden örneklem 

büyüklüğü için yeterli olmuştur (Çıngı,1994: 48).  Anket formları, katılımcılara online olarak iletilmiş ve 

uygulaması 13. 06. 2021 ve 13.07. 2021 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Dolayısıyla anketler sonrasında elde 

edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiş elde edilen veriler şekil ve özet tabloları 

haline dönüştürülerek elde edilen sonuçlar analiz edilerek öneriler oluşturulmuştur.  

3.3. Araştırmanın Etik Yönü  

Bu araştırmada kullanılan anket formu için İstinye Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik 

Kurulu’nun 11. 03. 2021 tarih ve 2021/04 sayılı toplantısı 03 No’lu kararı ile etik kurul izni alınmıştır. 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmanın uygulama bölümünde; demografik verilerle ilgili 4 adet soru (Cinsiyet, Yaş, Eğitim, Medeni 

Durum) ve “Farklılıkların Yönetimi Ölçeği” ve “Çalışan Verimliliği” olmak üzere 2 tane de ölçek 

kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklere ilişkin bilgiler şu şekildedir; 

1. Farklılıkların Yönetimi Ölçeği  

Bu çalışmada, Bean, et al. (2001: 24) tarafından geliştirilmiş olan, daha sonrasında Aksu (2008: 72) ve Kocuk’un 

(2019: 124-125) çalışmalarında yararlanmış olduğu “Farklılıkların Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır.  Ölçeğin ilk 

kısmında, Gümüş ve Tüz (2005: 228) tarafından geliştirilmiş olan ve Aksu’nun çalışmasında kullandığı 6 adet 

soru yer almaktadır.  Söz konusu ölçek bireysel düzey, grupsal düzey ve örgütsel düzey olmak üzere toplam 

3 alt boyut ve 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte; 1- kesinlikle katılmıyorum, 2- katılmıyorum, 3-ne 

katılıyorum ne katılmıyorum, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum şeklinde puanlama yapılan 5’li likert tipi 

ölçek kullanılmıştır. Söz konusu ölçeğe ait Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0,885 olarak hesaplanmıştır.  

2. Çalışan Verimliliği Ölçeği 

Bu çalışmada, Endicott ve Nee’nin (1997: 15) geliştirmiş olduğu, Uğuz, vd. (2004: 212) tarafından da analizleri 

yapılmış olan “Çalışan Verimliliği Ölçeği” kullanılmıştır. Söz konusu ölçek; iş verimi hususunda duyarlı olan 

ölçümlerin yapılabilmesine imkân tanıyan bir kendi kendisini değerlendirme yöntemidir. Çalışan verimliliği 

ölçeği toplamda 25 adet maddeden meydana gelmiştir. Ölçekte; 1- hiç, 2- çok nadir, 3-bazen, 4-sık sık, 5-hemen 

her zaman şeklinde puanlama yapılan 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır.  Söz konusu ölçeğe ait Cronbach 

Alpha güvenilirlik katsayısı 0,892 olarak hesaplanmıştır. 

3.5. Verilerinin Analizi  

Bu araştırmada; neden sonuç ilişkisini ortaya koymak amacıyla anket uygulaması yapılarak veriler elde 

edilmiştir. Daha sonra SPSS istatistik programından yararlanılarak araştırma raporunu tamamlamak üzere; 

güvenilirlik, frekans, farklılık, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 
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4. BULGULAR  

4.1. Frekans Analizi 

Araştırmanın bu bölümünde uygulanan anket araştırmasından elde edilen demografik veriler özetlenerek 

tablo halinde sunulmuştur. Hazırlanan özet tabloda cinsiyet, yaş, çalışma süresi ve eğitim durumu 

değişkenlerinin dağılımları frekans ve yüzde olarak verilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Değişkenlerin Frekans Tablosu 

  Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kadın 164 36,6% 

Erkek 284 63,4% 

Medeni Durum Evli 223 49,8% 

Bekâr 225 50,2% 

Yaş 18-26 Yaş 179 40,0% 

27-35 Yaş 135 30,1% 

36-44 Yaş 89 19,9% 

44-53 Yaş 45 10,0% 

Eğitim Durumu İlköğretim 224 50,0% 

Ön Lisans 120 26,8% 

Lisans 104 23,2% 

Uygulanan araştırmada katılımcıların 284’ünün erkek (%63,4), 164’ünün kadın(%36,6) olduğu görülmektedir. 

Ayrıca 225 katılımcının bekâr(%50,2), 223 katılımcının ise evli(%49,8) olduğu saptanmıştır. Yaş dağılımı 

incelendiğinde katılımcıların 179’unun 18-26 yaş(%40,0) arasında, 135’inin 27-35 yaş(%30,1) arasında, 89’unun 

36-44 yaş(%19,9) arasında ve 45’inin ise 44-53 yaş (%10,0) arasında olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

eğitim durumları incelendiğinde 224 kişinin ilköğretim(%50,0), 120 kişinin ön lisans(%26,8) ve 104 kişinin 

lisans(%23,2) mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Demografik Değişkenlerin Frekans Tablosu 

 Bir İnsanı Diğer 

İnsanlardan Farklı 

Yapar? 

Hangi Yönleri Sizden Farklı Bir 

Kişi ile Aynı Ekipte Bulunmak 

İstemezsiniz? 

İş dışındaki hayatınızda hangi 

yönleri öne çıkan kişilere 

mesafeli davranırsınız? 

 Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

Cinsiyeti 180 268 90 358 60 388 

Etnik Kökeni 165 283 90 358 60 388 

Yaşı 90 358 74 374 30 418 

Bedensel Engeli 224 224 60 388 75 373 

Eğitimi 254 194 150 298 60 388 

Kültürü 285 163 90 358 59 389 

Dini 165 283 120 328 30 418 

Bölge ve Şehri 75 373 29 419 0 448 

Ülkesi 134 314 60 388 30 418 

Kişiliği 285 163 120 328 210 238 

Cinsel Tercihi 149 299 105 343 223 225 

Medeni Durumu 104 344 15 433 90 358 

Bir insanı diğerinden farklı yapan özellik ile ilgili soruya verilen cevaplar incelendiğinde 180 kişinin cinsiyeti 

diğerlerinden farklı olma nedeni olarak gördüğü ve 268 kişinin ise cinsiyeti diğer insanlardan farklı olma 

özelliklerinden birisi olarak görmediği tespit edilmiştir. Farklı özelliklere verilen cevaplar tabloda gösterildiği 

gibi olmakla birlikle çoğunluk olarak kişinin eğitimi (Evet: 254, Hayır: 194), kültürü (Evet: 285, Hayır: 163) ve 

kişiliği (Evet: 285, Hayır: 163) baskın olarak diğer insanlardan farklı olmasına neden olarak görülmektedir. Bu 
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bağlamda düşünüldüğünden bir bireyin toplum içinde diğer kişilerden sıyrılarak farklı olmasındaki temel 

etkenlerin; eğitim, kültür, bedensel güç ve kişilikle ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. 

“Hangi yönleriyle kendinizden farklı bir kişi ile aynı ekipte çalışmak istemezsiniz?” sorusuna verilen 

cevapların dağılımı incelendiğinde tüm sonuçlar yukarıdaki özet tabloda verilmekle birlikte farklılık yönleri 

ne olursa olsun aynı ekipte bulunmakta çoğunluğun sıkıntı yaşamadığı tespit edilmiştir. 

“İş dışındaki hayatınızda hangi yönleri öne çıkan kişilere mesafeli davranırsınız?” sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde katılımcıların herhangi bir nedenle mesafeli davranmadıkları tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Farklı Yönleri Olan Kişilerin Dâhil Olduğu Bir Ekipte Meydana Gelebilecek Sorunlar İçin Frekans 

Tablosu 

Farklı yönleri olan kişilerin dâhil olduğu bir ekipte hangi sorunlar ortaya çıkabilir? 

 Evet Hayır 

İletişimsizlik/Anlaşmazlık 329 119 

Çatışma 299 149 

Kararsızlık 209 239 

Sorun Çözmede Aksaklıklar 283 165 

Ekip Ruhunun Oluşmaması 329 119 

“Farklı yönleri olan kişilerin dâhil olduğu bir ekipte hangi sorunlar ortaya çıkabilir?” sorusuna verilen 

cevaplar ele alındığında katılımcıların çoğunluğunun İletişimsizlik/Anlaşmazlık (Evet: 329, Hayır: 119), 

Çatışma (Evet: 299, Hayır: 149), Sorun Çözmede Aksaklıklar (Evet: 283, Hayır: 165), Ekip Ruhunun 

Oluşmaması (Evet: 329, Hayır: 119) gibi sorunların ortaya çıkacağı düşüncesinin hâkim olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Farklı Yönleri Olan Kişilerin Dâhil Olduğu Bir Ekipte Meydana Gelebilecek Avantajlar İçin Frekans 

Tablosu 

Farklı yönleri olan kişilerin dâhil olduğu bir ekipte hangi avantajlar olabilir? 

 
Evet Hayır 

Düşünce Zenginliği 344 104 

Esneklik Kazanılması 179 269 

Yaratıcılık 315 133 

Tolerans 120 328 

“Farklı yönleri olan kişilerin dâhil olduğu bir ekipte hangi avantajlar olabilir?” sorusuna verilen cevaplar ele 

alındığında katılımcıların çoğunluğunun Düşünce Zenginliği (Evet: 344, Hayır: 104), Yaratıcılık (Evet: 315, 

Hayır: 133) gibi avantajların ortaya çıkacağı düşüncesinin hâkim olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Size Benzeyen Kişilerle Bir Arada Çalışmanın Yararları İçin Frekans Tablosu 

Size benzeyen kişilerle bir arada çalışmanın yararları neler olabilir? 

 
Evet Hayır 

Yaratıcılığın Artması 195 253 

Sorun Çözmede Kolaylık 329 119 

Ekip Ruhunun Oluşması 270 178 

Esneklik Kazanılması 180 268 

Düşünce Zenginliği 224 224 

“Size benzeyen kişilerle bir arada çalışmanın yararları neler olabilir?” sorusuna verilen cevaplar ele 

alındığında katılımcıların çoğunluğunun Sorun Çözmede Kolaylık (Evet: 329, Hayır: 119), Ekip Ruhunun 

Oluşması (Evet: 270, Hayır: 178) gibi yararlarının olacağı düşüncesinin hâkim olduğu görülmektedir. 

 



M. Bayar 13/4 (2021) 3835-3857 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3847 

4.2. Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik analizi yapılan anket araştırmalarında yararlanılan ölçeklerin güvenirliğini ölçmek için 

yapılmaktadır.  Güvenilirlik Cronbach’s Alpha Katsayısı ile belirlenmektedir ve Cronbach Alpha Katsayısına 

bakarak yakınlık derecesine karar verilmektedir ve bu değer; 0,4'den daha küçük ise ölçek güvenilir değil, 0,4 

ile 0,6 arasında ise ölçek düşük güvenilirlikte, 0,6 ile 0,8 arasında ise ölçek oldukça güvenilir ve 0,8 ile 1 

arasında ise ölçek yüksek derecede güvenilir olarak kabul edilmektedir.  

Tablo 6. Güvenilirlik Analizi Cronbach Alfa Değerleri 

Ölçek Boyut Boyut Güvenilirlik Ölçek Güvenilirlik 

FARKLILIKLARIN 

YÖNETİMİ   

Bireysel Düzey 0,732 0,890 

Grupsal Düzey 0,826 

Örgütsel Düzey 0,866 

ÇALIŞAN 

VERİMLİLİĞİ 

Çalışan Verimliliği 0,891 0,891 

Araştırmada kullanılan ölçek ve boyutlarının güvenilirliğini irdelemek amacıyla Cronbach Alfa katsayıları 

hesaplanmıştır. Elde edilen değerlere bakıldığında Bireysel Düzey (α=0,732), Grupsal Düzey (α=0,826), 

Örgütsel Düzey (α=0,866), Çalışan Verimliliği (α=0,891) boyutları ve Farklılıkların Yönetimi (α=0,890) 

boyutlarının “yüksek derecede” güvenilir olduğu tespit edilmiştir.  

4.3. Farklılık Analizleri  

Yapılan anketlerden elde edilen veriler için IBM SPSS 21 programı kullanılmış farklılıkların analizi için 

“Bağımsız Örneklem t-testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi” yapılmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 

bulunan p değerleri ve 0,05 alfa değerleri dikkate alınarak hipotezler test edilmiş ve yorumlanmıştır.  

4.3.1. Cinsiyet ile Farklılıkların Yönetimi ve Çalışan Verimliliği Arasındaki Farklılık Analizi 

Tablo 7. Cinsiyet ile Farklılıkların Yönetimi ve Çalışan Verimliliği Arasındaki Farklılık Analizi için t-Testi  

 

 

 

 

 

 

FARKLILIKLARIN 

YÖNETİMİ 

 

Düzeyler Cinsiyet N Ort. t Değeri 
p 

Değeri 
Hipotez 

Bireysel 

Düzey 

Kadın 164 2,3317 
-1,301 

,194 

 
H1a1 Red 

Erkek 284 2,4239 

Grupsal 

Düzey 

Kadın 164 3,5549 
,384 ,701 H1a2 Red 

Erkek 284 3,5169 

Örgütsel 

Düzey 

Kadın 164 3,1939 -,931 

 

,353 

 
H1a3 Red 

Erkek 284 3,2915 

ÇALIŞAN 

VERİMLİLİĞİ 

 

Çalışan 

Verimliliği 

Kadın 164 1,2393 

-8,833 ,000 
H1a1 

Kabul Erkek 
284 1,5372 

H1a: Bireylerin cinsiyeti ile işletmelerdeki farklılık yönetimi uygulamaları (Bireysel, Grupsal, Örgütsel Düzey) 

ve çalışan verimlilikleri arasında istatistiksel açıdan fark vardır. 

H1a1: Bireylerin cinsiyeti ile bireysel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel açıdan 

fark vardır. 

H1a2: Bireylerin cinsiyeti ile grupsal düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel açıdan 

fark vardır. 

H1a3: Bireylerin cinsiyeti ile örgütsel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel açıdan 

fark vardır.  

H1a4: Bireylerin cinsiyeti ile çalışanların verimliliği arasında istatistiksel açıdan fark vardır.  

Farklılıkların yönetimi ve çalışan verimliliğinin cinsiyete göre değişimi t-testi aracığı ile analiz edilmiş ve 

uygulanan test sonucunda cinsiyetin; bireysel düzey (H1a1, p=0,194), grupsal düzey (H1a2, p=0,701) ve 
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örgütsel düzeyde (H1a3, p=0,353) katılımcılar arasında farklılığa neden olmadığı (p>0,05), yani ilgili 

hipotezlerin desteklenmediği tespit edilmiştir. 

Ancak cinsiyetin; çalışanların verimliliğinde farklılığa neden olduğu (p<0,05), yani ilgili hipotezin (H1a4, 

p=0,000) desteklendiği tespit edilmiştir.  

Ortalama ilgili değerler incelendiğinde erkeklerin çalışan verimliliğinin kadınlardan daha fazla olduğu 

görülmektedir.   

4.3.2. Yaş ile Farklılıkların Yönetimi ve Çalışan Verimliliği Arasındaki Farklılık Analizi  

Tablo 8. Yaş ile Farklılıkların Yönetimi ve Çalışan Verimliliği Arasındaki Farklılık Analizi için f-Testi 

 

 

 

 

 

 

 

FARKLILIKLARIN 

YÖNETİMİ 

 

Düzeyler Yaş N Ort. f Değeri p Değeri Hipotez 

Bireysel 

Düzey 

18-26 Yaş 179 2,3709 
 

8,336 

 

 

,000 

 

H1b1 

Kabul 

27-35 Yaş 135 2,5333 

36-44 Yaş 89 2,4427 

44-53 Yaş 45 1,9333 

Grupsal 

Düzey 

18-26 Yaş 179 3,4916 

 

 

25,331 

 

 

,000 

H1b2 Kabul 
27-35 Yaş 135 3,9556 

36-44 Yaş 89 3,4022 

44-53 Yaş 45 2,6667 

Örgütsel 

Düzey 

18-26 Yaş 179 3,1777 
 

 

8,562 

 

 

 

,000 

 

H1b3 Kabul 
27-35 Yaş 135 3,5333 

36-44 Yaş 89 3,2899 

44-53 Yaş 45 2,6667 

 

 

ÇALIŞAN 

VERİMLİLİĞİ 

 

Çalışan 

Verimliliği 

18-26 Yaş 179 1,4539 

 

 

7,543 

 

 

,000 

H1b4 Kabul 

27-35 Yaş 135 1,2978 

36-44 Yaş 89 1,5276 

44-53 Yaş 
45 1,5200 

H1b1: Bireylerin yaşı ile bireysel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel açıdan fark 

vardır. 

H1b2: Bireylerin yaşı ile grupsal düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel açıdan fark 

vardır. 

H1b3: Bireylerin yaşı ile örgütsel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel açıdan fark 

vardır.  

H1b4: Bireylerin yaşı ile çalışanların verimliliği arasında istatistiksel açıdan fark vardır.  

Farklılıkların yönetimi ve çalışan verimliliğinin yaşa göre değişimi f-testi yardımıyla ile analiz edilmiştir. 

Uygulanan test sonucunda yaşın; bireysel düzey (H1b1, p=0,000), grupsal düzey (H1b2, p=0,000), örgütsel 

düzey (H1b3, p=0,000) ve çalışan verimliliği (H1b4, p=0,000) açısından farklılığa neden olduğu, yani ilgili 

hipotezlerin (H1a4, p=0,000) desteklendiği tespit edilmiştir. 

Ortalama ilgili değerler incelendiğinde ise 44-53 yaş arasında olan bireylerin bireysel düzey, grupsal düzey, 

örgütsel düzey ve çalışan verimliliğinin kendilerinden daha genç bireylere göre daha az olduğu saptanmıştır. 
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4.3.3. Eğitim Durumu ile Farklılıkların Yönetimi ve Çalışan Verimliliği Arasındaki Farklılık Analizi 

Tablo 9. Eğitim Durumu ile Farklılıkların Yönetimi ve Çalışan Verimliliği Arasındaki Farklılık Analizi için f-

Testi 

 

 

 

 

 

 

 

FARKLILIKLARIN 

YÖNETİMİ 

 

Düzeyler 
Eğitim 

Durumu 
N Ort. 

f 

Değeri 

p 

Değeri 
Hipotez 

Bireysel 

Düzey 

İlköğretim 224 2,4036 
,650 

 

,523 

 

H1c1 

Red 
Ön Lisans 120 2,4250 

Lisans 104 2,3212 

Grupsal 

Düzey 

İlköğretim 224 3,4813 
1,518 

 

,220 

 

H1c2 

Red 
Ön Lisans 120 3,5000 

Lisans 104 3,6731 

Örgütsel 

Düzey 

İlköğretim 224 3,4634 
9,653 

 

,000 

 

H1c3 

Kabul 
Ön Lisans 120 2,9750 

Lisans 104 3,1327 

 

ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ 

 

Çalışan 

Verimliliği 

İlköğretim 224 1,4721 

2,919 ,055 
H1c4 

Red 
Ön Lisans 120 1,4050 

Lisans 104 1,3600 

H1c: Bireylerin eğitim durumu ile işletmelerdeki farklılık yönetimi uygulamaları (Bireysel, Grupsal, Örgütsel 

Düzey) ve çalışan verimlilikleri arasında istatistiksel açıdan fark vardır. 

H1c1: Bireylerin eğitim durumu ile bireysel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel 

açıdan fark vardır. 

H1c2: Bireylerin eğitim durumu ile grupsal düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel 

açıdan fark vardır. 

H1c3: Bireylerin eğitim durumu ile örgütsel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel 

açıdan fark vardır.  

H1c4: Bireylerin eğitim durumu ile çalışanların verimliliği arasında istatistiksel açıdan fark vardır.  

Farklılıkların yönetimi ve çalışan verimliliğinin, eğitim durumuna göre değişimi f-testi ile analiz edilmiş ve 

uygulanan test sonucunda bireylerin eğitim durumunun; bireysel düzey (H1c1, p=0,523), grupsal düzeyde 

(H1c2, p=0,220) ve çalışan verimliliği (H1c4, p=0,055) açısından katılımcılar arasında farklılığa neden olmadığı 

(p>0,05), yani ilgili hipotezlerin desteklenmediği tespit edilmiştir. 

Ancak eğitim durumu ile örgütsel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel açıdan fark 

olduğu (p<0,05), yani ilgili hipotezin (H1c3, p=0,000) desteklendiği tespit edilmiştir. 

Ortalama ilgili değerler incelendiğinde ön lisans düzeyinde eğitim almış bireylerin örgütsel düzey 

değerlerinin ilköğretim ve lisans düzeyinde eğitim almış bireylere göre daha fazla olduğu görülmektedir.   

4.3.4. Medeni Durum ile Farklılıkların Yönetimi ve Çalışan Verimliliği Arasındaki Farklılık Analizi 

Tablo 10. Medeni Durum ile Farklılıkların Yönetimi ve Çalışan Verimliliği Arasındaki Farklılık Analizi için 

t-Testi 

 

 

 

 

 

 

 

FARKLILIKLARIN 

YÖNETİMİ 

 

Düzeyler 
Medeni 

Durum 
N Ort. t Değeri p Değeri Hipotez 

Bireysel 

Düzey 

Evli 223 2,3803 -,288 

 

,774 

 

H1d1 

Red Bekar 225 2,4000 

Grupsal 

Düzey 

Evli 223 3,6090 
1,727 ,085 

H1d2 

Red Bekar 225 3,4533 

Örgütsel 

Düzey 

Evli 223 3,3928 2,757 

 

,006 

 

H1d3 

Kabul Bekar 225 3,1200 

ÇALIŞAN 

VERİMLİLİĞİ 

 

Çalışan 

Verimliliği 

Evli 223 1,4673 

2,009 ,045 
H1d4 

Kabul Bekar 
225 1,3893 
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H1d1 Bireylerin medeni durumu ile işletmelerdeki farklılık yönetimi uygulamaları (Bireysel, Grupsal, 

Örgütsel Düzey) ve çalışan verimlilikleri arasında istatistiksel açıdan fark vardır. 

H1d1: Bireylerin medeni durumu ile bireysel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel 

açıdan fark vardır. 

H1d2: Bireylerin medeni durumu ile grupsal düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel 

açıdan fark vardır. 

H1d3: Bireylerin medeni durumu ile örgütsel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel 

açıdan fark vardır.  

H1d4: Bireylerin medeni durumu ile çalışanların verimliliği arasında istatistiksel açıdan fark vardır.  

Farklılıkların yönetimi ve çalışan verimliliğinin medeni duruma göre değişimi t-testi ile analiz edilmiş ve 

uygulanan test sonucunda bireylerin medeni durumunun; bireysel düzey (H1d1, p=0,774), grupsal düzeyde 

(H1d2, p=0,085) katılımcılar arasında farklılığa neden olmadığı (p>0,05), yani ilgili hipotezlerin 

desteklenmediği tespit edilmiştir. 

Ancak medeni durum ile örgütsel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamaları arasında istatistiksel açıdan fark 

olduğu (p<0,05), yani ilgili hipotezin (H1d3, p=0,006) desteklendiği tespit edilmiştir. 

Ortalama ilgili değerler incelendiğinde evli bireylerin örgütsel düzey ve çalışan verimliliği değerlerinin bekâr bireylere 

göre daha fazla olduğu görülmektedir.   

4.4. Korelasyon Analizleri 

Korelasyon analizi, değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi ölçümlemek amacıyla uygulanan bir analiz 

yöntemidir. Bu analiz yöntemiyle ilişkilerin büyüklüğü ve yönü belirlenirken korelasyon katsayısından 

yararlanılır. Bu değer en düşük -1 en yüksek +1 değerini alır. Katsayı değeri –1’e yaklaştıkça negatif güçlü, 

+1’e yaklaştıkça pozitif güçlü ilişki ve 0’a yaklaştıkça da değişkenler arasındaki ilişkisizlik artacaktır. 

Korelasyon analizi 2 değişken arasındaki ilişkiyi tespit edebilse bile hangi değişkenin hangi değişken üzerinde 

etkisi olduğunu saptayamamaktadır.  

Tablo 11. Korelasyon Analizi 

  FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ÇALIŞAN 

VERİMLİLİĞİ 

  Bireysel 

Düzey 

Grupsal 

Düzey 

Örgütsel 

Düzey 

ÇALIŞAN 

VERİMLİLİĞİ 

 

 

FARKLILIKLARIN 

YÖNETİMİ 

Bireysel Düzey 1    

Grupsal Düzey ,522** 1   

Örgütsel Düzey ,408** ,851** 1  

ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ 

 

Çalışan 

Verimliliği -,167** -,018 ,014 1 

Farklılıkların yönetimi ve çalışan verimliliği arasındaki doğrusal ilişkinin incelenmesinde korelasyon 

analizinden yararlanılmıştır. Uygulanan analiz sonucunda bireysel düzey ile grupsal düzey (r=522) ve 

örgütsel düzey (r=0,408) arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca örgütsel düzey ve 

grupsal düzey arasında (r=0,851) da oldukça yüksek bir korelasyon ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

pozitif ilişkilerin yanı sıra bireysel düzey ile çalışan verimliliği arasında (r= -0,167) olduğu gibi birbirini negatif 

yönde etkileyen ilişkilerin olduğu da görülmektedir. Bu nedenle mevcut ilişkileri neden sonuç açısından daha 

iyi açıklanabilmesi için regresyon analizi uygulanmıştır. 

4.5. Regresyon Analizi 

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken üzerindeki bir veya birden fazla bağımsız değişkenin etkisini ölçmek 

için kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Regresyon analizi denklemi; Y= β0+ βi Xi + Ɛi şeklinde ifade edilebilir.  
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Farklılıkların Yönetiminin Çalışan Verimliliğine Etkileri İçin Regresyon Analizi  

Tablo 12. Farklılıkların yönetiminin çalışan verimliliği üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi tablosu 

  ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ 

 Boyutlar β p 

 Sabit Katsayı 1,578 ,000 

FARKLILIKLARIN 

YÖNETİMİ 

Bireysel Düzey -,121 ,000 

Grupsal Düzey ,011 ,787 

Örgütsel Düzey ,031 ,374 

Sig=0,000 

R2=0,190 

H2: Farklılıkların yönetimi (bireysel düzey, grupsal düzey, örgütsel düzey), çalışan verimliliğini etkiler. 

Farklılıkların yönetiminin çalışan verimliliği üzerinde etkilerinin anlamlılığını sınamak amacıyla çok 

değişkenli istatistik yöntemlerden biri olan regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan hesaplamalar 

sonucunda elde edilen değerler tablo halinde sunulmuştur.  

Regresyon analizi ile birlikte hesaplanan değerler incelendiğinde grupsal düzey (H2, p=0,787) ve örgütsel 

düzeyde (H2, p=0,374) farklılık yönetimi uygulamalarının; çalışan verimliliği üzerinde etkisinin olmadığı 

(p>0,05) yani H2 hipotezinin desteklenmediği tespit edilmiştir. Ancak bireysel düzeyde (H2, p=0,000) farklılık 

yönetimi uygulamalarının; çalışan verimliliğini üzerinde etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda oluşturulacak regresyon denklemi ve değişken özellikleri tablo halinde sunulmuştur. 

Tablo 13. Çalışan verimliliği için Regresyon Denklemi Sembolleri ve Karşılıkları 

Semboller Anlamları Karşılık Gelen Kavram/Değer 

Y Bağımlı Değişken Çalışan Verimliliği 

X1 Bağımsız Değişken Bireysel Düzey 

β0 Sabit Katsayı 1,578 (Tablodaki B değerlerinden) 

β1 Bağımsız Değişkene ait Katsayı -0,121 

Regresyon denklemi ile ilişkili, tabloda gösterilen değişken ve sembol karşılıkları Y=β0+β1X1+β2X2 

denkleminde yerine yazıldığı zaman uygun regresyon denklemi elde edilmiş olacaktır; 

Y=β0+β1X1   Çalışan verimliliği = 1,578 - 0,121 Bireysel Düzey 

Regresyon denklemi incelendiğinde; bireysel düzeyde farklılık yönetimi uygulamalarının, çalışan verimliliği 

üzerinde negatif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bireysel düzey değerlerinde meydana gelecek 1 birimlik 

artışın sonucu olarak çalışan verimliliği değeri 0,121 birim azalacaktır. Yani bireysel düzey, çalışan verimliliği 

üzerinde negatif yönlü %12,1 oranında etkisi olmaktadır.  

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma için yapılan analizlerden edilen sonuçlar ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanılarak 

hazırlanan karşılaştırmalar aşağıda sıralanmıştır; 

 “Farklı yönleri olan kişilerin dâhil olduğu bir ekipte hangi avantajlar olabilir?” sorusuna katılımcıların verdiği 

cevaplar doğrultusunda, farklılıkları hem çatışma ve anlaşmazlık unsuru olarak algıladıkları hem de düşünce 

zenginliği olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ashkanasy vd. (2002)’e göre ise bu çalışmanın tersine, iş 

hayatında rekabet içerisinde olan işletmelerin teknoloji alt yapıları hemen hemen aynı olduğu için rekabet 

avantajı elde edebilmek için farklı, yaratıcı, esnek ve örgütsel bağlılığı olan çalışanların bir arada olması 

gerektiğini belirtmiştir. 

 “Farklı yönleri olan kişilerin dâhil olduğu bir ekipte hangi sorunlar ortaya çıkabilir?” sorusuna katılımcıların 

verdiği yanıtlar doğrultusunda iletişimsizlik, çatışma, sorun çözmede aksaklıklar, ekip ruhunun oluşmaması 

gibi farklılıkları çatışma ve anlaşmazlıkların kaynağı olarak algıladıkları, bu durumun da ekip ruhunun 
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oluşmasına engel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yeşil (2009: 129)’in yapmış olduğu çalışmada da benzer 

sonuçlar elde edilmiş ve buna göre, kültürel farklılıkların, anlaşmazlıkların kaynağı olsa da rekabet avantajı 

elde edilmesinde de önemli rol oynadığını belirtmiştir. 

“Bir insanı diğer insanlardan farklı yapar?’’ sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar incelendiğinde, bedensel 

engel, eğitim, kültür ve kişilik gibi değiştirilebilen farklılıkların etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Luthans 

(1995: 51)’ın yaptığı çalışmaya göre farklılıkları ortaya çıkaran temel sebep değişen demografidir. Eğitim 

düzeyi yüksek kişiler, kadınlar, azınlıktakiler ve yaşlı çalışanlar çalışma yaşamına her gün daha fazla dahil 

olmaktadırlar. 

 “Hangi yönleriyle kendinizden farklı bir kişi ile aynı ekipte çalışmak istemezsiniz?” sorusuna verilen 

cevapların dağılımı incelendiğinde farklılık yönleri ne olursa olsun aynı ekipte bulunmakta çoğunluğun 

sıkıntı yaşamadığı görülmektedir. Bu çalışmanın aksine Küskü, Özbilgin ve Özkale, (2007)’nun yapmış 

oldukları çalışmada ise, aynı ekipte çalışmak istenilmeyen özellikler sorusuna verilen yanıtlarda, kişilik 

değişkeni ön plana çıkmıştır. 

 “İş dışındaki hayatınızda hangi yönleri öne çıkan kişilere mesafeli davranırsınız?” sorusuna katılımcıların 

verdiği cevaplara göre, farklılık yönlerine göre bireylerin iş ortamında birbirlerine mesafeli davranmadıklarını 

belirtmişlerdir. Esty, Griffin ve Hirsch, (1995)’in yaptıkları çalışmada, dil, din, etnik köken gibi farklı noktalara 

sahip çalışanların bulunduğu bir işletmede, farklılıkların uyumlaştırılması ile sinerji yaratılmasının, oldukça 

etkin ve koordinasyon gerektiren bir yönetimi gerektirdiğini belirtmişlerdir.  

 “Size benzeyen kişilerle bir arada çalışmanın yararları neler olabilir?” sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar 

doğrultusunda görüşlerinin, benzerlikler yüksek olduğunda karar verme ve iletişim süreçlerinin pozitif yönlü 

etkilendiği yönünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karaşahin (2019)’in yapmış olduğu çalışmada da benzer 

sonuçlar elde edilmiş ve bireylerin doğuştan gelen özellikleri farklılık unsuru olarak algılamadıkları ancak 

değiştirilebilir özelliklere sahip bireylerle aynı işletme içerisinde bulunmak istemediklerini belirtmiştir. 

İşletme yöneticilerinin çalışanların cinsiyetine göre görevlendirme yapılmasının, iş verimliliğini etkilediği 

tespit edilmiştir. Robbins ve Judge, (2013)’in yapmış olduğu çalışmada ise bu çalışmanın tersine bir sonuca 

ulaşılmış ve kadınlar ile erkekler arasında öğrenme becerileri, analitik düşünme, problem çözme ve 

motivasyon açısından önemli farklılıklar bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca Aslan’a göre (2015: 364), çalışma 

ve iş yaşamı ile eğitim kurumları içinde cinsiyetle ilgili farklılıklar söz konusu olmaktadır. Ortaya çıkan bu 

problemleri çözebilme kabiliyeti, rekabetin sürdürülebilmesi, liderlik, sorunları çözümleyebilme yeteneği, 

öğrenme kabiliyeti ve sosyalleşme gibi pek çok kabiliyet bakımından kadınlar ile erkekler arasında 

farklılıkların olmadığı gün geçtikçe toplum tarafından da kabullenilmektedir. 

Bireylerin yaşının; çalışan verimliliğini ve farklılıkların yönetimini etkilediği tespit edilmiştir. Balay ve Sağlam 

(2004)’ın yapmış olduğu çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmış ve buna göre farklılıkların yönetiminde, 

farklı yaşlardaki bireyleri iş doyumuna ulaştırmanın temel amaç olduğunu, kıdem ile iş verimliliği arasında 

da olumlu bir ilişki olduğunu belirtilmiştir. 

Bireylerin medeni durumunun, çalışan verimliliğini ve farklılık yönetimini bireysel düzeyde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır.  Öncer, (2004)’in yapmış olduğu çalışmada da benzer şekillerde, evli bireylerin yeterli 

zamana sahip olamamalarının, içinde bulundukları stres ortamının veya aile yapısının iş ve aile çatışmalarına 

neden olduğunu, bu nedenle bireylerin iş doyumunun, bununla orantılı olarak iş verimliliklerinin 

etkilendiğini belirtmiştir. 

Bireylerin eğitim durumlarının, farklılıkların yönetimini bireysel düzeyde etkileyebileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. Çakar ve Arbak, (2004)’ın yapmış olduğu çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiş ve buna göre 

duygusal becerilerin, bilişsel beceriler ile kıyaslandığında eğitim ile oluşturulabiliyor olmasının, işletme için 

daha değerli olmasına neden olduğu belirtilmiştir. 

Farklılıkların yönetiminin, çalışan verimliliğini örgütsel ve grupsal düzeyde etkilemezken, bireysel düzeyde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Prokopenko, (2011)’nun yapış olduğu çalışmaya göre verimliliğin temel 

noktası, çalışanların birbirlerine karşı tutumlarıdır. Sürgevil (2010)’in yapmış olduğu çalışmada ise 

farklılıkların etkin şekillerde yönetilebildiği işletmelerde çeşitli avantajlar elde edilerek rekabet üstünlüğüne 

sahip olunabildiğini ve bu avantajlardan en önemlisinin verimlilikte artma olduğunu belirtmiştir. 
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Araştırma sonuçları incelendiğinde; iş yerlerindeki cinsiyet, dil, din, ırk vb. ayrımcılıklar, insanların 

ayrımcılık, taciz ve zorbalıklarına şahsen maruz kalması, eğitim, kariyer ve terfi konularında eşit davranış 

sergilenmemesi, saygı ve itibar görülmemesi gibi durumlar çalışma performansını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Kişilerin bireysel olarak maruz kaldığı bu olumsuz davranışlar kişilerin bireysel performans 

ve verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına benzer olarak aynı şekilde İbicioğlu ve 

Çağlar’a göre (2015: 171) insan gücünün verimliliği, işletmelerin toplam verimliliğinin artmasında belirleyici 

rol oynadığı belirtilmiştir. Çünkü teknolojiler ne kadar gelişse de yeni gelişmelerin kullanımı ve 

yönetilmesinin insan gücüne bağlı olduğu; çalışan verimliliğinin artırılmasının, ayrıcalıkların olmaması ve iyi 

iletişim ortamının sağlamasıyla mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Balay ve Sağlam’a göre (2004: 35) ise bu 

çalışma sonuçlarının tersine; çalışanların birbiriyle uyum göstermeyen ve farklı rollerinin bulunmasından 

dolayı meydana gelen ya da bireylerin sahip oldukları beklentiler ile işletme politikalarının uyum 

sağlamamasına bağlı olarak meydana gelen çatışmanın, çalışanların verimliliğini düşürdüğü belirtilmiştir. 

6. ÖNERİLER 

 Otel çalışanlarının yönetim tarafından: saygı ve itibar görmesi; kariyer ve terfi konularında duyarlı 

olunması, cinsiyet, bedensel engel, medeni durum, ırk, inanç konusunda ayrım yapılmaması; sorunların 

çözümünde yöneticilerin destek olması, iş molaların eksiksiz yerine getirilmesi, çalışanların düşüncelerine 

önem verilip toplantılara alınması, işyerindeki iklimin huzur verici olması gibi durumlar çalışan verimliliğini 

artırabilir. 

 İşletmelerde farklılıklara yönelik iletişimi arttırabilmek amacıyla otelcilik hizmetlerinde çalışanlar ile 

müşteriler arasında oluşabilecek iletişimsizlik, anlaşmazlık, çatışma, kararsızlık, sorunların çözülmemesi, ekip 

ruhunun oluşmaması gibi olumsuz durumlar karşısında çalışanlara; farklılıkların yönetimi konusunda sürekli 

eğitim ve bilgi verilmesi, olumsuzlukların çözümünde yalnız bırakılmamaları, gerektiğinde psikolojik 

danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, konusunda uzman kişilerin görevlendirilmesi ve halkla ilişkiler 

bölümünün güçlendirilmesi; tüm taraflar için yararlı olabilecektir. 

 Otellerde hem ulusal hem de uluslararası çok kültürlü çalışanlar ve müşteriler bir arada bulunmaktadır. 

Bu nedenle yöneticilerin, farklılıkların yönetimi konusunda tecrübeli olmaları, farklı kültürlerle ilgili 

araştırmalarda bulunmaları ve çalışanlara farklılıkların yönetimi konusunda sürekli eğitim faaliyetlerinde 

bulunmaları; müşteri memnuniyeti, çalışan verimliliği, işletme kârlılığı açısından önemli katkılar sağlayabilir. 

 Kişilerin etnik kökeni, yaşı, bedensel engel durumu, eğitimi, kültürü, dini, ülkesi, cinsiyeti, bedensel engel 

durumu ne olursa olsun otelcilik hizmetlerinde kusursuz olunması ve mesafeli davranılması gerekmektedir.  

 Farklı yönlere sahip bireylerle beraber çalışmak, iletişimsizliğe neden olabileceği için, işletmelerde 

birbiriyle iyi anlaşabilen bireylerin bir arada çalıştırılması, işletmeye iletişim avantajı sağlayabilir.  

 İşlerin gerektirdiği özellikler dikkate alınarak cinsiyete göre görevlendirmeler yapıldığı zaman çalışan 

verimliliğini artırabilir.  Kadınların çoğunlukta yer aldığı departmanlarda yine kadın yöneticilere yer 

verilmesi veya kadınların alışveriş yaptığı kısımlarda kadın satış elemanlarının çoğunlukta bulunması iş 

verimliliğini arttırabilir.  

 Bireylerin çoğu, yaşları ilerledikçe performanslarının azalacağına inanarak karar almakta, işverenlerin 

çoğu ise nitelikli personel arayışında yaşlı bireyleri tercih etmektedirler. Dolayısıyla, işletme yöneticileri genç 

bireyleri yaş ve deneyimsizliklerinden dolayı yetersiz görmemeli ve fikirlerini önemsemelidir ayrıca yaşlı 

bireyler de ekonomik yük olarak görülmemeli ve tecrübelerinden yararlanılmalıdır. 

 Otel çalışanlarının medeni durumları dikkate alınarak farklılıkların yönetimi konusunda bireysel, grupsal, 

örgütsel düzeyde farklı uygulamaların yapılması; çalışanların verimliliğini, müşterilerin memnuniyet 

seviyesini, hizmetlerin kalitesini ve işletmelerin karlılığını olumlu etkileyebilir.  

 Bir işletmede çalışanların eğitimleri, yetenekleri ve bilgilerinin önemli olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, yaratıcılığa, yeniliğe ve öğrenme kültürüne teşvik eden yönetim uygulamalarının 

arttırılması önerilebilir.  
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 İşletmelerinde çalışan verimliliğinin ve etkinliğin arttırılabilmesi için, farklılıklar tarafların memnuniyetini 

sağlayacak şekilde yönetilmeli çalışanlar arasında etkin iletişim sistemleri oluşturmalı ve farklılıklar tüm 

çalışanların bir zenginliği olarak görülebilmelidir. 

 Hizmet işletmelerinde çalışanlar arasında farklı yönleri olan kişilerin bir arada olmasının; düşünce 

zenginliği, esneklik kazanımı, yaratıcılık ve tolerans tanımak konusunda önemli faydalar sağlayabileceği 

konusu gözden uzak tutulmamalıdır. 

 İşletmeler etkinlik, verimlilik gibi pek çok amaçlara ulaşabilmeleri bakımından çalışanlar arasında bulunan 

farklılıkları çalışma hayatına katkı sağlayacak şekilde kazandırmalıdır  

 Küresel rakiplerin ve piyasaların artmakta olduğu ortamlarda işletmelerin üretimden önce, üretim 

sırasında ve üretim sonrasındaki bütün süreçlerde rakiplerine üstünlük sağlayabilmeleri ve rekabet üstünlüğü 

yaratabilmeleri için farklılıkları en etkili şekilde yönetmeleri gerekmektedir.  

 Çok kültürlü bir hayatın olmaz öğelerinden biri olan ve meydana gelen küreselleşmenin de etkisi ile hızlı 

bir şekilde yayılmaya devam eden farklılıklar, işletmelerde gelecek dönem içinde daha da derinden 

hissedilecektir. İşletmelerin yönetim konusunda yeterince bilinçli hale gelerek farklılıkları işletme için bir 

sorun değil fırsat olarak görmelerinde, örgütsel hayatın bir şekli olarak algılamalarında fayda bulunmaktadır. 

Bu bakımdan yöneticilerin amacı ise, şiddetli düzeyde yaşanan çatışmaların örgütsel bir ortamda değil de 

çalışan bireylerin kimliklerinin korunmakta olduğu, hoşgörü ve uzlaşma konusunda hakimiyet kurduğu bir 

örgütsel ortamının yaratılması olmalıdır.  

 Yapılacak araştırmalarda, araştırma evreninin farklı bölgelerinde, ülke çapında veya ülkeler arası 

büyüklükte olması; konu içeriğine, işletme verimliliği, örgüt ikliminin, rekabet gibi boyutların dahil edilmesi; 

çalışama sonuçlarının geneli kapsayacak şekilde yapılması, alana önemli katkılar sağlayabilir. 
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Purpose – This study aimed to interpret the differences arising from the effect of demographic 

variability by analyzing the relationship between perceived social media performance and brand image. 

Design/methodology/approach –  To obtain the study data, a survey application was conducted with 

385 users who followed Netflix Turkey social media accounts and had different demographics. 

Findings – According to the results of the analysis, social media performance positively affects the 

brand image. In addition, it was determined that social media performance and brand image were 

perceived differently according to demographic variables. 

Discussion –  Social media performance and the resulting brand image are very important for 

businesses. In this context, the analysis revealed that there is a positive relationship between perceived 

social media performance and brand image. While social media performance and brand image 

perception differ according to age group and income status, it has been concluded that social media 

performance and brand image do not differ according to gender and education level. In addition, due 

to the limited number of studies examining social media performance and brand image together in the 

digital branding process in the literature and the results of the analysis, it is thought that the study will 

contribute to both the literature and the sectoral field. 

 

1. Introduction  

As a result of the developments in today's communication technologies, the concepts of digitalization and 

social media have emerged. In addition to the fact that people prefer social media channels for different 

purposes, communication has started to digitize and the use of social media, which is one of these tools, has 

led to various businesses and brands taking their place and operating in this area for marketing activities. 

Digital channels and assets are used to communicate a brand's position (or purpose) as part of multichannel 

brand communication or interaction programs. 

Unlike digital marketing, branding aims to establish links between consumers and the product or service 

offered to ensure brand recognition in the digital world. In short, the goal of digital branding today is not to 

increase sales, but to increase brand awareness, image, and style and in return to ensure long-term customer 

loyalty. 

Brands that provide the opportunity to meet and interact with consumers directly through social media can 

carry out communication activities at almost no cost to promote their goods and services and strengthen their 

brand image. Currently, it has been considered important to research this area, depending on the use of social 

media is indispensable for the brand and brand image. 
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2. Conceptual Framework 

Brand 

Brand concept 

To distinguish a product or object from a brand like the concept, according to the American Marketing 

Association's definition: “determining or identifying a vendor's product or service as distinct from other 

sellers, name, phrase, design, symbol, or any other features.” (Hatch & Schutz, 2011). 

Brand image 

Brand value is also evaluated as a total reflection of the brand image and the tangible and intangible assets of 

the brand (Aktepe & Baş, 2008). According to Keller (1993), a brand image is consumers’ perception of a brand 

that reflects brand associations in consumers’ memory. It involves consumers’ thoughts and feelings toward 

the brand (Roy & Banerjee, 2007), or their mental image about a brand that makes it unique in comparison to 

other brands (Faircloth, 2005). Brand images include consumers’ knowledge and beliefs about various 

products of the brand and nonproduct features. They represent the personal symbolism that consumers 

associate with the brand, which includes all descriptive and evaluative information about the brand (Iversen 

& Hem, 2008). If consumers have a favorable brand image, their message has a stronger influence in 

comparison to other brands (Hsieh, 2008). 

Kotler (2000: 180) states that people's beliefs about the brand create the image of the brand. Perceptions and 

beliefs about the brand directly affect the profitability of the brand and therefore the continuity of the 

company. Brand image plays an important role in the development of a brand. Because the brand image, 

which is related to the reputation and reliability of the brand, then turns into "guidelines" that the consumer 

audience refers to try or use a product or service. Trial and consumption for brands by the consumer result 

leads to a specific experience (brand experience) that will determine whether the consumer will be loyal to the 

brand or simply an opportunist (easy to switch to another brand). Brand image is a representation of the 

general perception consisting of knowledge and belief about the brand. Brand image is closely related to 

attitudes and beliefs that create a choice (preference) for a brand (Wijaya, 2013: 58). 

The importance of brand image  

Brand image is very important for businesses, not only does it leave an unforgettable impression on 

consumers, but it also allows your customers to know what to expect from your company. It's a way to separate 

yourself from competitors and make it clear what you're offering. Your brand is built to be a true 

representation of who you are as a business and how you want to be perceived. The brand image is highly 

critical because of its impact on the business. Brand image can change the way people perceive your brand, 

increasing your preference and brand awareness. The main reason why a brand image is important to a 

business is that it affects how a business is recognized and perceived by consumers. 

In today's conditions, one of the channels that businesses use to create and manage brand image is social 

media. As part of the social media strategies of brands, the importance of mutual communication increases 

the value of the corporate image. Social media is a virtual communication environment in which consumers 

can receive instant feedback, transfer information, and brands can create images. During communication 

established on social media, the business can create the brand image it wants by managing the perception it 

wants to create on the opposite side with the communication strategies it uses. Creating a brand image requires 

an informed management process that needs to be well managed. Businesses must be aware of this. 

3. Digital branding 

Services carried out for digital branding aim to increase brand awareness, explain the mission and vision of 

the business and develop and strengthen customer loyalty. 

Digital branding is a form of branding and brand management. It takes the traditional concept of branding 

and translates it into the digital world. It leverages the power of the internet as well as digital marketing 

strategies to strengthen a brand's online profile. 



Ş. Ok – M. Baş 13/4 (2021) 3858-3872 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3860 

Branding in the digital surroundings emphasizes the point of branding in a fresh means. It is not only a logo, 

slogan, sound, or color, however, it is the whole practice clients buy on the internet in any case of provided 

that it is made by the brand or not (Rowles 2014, 11). 

The purpose of digital branding is to offer a worth suggestion that is genuine and distinct to assist clients to 

understand the firm as a complete. Digital branding investigates occupant profiles and buys processes, so it 

can structure cognizance and credit owing to precious meaning in a measurable method (Rowles 2014, 21). 

Graham (2008) emphasized that the marketers are not in control of the introduction of their brands to 

consumers, nor do they have the loudest voice. The competitor's exploitation of digital branding is not limited 

to the brand's adjoint to their outlets. Hankinson & Cowking (2005) emphasize that the sophistication of 

brands is reflected in the form of traditional marketing, right along with side media platforms, submits a 

certain set of ways for appealing the consumers. 

What our customers think about us is more important than what we think about our business. Our digital 

branding efforts mean a lot about who we are and what value we provide to our customers, potential 

customers, partners, members, or consumers. 

Building a strong digital branding strategy provides great opportunities for businesses to compete, but it can 

have negative consequences for your brand if neglected (Tolon,Zengin,2016:31). 

Creating digital brand identity 

A brand’s identity consists of characteristics and properties of the brand that adhere to the genuine set of 

associations that a company desires to design and sustain (Alselm & Kostelijk, 2008; Esch, 2008). Brand identity 

aids design connections between the company and consumers (Fournier, 1998), and can conduct to sensations 

of brand personality (Aaker, 1997; Aaker, Fournier, & Brasel, 2004). 

Creating a corporate identity is the first and priority issue you should consider for branding in the digital age 

we are in. One of the most important elements of an organization, company, or brand is to create a corporate 

identity. Corporate identity and branding are a process that needs to be followed very carefully.  

The stability of corporate identity on digital platforms is one of the important elements of the branding process. 

For this reason, the stages of creating brand identity in the digital branding process of institutions are included. 

Digital institutions as part of the identity formation process; provide content, search, engine optimization, 

mobile compatibility, social media communication, rich media, e-commerce, e-mail marketing, and customer 

interactions are among the factors that need to be carefully evaluated. 

7 basic elements should be considered while creating a corporate identity; 

• Customer 

Traditionally, the customer is the end-user of our product. The customer emerges at the last point in the chain 

of activities related to making the product usable and offering it to consumption. 

In the digital sense, it is necessary to examine what customers are looking for, which devices, when they use, 

and which social networks they prefer, as well as how often they interact with websites and applications, and 

make decisions by evaluating the results of these reviews. Your corporate identity must be able to be 

transferred end-to-end through your online brand. 

• Identity 

Brand identity is the element created by brand managers that gives direction, purpose, and meaning to the 

brand. Just as an identity card saves people from being human beings and gives them a name, brand identity 

is also one of the most important factors that distinguish the brand from other brands. 

• Competitors 

Thanks to digital channels, companies can be examined more transparent and in detail than ever before. Some 

points that can be examined while competitor analysis is so easy; competitors' positions in search results, 

sample applications, user experiences of web pages, and e-mail addresses. Predictions can be made on what 
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competitors are offering, how they communicate, what the experience is like, and where they are focusing on 

customers and products online. 

With competitor analysis, the social networks where competitors are located and focused can be seen, the 

competition volume of search keywords between competitors can be examined, and the content strategy they 

use to create more interaction can be learned. 

• Message 

Messages that support the product, service, or customer value are necessary to establish the identity and 

ensure that customers understand this in a short time. Brand messages given on digital platforms should all 

be in the same tone and consistency, and the narrative style should be natural and coincide with the brand 

image. 

• Location 

In traditional definition, the business location is the place where the business decides to carry out its 

operations. The choice of location has a significant impact on the costs and profitability of the business. 

With the introduction of the internet into our lives, the binding power of distances has become very weak. 

Today, companies can open their doors to potential customers anywhere in the world, regardless of their place 

of establishment, through their websites. They can sell through the e-commerce system and send the sold 

product to the customer's door. These new possibilities rewrote the location description for companies. 

Brand awareness and responsibility have become more important with the use of smartphones. Location-

based applications make it possible for customers to find companies more easily. Mobile devices make it easy 

for customers to share their product or service purchase experience. Such activities add value to the brand by 

creating a marketing effect of word of mouth. 

• Product 

The concept of the product is one of the most fundamental elements of the marketing mix. It is divided into 

two in terms of being touch and untouchable and can mean different things to different people. 

In the branding process, products are seen as the main message and positioning element of the brands. Some 

of the activities that will help brands provide action and can be used for the promotion of products; 

a. Description of the product with video content. 

b. Interactive applications to be developed to examine the product interactively. 

c. Sharing product features and facilities through social media. 

d "Augmented Reality" applications to be developed for use in mobile vehicles. 

e. Real-time communication based on user input. 

We see that brands bring together a personalized product experience with their customers on online platforms, 

using tactics to meet customer expectations, surprise them and be different from their competitors. 

• Team 

How people understand and communicate the promises of the brand in an organization is important for the 

progress of branding. It takes time to recruit, train and supervise the right people. Your team is crucial to 

getting the brand message right because a digital brand communication strategy is nothing without content. 

4. Social Media 

Definition of social media and related concepts 

According to Tuten & Solomon (2014: 2), ‘’social media are the online means of communication, collaboration, 

conveyance and cultivation among interconnected and interdependent networks of people, communities, and 

organizations enhanced by technological capabilities and mobility.’’ 

Social Media (SM) consists of various internet-based applications that build on the foundations of Web 2.0 

(Laroche, Habibi, & Richard,2013), empowering online communities to share individual content through a 

representation of personal identities and interests, allowing for real-time, two-way communication. Web 2.0 

has enabled the easier and faster circulation of information, referred to as a "demand-pull and supply push 
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for knowledge" via different forms of social networks (Liburd, 2012). The management of a brand's social 

media tools is now a part of the brand image (Aktepe & Ertürk, 2020). 

Social media tools 

Social media platforms that create social media with applications implemented and combined with Web 2.0 

technology can be defined as technological software that creates sharing and interaction between people and 

communities (Fisk, 2009). 

A Social Media Platform is defined as a web-based and mobile-based Internet Application that allows the 

creation, access, and exchange of user-generated content. Commonly used social media tools include 

Facebook, Instagram, and Twitter (Penni, 2017). Social media tools can be classified as blogs, wikis, micro 

blogs, media sharing sites, social networking sites, social bookmarking sites, podcasts, virtual worlds, online 

communities (Yanar&Yılmaz,2017). 

Facebook was founded by Mark Zuckerberg in 2004 as a social networking site exclusively for Harvard 

University students. Mark Zuckerberg's goal was to make the world a more open and connected place. 

Participants had to have an e-mail address with the extension "Harvard Edu" to connect to Facebook (Okur & 

Özkul, 2015). 

Instagram, on the other hand, provides users with a platform to capture and share their moments through a 

series of images and videos (Hu et al., 2014). It is a fast-growing and developing social networking site with 

photo-sharing, video-sharing, and social networking services online and on smartphones. The idea behind the 

site is to share photos and videos using a hashtag, and this hashtag (#) is so that other users can find photos 

(Sheldon & Bryant, 2016). Finally, Twitter was founded in 2006 by Jack Dorsey and partners. Twitter is a social 

network where users can write posts called “tweets” (tweets), which are limited to 140 characters. It was one 

of the most used internet tools in 2013. Twitter is a service that contains short, clear, clear statements that can 

be created and perceived by anyone, where people can constantly communicate by sending messages faster 

and more often (Weller et al., 2014). Over time, while the use of social media has taken a large place in the lives 

of many people, it has also become the channels that users need in many subjects (Akyıldız&Yılmaz, 2020). 

Social media and brand relationship 

The relationships organizations can manifest between customers and their brands have become an important 

focus in marketing (Fournier, 1998; Fournier & Avery, 2011; Fournier, Dobscha, & Mick, 1998). The win-win 

of consumer-brand relationships is that consumers derive satisfaction through greater attachment to brands 

and that firms that better understand and respond to customer needs generate more brand loyalty and 

profitability. Achieve these goals requires more connections and interactions between consumers and brands 

to foster meaningful relationships between them.  

As interest in the brand-building benefits of social media use grows, more research is needed to guide 

marketers in a digital world. Since a brand relationship is often fostered and progressed gradually, the research 

focus should be extended from superficial social media presence (e.g., yes or no) to more in-depth dimensions 

of social media interaction (e.g., frequency and amount). Social media interaction refers to a consumer's 

proactive engagement with the brand on social media platforms such as following, replying, tweeting, sharing, 

liking, participating, and so on. Consumers' proactive interaction with the brand on social media can be 

viewed as “a customer's level of cognitive, emotional and behavioral investment in specific brand interactions” 

(Hollebeek, 2011). 

Social media platforms, which provide rich content for brands, are a digital space where the target audience 

is active. According to Aaker, this digital space is an effective force for brands and brand development: (Aaker, 

2015). Advantages of brands in the digital space are listed as follows; 

- Allows participation: a participating target audience will be more prone to listening, learning, believing, and 

changing behavior than people who passively encounter advertising. 

- Ensures that the content is rich and deep: social media is not limiting in terms of content, it can contain a 

large amount of information. 

- Goal watchers: in the digital field, even individual goals can be observed. 
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- Gives confidence: because the sales target is less visible, communication in the digital space gives a higher 

level of confidence. 

5. Method 

Research paper, Ankara Hacı Bayram Veli University Ethics Commission dated 24.03.2021, issue: E-11054618-

302.08.01-16496, 03 was discussed at the meeting and it was unanimously decided that there is no ethical 

objection to the work of the person concerned, provided that permission is obtained from the planned places. 

Subject of research 

The research examines the relationship between perceived social media performance and brand image. Netflix 

Turkey brand was discussed in the research. The reason Netflix Turkey was chosen as a brand is that this 

brand uses social media effectively and is a digital brand. The problem of the research is to determine the 

impact of the activities carried out by brands through social media on the brand and brand image. 

Purpose and importance of research 

For brands, being on social media platforms is very important in terms of being able to communicate directly 

with consumers, direct consumer acquisition and image correctly, maintain their assets and create a 

competitive advantage. 

Today, almost all of the brands, without distinguishing the sector with the point where technology comes, 

have started to use this medium in their marketing strategies by operating in the digital world offered by 

technology. In this context, Netflix Turkey's social media performance with users is aimed to reveal the 

relationship between the brand image. 

The main aim of the research is to determine whether the communication strategies carried out by brands 

through social media affect consumers ' perceptions of the brand and brand image positively or negatively. 

Research Model  

In this research, with the sub-dimensions of page applications, entertainment applications, informative 

applications, customer relations applications, and word of mouth; The relationship between the single sub-

dimension brand image in the brand image scale was revealed. In addition, it was investigated whether each 

sub-dimension showed a significant difference in terms of gender, age, education status, and income status 

demographic characteristics in the first part of the questionnaire, as well as the average time spent on social 

media platforms and the change in the perspective of what was shared on social media platforms. 

Figure 1. The Research Model 
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Hypotheses of research 

The main purpose of the research is to determine whether there is a significant relationship between perceived 

social media performance and brand image. The sub-hypotheses are to determine whether the perceived social 

media performance and brand image differ according to the demographic characteristics of the participants. 

For these purposes, the hypotheses were formed as follows; 

H1: There is a significant relationship between perceived social media performance and brand image. 

H2: Perceived social media performance varies by gender. 

H3: Perceived social media performance varies by age group. 

H4: Perceived social media performance varies according to education level. 

H5: Perceived social media performance varies according to income level. 

H6: Brand image varies by gender. 

H7: Brand image varies according to age groups. 

H8: Brand image varies according to education level.  

H9: Brand image varies according to revenue level. 

Methodology of research 

2 scales were used in the study. The first scale is the “perceived social media performance scale” developed 

by Kim and Ko (2012). In the second, the “brand image scale”, which was prepared in the type of Likert scale 

consisting of 8 items, developed by Sönmezoğlu (2015), was used to measure the participants ' views on the 

brand image of Netflix Turkey.  

Population and sample  

The main focus of the research is social media users with different demographics who follow Netflix Turkey 

social media accounts. In the study, the easy sampling method was preferred from non-random sampling 

methods. In total, 385 social media users participated in the survey and all surveys were evaluated. 

Data collection tools  

Survey application was carried out as a data collection method. While creating the survey questions, academic 

studies about perceived social media performance and brand image were evaluated and finalized to determine 

the income level, age group, and average daily time spent on social media. The questionnaire consists of three 

parts. The first part of the survey form contains questions created to determine the demographic characteristics 

of respondents and their habits of using social media platforms. The second part includes the scale of the 

perceived social media platform. In the third chapter, questions are given that measure the brand image of 

Netflix Turkey. 

Analysis of the data 

The SPSS Statistics 23 program was used for the analysis of the data obtained. Before proceeding to the analysis 

of the data obtained from the scale, the reliability and validity of the scale were first analyzed. Descriptive 

statistical methods were used when analyzing survey questions. The methods used are Factor Analysis, 

correlation analysis, ANOVA, T-Test, and the results obtained are expressed in tables and graphs. 
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6. Findings 

Statistics for demographic variables are presented in Table 1.  

Table 1. Demographic Characteristics of Participants 

Gender N % 

Woman 184 47.8 

Man 201 52.2 

Age   

18-25 106 27.5 

25-32 154 40.0 

32 and above 125 32.5 

Education   

High school 40 10.4 

Associate’s degree 21 5.5 

Bachelor’s degree 233 60.5 

Postgraduate 91 23.6 

Income   

2000 TL and below 57 14.8 

2000 TL and 4000 TL 102 26.5 

4000 TL and 6000 TL 105 27.3 

6000 TL and 8000 TL 60 15.6 

8000 TL and 10.000 TL 25 6.5 

10.000 TL and above  36 9.4 

Of the participants in the study, 47.8% were women and 52.2% were men. 60.5% of the participants received 

a bachelor's degree and 23.6% received a postgraduate degree. 40.0% of respondents were between the ages 

of 25-32. 26.5% have an income of 2,000 TL- 4,000 TL and 27.3% have an income of 4,000 TL- 6,000 TL. 

Table 2. Frequency Distributions of The Average Time That Participants Spent on Social Media Platforms 

What is the average daily time you spend on social media platforms  N % 

Less than 1 hour 56 14.5 

1-3 hours  202 52.5 

3-5 hours 92 23.9 

5-7 hours 19 4.9 

7 hours and above 6 4.2 

52.5% of participants were between 1-3 hours, and 23.9% had an average time spent on social media of 3-5 

hours. 

Table 3. Frequency Distributions of What Is Shared on Social Media to Change The Perspective of 

Participants in The Study 

Do brand-related content and shares on social media platforms cause a 

change in your view of the brand ? 

n % 

Yes 268 69.6 

No 21 5.5 

Sometimes 96 24.9 

69.6% of respondents stated that brand-related content, comments, or shares on social media platforms caused 

a change in their perspective on that brand. 
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Table 4. Perceived Social Media Performance Scale Reliability Analysis 

References Factor 1 

Entertainment 

Factor 2 

Interaction 

Factor 3 

Trend 

Factor 4 

Customization 

Factor 5 

Word of 

mouth  

Netflix Turkey's social media 

network is fun to use 

0,80     

The content contained within 

Netflix Turkey's social media 

network is of interest. 

0,83     

Netflix Turkey's social media 

networks allow the brand to 

share information with other 

consumers. 

 0.76    

It is possible to talk or 
exchange ideas with other 
consumers on Netflix Turkey's 
social media network. 

 0,58    

It's easy for me to share my 

ideas on Netflix Turkey's social 

media network. 

 0.66    

Content on Netflix Turkey's 

social media network is the 

latest information. 

  0,78   

Using Netflix Turkey's social 

media network is quite 

fashionable. 

  0,80   

Netflix Turkey's social media 

network provides the ability to 

search for information 

organized according to needs. 

   0,73  

Netflix Turkey ' s social media 

network provides personalized 

service. 

   0,80  

I can transfer the information I 

want to transfer to my friends 

about Netflix Turkey from the 

social media networks of 

Netflix Turkey. 

    0,68 

I would like to upload content 

obtained from Netflix Turkey's 

social media networks to my 

own blog or micro blogs. 

    0,75 

Cronbach’s Alpha 0,801 0,642 0,790 0,781 0,701 

According to the table, participants can talk to other consumers or exchange ideas on Netflix Turkey's social 

media network with a value of 0.58."His statement has been. “The content contained in Netflix Turkey's social 

media network is interesting, " said the statement, which was the most attended by participants with a value 

of 0.83."his statement has been. The reliability value (α) of the scale was found to be 0.898. 
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Table 5. Perceived Social Media Performance Scale KMO and Barlett Test 

Kaiser Meyer- Olkin Test  ,914 

Barlett Test                                            Chi- square 

                                                                 Degree of freedom 

2655,635 

55 

                                                                 Significance ,000 

Determining the KMO value as ,914 according to the results in Table 5 results in the appropriate distribution 

of factor loads on the perceived social media performance scale  

Table 6. Brand Image Scale Factor Analysis 

References Cronbach’s Alpha 

1.Netflix Turkey expresses difference to me 0,81 

2. Netflix Turkey reminds me of quality. 0,85 

3. Netflix Turkey expresses strength to me. 0,76 

4. "Popularity" is one of the concepts that best describes Netflix Turkey. 0,89 

5. Compared to other brands, I show a high reputation to Netflix Turkey. 0,88 

6. Netflix Turkey's status is higher than that of competing brands. 0,81 

7.Netflix Turkey is the leading brand in its category. 0,78 

8.Netflix Turkey is privileged. 0,77 

According to the table, the least agreed statement of the participants with a value of 0.76 is "Netflix Turkey 

means power to me." has been the statement. “Popularity” is one of the concepts that best describes Netflix 

Turkey with a value of 0.89. The reliability value (α) of the scale was found to be 0.943. 

Table 7. Brand Image Scale KMO and Barlett Test 

Kaiser Meyer- Olkin Test  ,921 

Barlett Test                                              Chi- square                                                                                    

Degree of freedom 

2735,355 

28 

                                                                 Significance ,000 

Determining the KMO value as ,921 according to the results obtained in Table 7 gives the result that the factor 

loads in the brand image scale are distributed appropriately. 

Table 8. Correlation Analysis of Perceived Social Media Performance and Brand Image 

 Perceived Social Media 

Performance 

Brand 

İmage 

Perceived Social Media Performance       Pearson Correlation 

                                                                        Sig. (2- tailed)  

                                                                        N 

1 

 

385 

    ,823 ** 

,000 

385 

Brand İmage                                                Pearson Correlation 

                                                                       Sig. (2- tailed)  

                                                                       N 

    ,823 ** 

,000 

385 

1 

 

385 

Since the Pearson correlation coefficient in Table 8 is determined as 0.823, it is seen that there is a strong and 

positive relationship between the two variables. According to these results, the H1 hypothesis was confirmed. 

Table 9. Perceived Social Media Performance and Gender T Test 

Gender N Average Sta. deviation T P 

Woman 184 3,71 0,9848 -1,660 0,061 * 

Man 201 3,90 0,9590   

According to Table 9, since the value of (p) is greater than 0.05, no significant differentiation was detected 

between perceived social media performance and gender. According to these results, the H2 hypothesis was 

rejected. 
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Table 10. Perceived Social Media Performance and Age Groups ANOVA Test 

Age N Average Sta. deviation F P 

18-25 106 3,52 1,13 9,418 0,032* 

25-32 154 3,82 1,19   

32 and above 125 4,06 1,29   

According to the ANOVA test data, the p value (significance) was found to be 0.032 <0.05. According to these 

results, a significant difference was found between the age groups of the participants and their perceived social 

media performance. When the Tukey test was examined to determine which age variables caused this 

difference; Netflix Turkey social media performance perceptions of participants aged 32 and over were found 

to be higher than other age groups. According to these results, hypothesis H3 was confirmed. 

Table 11. Perceived Social Media Performance and Education Status ANOVA Test 

Education Status N Average Sta. deviation F P 

High school 40 3,64 0,89 1,480 0,062* 

Associate’s degree 21 3,82 0,95   

Bachelor’s degree 233 3,81 0,92   

Postgraduate 91 3,45 1,02   

According to the ANOVA test data, the p-value was found to be 0.062> 0.05. According to the data obtained, 

it was determined that there was no significant difference between the educational status of the participants 

and the perceived social media performance. According to these results, the H4 hypothesis was rejected. 

Table 12. Perceived Social Media Performance and Income Level ANOVA Test 

Income Level N Average Sta. deviation F P 

2000 TL and below 57 3,43 1,15 10,860 0,040* 

2000 TL and 4000 TL 102 3,91 1,07   

4000 TL and 6000 TL 105 4,09 1,04   

6000 TL and 8000 TL 60 3,80 1,10   

8000 TL and 10.000 TL 25 3,75 1,02   

10.000 TL and above  36 3,52 1,15   

According to the ANOVA test data, the p value was found to be 0.040 <0.05. According to the data obtained, 

it has been determined that there is a significant difference between the income level of the participants and 

their perceived social media performance. When the Tukey test, which was conducted to determine the income 

variables that caused this difference, was examined; It has been concluded that the Netflix Turkey social media 

performance perceptions of the participants with an income between 4000 TL and 6000 TL are higher than the 

other income groups. According to these results, the H5 hypothesis was confirmed 

Table 13. Brand Image and Gender T Test 

Gender N Average Sta. deviation T P 

Woman 184 3,84 1,26542 -1,308 0,192* 

Man 201 3,96 1,28463   

According to the results obtained in Table 13, a significant difference between brand image and gender could 

not be detected since the (p) value was greater than 0.05. According to these results, the H6 hypothesis was 

rejected. 

Table 14. Brand Image and Age Groups ANOVA Test 

Age N Average Sta. deviation F P 

18-25 106 3,54 1,11 3,245 0,014* 

25-32 154 4,31 1,20   

32 and above 125 4,11 1,08   
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According to the ANOVA test data, the p value (significance) was found to be 0.014 <0.05. According to these 

results, it has been determined that there is a significant difference between the age groups of the participants 

and the brand image. Tukey test was used to determine the significant difference seen in the ANOVA test. 

According to Tukey test results; It has been concluded that the Netflix Turkey brand image perceptions of the 

participants in the 25-32 age range are higher than the other age groups. According to these results, the H7 

hypothesis was confirmed. 

Table 15. Brand Image and Education Status ANOVA Test 

Education Status N Average Sta. deviation F P 

High school 40 4,03 0,98 1,864 0,124* 

Associate’s degree 21 3,64 0,86   

Bachelor’s degree 233 3,81 0,94   

Postgraduate 91 3,86 1,03   

According to the ANOVA test data, the p-value was found to be 0.124> 0.05. According to the data obtained, 

it was determined that there was no significant difference between the educational status of the participants 

and the brand image. According to these results, the H8 hypothesis was rejected. 

Table 16. Brand Image and Income Level ANOVA Test 

Income Level N Average Sta. deviation F P 

2000 TL and below 57 3,48 1,08 3,748 0,016* 

2000 TL and 4000 TL 102 3,94 0,96   

4000 TL and 6000 TL 105 4,17 1,03   

6000 TL and 8000 TL 60 3,81 1,14   

8000 TL and 10.000 TL 25 3,76 1,17   

10.000 TL and above  36 3,49 0,98   

According to the ANOVA test data, the p-value (significance) was found to be 0.016 <0.05. According to the 

data obtained, it was determined that there was a significant difference between the income level of the 

participants and the brand image. Tukey test was used to determine the significant difference seen in the 

ANOVA test. According to Tukey test results; It was concluded that the Netflix Turkey brand image 

perceptions of the participants with an income between 4,000 TL and 6,000 TL were higher than the 

participants in the other income group. According to these results, the H9 hypothesis was confirmed. 

7. Conclusion and Suggestion 

The place of social media, which is the new form of communication in the globalizing world, in our lives has 

reached an undeniable reality. Businesses that do not ignore the spread of social media users have created 

profiles for themselves on social media.  

Brands that can create their corporate pages through social media platforms can communicate directly with 

consumers and determine the strategy of brand-related promotional activities through the applications they 

can develop under these pages. 

One of the most significant points that determine brands that develop various strategies to attract the attention 

of consumers from their competitors; is the image of the brand. Brands that want to be in the minds of 

consumers can share their messages with consumers through social media applications. These applications, 

which differentiate goods or services from the point of view of the consumer and make them easy to 

remember, offer important opportunities to brands and businesses in terms of branding strategies. 

With the brand image, consumers develop positive feelings towards the brand. Along with the brand image, 

consumers' perceptions of the brand shaped. For this reason, businesses need to convey messages that will 

create the right image for their consumers. In this direction, because of the developments in technology, social 

media has become an important channel for companies to create the right image and convey the messages 

they want. 

It has been observed that the findings obtained as a result of the analyzes made within the scope of the research 

give clear answers to the problems of the research. It was concluded that the relationship between perceived 
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social media performance and brand image, which is the main problem of the research, is significant and 

positive. The sub-problems of the research are the examination of Netflix Turkey's social media performance 

and brand image perception according to the demographic characteristics of the participants. It was concluded 

that the social media performance perceptions of the participants did not differ according to gender and 

educational status. It has been concluded that there is a difference in social media performance perceptions 

according to the age and income status of the participants. 

While it is seen that the participants between the ages of 18-25 have the lowest perception of social media 

performance; Participants aged 32 and over were found to have the highest perception. It has been concluded 

that the participants aged 32 and over find Netflix Turkey social media accounts more entertaining and 

interesting than the participants in other age groups. When the relationship between perceived social media 

performance and income level is examined, it is concluded that the lowest perception is in the participants 

with an income of 2000 TL and below. As the income level of the participants increased, it was seen that they 

found Netflix Turkey's social media accounts more entertaining and interesting. 

Another sub-problem of the research is to determine the relationship between the brand image perceptions of 

the participants and their demographic characteristics. It was concluded that the perceptions of the 

participants regarding the brand image did not differ according to their gender and educational status. While 

it was concluded that the participants between the ages of 18-25 had the lowest brand image perception; It has 

been concluded that the participants in the 25-32 age range have a more positive brand image compared to 

other age groups in Netflix Turkey reminds me of quality and is the leading brand in its category. When the 

relationship between income level and brand image is examined, it is seen that the lowest brand image 

perception is in the participants with an income of 2.000 TL and below. It has been concluded that as the 

income level increases, the perception of brand image changes positively. 

It is seen that the H1, H3, H5, H7, and H9 hypotheses determined within the scope of the study are accepted. 

Based on these results, it has been concluded that the use of social media is very effective in creating the brand 

image of enterprises and strengthening the brand image created. 

It can be stated that the results of the research are similar to other research results in the literature. Studies 

aimed at measuring the relationship between perceived social media performance and brand image have 

shown that there is a positive and meaningful relationship in which similar results emerge. 

Considering the increasing importance of the literature review for social media, it can be said that it will affect 

the brands and the images of the brands in the same direction. At the same time, it can be acted on by taking 

into account that the studies on perceived social media performance and brand image according to the results 

of the scales examined together with demographic characteristics differ according to income status and age. 

In order to positively change the perceptions of users between the ages of 18-25 in terms of Netflix Turkey 

social media performance and brand image, student package options can be offered to users in this age group. 

In addition, the content and shares published on social media can be prepared in a way that will attract the 

attention of the participants in this age group. Since it was concluded that the perception of brand image 

decreases as the income level decreases as a result of the relationship between income level and brand image, 

it can be suggested to offer package options that can be used by the participants in the lower income group. 

If Netflix Turkey wants to differentiate at the gender and education level for its brand image and perceived 

social media performance, it can realize different social media strategies on the basis of these demographics. 

It is possible for participants to talk to other consumers or exchange ideas on Netflix Turkey's social media 

network. If Netflix Turkey prefers to give the impression that participants can exchange ideas more easily and 

to give a positive opinion, they can implement studies in this field. The group with the lowest perception of 

both social media performance and brand image is the group of participants aged 18-25. Based on these, it can 

be suggested that Netflix Turkey should follow strategies that will positively change both social media 

performance and brand image perceptions for those in this age group. In addition, it was concluded that the 

interaction dimension in Netflix Turkey's perceived social media performance scale lags behind other 

dimensions. It can be stated that one of the most important competitive tools today is to have a good interaction 

with consumers. Based on this, it can be suggested that Netflix Turkey follow strategies in such a way that 

mutual interaction with consumers can be more intense and effective in social media accounts and work on 

this dimension. Opinions of users can be obtained for the shares made on social media. It can be suggested as 
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a strategy that will create a positive change on brand image and social media perceptions in order to increase 

interaction and meet their expectations by being in contact with users by asking what kind of content they 

want to see and in which direction they browse the posts. 

It can be stated that the social media strategies implemented by Netflix Turkey and the resulting brand image 

show parallels. While the majority of respondents stated that they viewed Netflix Turkey's status as much 

higher than rival brands, they also stated that they reminded of quality for the perception of brand image. 

Based on these results, it can be stated that Netflix Turkey's brand image and social media performance are 

compatible with each other. 

For future studies, a wider range of comparisons can be carried out with Netflix Turkey and other rival brands 

operating on digital platforms. It is thought that the results of this study will shed light on social media 

practitioners, brands and the work to be carried out thereafter. 
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Amaç – Çalışmanın temel amacını, Savickas ve Porfelli tarafından geliştirilmiş özgün kariyer uyum 

yeteneği ölçeğinin konaklama sektörü çalışanları üzerinde uygulanabilir bir versiyonunun Türkçeye ve 

Türkiye kültürüne uyarlanması oluşturmaktadır. 

Yöntem – Çalışma kapsamında ölçeğin kültürlerarası eşdeğerliğinin sağlanması amacıyla, yapı 

eşdeğerliği, kültürel ve dilsel eşdeğerlik ve ölçüm eşdeğerliği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla ölçek 

yapısı irdelenmiş ve aynen korunması kararlaştırılmıştır. Kültürel ve dilsel eşdeğerliğin sağlanması 

amacıyla paralel kör çevirileri takiben, uzman paneline başvurulmuştur. Ölçüm eşdeğerliğinin 

sağlanması amacıyla Antalya’da faaliyet gösteren otellerin çalışanları arasından belirlenen 339 kişilik 

bir örnekleme ait veriler açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi tutulmuştur. 

Bulgular – Ölçek yapısının özgün versiyonuna uygun olarak korunmasının, yapı eşdeğerliği 

noktasında uygun olacağına karar verilmiştir. Bununla birlikte kültürel ve dilsel eşdeğerlik noktasında 

gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ölçeğin kültürel ve dilsel açıdan Türkçeye ve Türkiye kültürüne 

uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçüm eşdeğerliği noktasında açıklayıcı faktör analizi 

(KMO=0,953; p<0,001) ve doğrulayıcı faktör analizi (χ2/sd=1,985; RMSEA=0,054; GFI=0,90; CFI=0,956; 

NFI=0,916) sonuçlarının kabul edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tartışma – Çalışma kapsamında Türkçeye ve Türkiye kültürüne uyarlanan kariyer uyum yeteneği 

ölçeğinin, konaklama işletmeleri çalışanları üzerinde uygulanabilir geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Purpose – The study's primary goal is to adapt an applicable version of the original career adapt-abilities 

scale developed by Savickas and Porfelli to Turkish and Turkish culture.  

Design/methodology/approach – Within the scope of the study, to ensure the intercultural equivalence 

of the scale, structural equivalence, cultural and linguistic equivalence and measurement equivalence 

were emphasized. For this purpose, the scale structure was examined, and it was decided to keep it. 

Following parallel blind translations, an expert panel was consulted to ensure cultural and linguistic 

equivalence. In order to provide measurement equivalence, the data of a sample of 339 people drawn 

from the employees of the hotels operating in Antalya were subjected to explanatory and confirmatory 

factor analysis. 

Findings – It has been accepted that the preservation of the scale structure in accordance with the 

original version would be appropriate in terms of structural equivalence. In addition, as a result of the 

studies carried out at the point of cultural and linguistic equivalence, it was concluded that the scale is 

culturally and linguistically appropriate for the Turkish language and culture. At the point of 

measurement equivalence, it was concluded that the results of exploratory factor analysis (KMO=0.953; 

p<0.001) and confirmatory factor analysis (χ2/df=1.985; RMSEA=0.054; GFI=0.90; CFI=0.956; NFI=0.916) 

were acceptable. 

Discussion – As a result, it was concluded that the career adapt-abilities scale, adapted to the Turkish 

language and culture, is a valid, reliable and applicable measurement tool to the employees of 

accommodation enterprises. 

 

mailto:enginbayraktaroglu@anadolu.edu.tr
mailto:oktayemir@anadolu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-9956-2593
https://orcid.org/0000-0002-7972-1980


E. Bayraktaroğlu – O. Emir 13/4 (2021) 3873-3888 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                 Journal of Business Research-Turk 3874 

1. GİRİŞ 

İşletmelerin zaman içerisinde büyümeleri, çalıştıkları iş kollarını çeşitlendirmeleri ve gerçekleştirdiği yatay 

yahut dikey birleşmeler, yaşanan bu değişiklikleri yürütecek ya da bunlara uyum sağlayabilecek yönetici ve 

işgörenlere olan ihtiyacı arttırmaktadır (Taşlıyan, Arı ve Du ̈zman, 2011). Bu durum çalışanların kendilerini 

geliştirmelerini, değişen iş dünyasına ve yeniliklere uyum sağlamalarını gerektirmektedir (Güney, 2014). 

Çalışanların, faaliyet gösterdikleri iş alanında kendilerini geliştirmelerini, tecrübe ve yetenek kazanmalarını 

içeren kariyer kavramı (Tortop vd., 2006: 174), bir yandan çalışanın kendisiyle ilişkiliyken, diğer yandan da 

işletmelerle ilişki halindedir (Yüksel, 2000: 23). Zira kariyer, çalışana psiko-sosyal yönden tatmin sağlarken 

(Uğur, 2008: 247), kabiliyetli çalışanlara kariyer yapma şansı vermek onları işletmede uzun süre tutmayı ve 

verimliliklerini arttırmayı sağlar (Yüksel, 2000: 24).  

İş hayatında yaşanan değişken şartlar ve yeni gelişmeler, çalışanların geçmişe nazaran daha sık iş 

değiştirmelerine de yol açmaktadır (Savickas vd., 2009). Bu noktada değişen kariyer şartlarına uyum 

konusunda yetenekli olan bireylerin sektörler arası geçişlere ya da iş yeri değişikliklerine daha rahat uyum 

sağladıkları ve kısa zamanda daha kaliteli işler ortaya koyabildikleri düşünülmektedir (Tolentino vd., 2014: 

40). Bu tarz değişimlere hızlı ve olumlu tepki vermeyi ifade eden kariyer uyumu; belirli ve tanımlı görevleri 

yerine getirmeye hazır olma, işyerinde verilen rolleri üstlenebilme, değişen çalışma koşullarının ortaya 

çıkardığı belirsizliğin üstesinden gelebilme ve öngörülemeyen şartlarla baş edebilme becerileri olarak 

tanımlanmaktadır (Savickas, 1997). 

Kariyer uyum yeteneği (KUY) en geniş tanımıyla, bireylerin kariyerleri ve iş yaşamları içerisinde sahip 

olmaları gereken önemli yetkinlik ve becerileri içermektedir (Dufy, 2010: 420). Kariyer uyumu, küresel iş 

dünyasının ve kişisel yaşamın önemli bir yeteneğidir ve bu yetenek iş dünyasındaki değişimler ve bireylerin 

bu değişimlerle baş etme şekilleriyle ilgilidir (Hamtiaux, Houssemand ve Vrignaud, 2013: 130). Kariyer uyum 

yeteneği; bireylerin mesleki gerekliliklere hazırlanarak ve iş hayatına katılarak; iş koşullarındaki değişiklik 

ihtiyaçları karşılamaya hazır olmalarını içermektedir (Savickas, 1997). Bu bağlamda kariyer uyumu, bireyin 

karşılaşacağı mesleki görevleri, iş hayatındaki değişimleri ve stres kaynaklarını yönetebilmesi için gerekli olan 

becerilere sahip olma durumunu ve bu becerileri geliştirme noktasındaki yatkınlığını içeren bir yapıdır 

(Yousefi vd., 2011). Bireylerde kariyer uyumunun temelini, kariyer amaçlarının çevreden kaynaklanan 

fırsatlara ve tehditlere göre uyarlanması faaliyeti oluşturmaktadır (Hirschi ve Vondracek, 2009). Bu yaklaşım 

içerisinde kariyer uyum yeteneği, kariyer geliştirme faaliyeti ile bireylerin sosyal ve psikolojik durumu 

arasındaki uyum becerileri olarak tanımlanabilir (Skorikov, 2007: 10). 

Kariyer uyum yeteneği, yetişkinlerin kariyer gelişiminde ilk kez Super ve Knasel (1981) tarafından kullanılmış 

ve bireylerin değişen işler ve çalışma koşullarına uyum sağlayabilme yeteneği şeklinde tanımlanmıştır. 

Savickas (1997: 254) ise kariyer uyum yeteneğini, bu yaklaşımlardan yola çıkarak, bireyin çalışma hayatında 

karşılaşacağı görevleri gerçekleştirmek amacıyla hazır olması ile, çalışma şartlarından kaynaklanan 

değişimlere uyum sağlayabilmesi becerisi olarak tanımlamaktadır. Günümüzün iş dünyasında meydana 

gelen ve bir süreklilik arz eden değişimler düşünüldüğünde, kariyer uyumu önemli bir beceri olarak kabul 

edilmektedir (Kalafat, 2012: 170-171). Kariyer uyum yeteneği yüksek olan bireylerin, gelecek planları üzerine 

ciddi şekilde kafa yordukları düşünülmektedir. Bununla birlikte bu tip bireylerin mesleki gelecekleri için 

kişisel gelişimlerine önem vermeleri ve bu doğrultuda araştırmalar yaparak kararlar almaları da önemli bir 

özellikleridir. Böylece iş hayatında karşılaşacakları olası durumlara karşı farkındalıkları yüksek bireyler 

olarak, problem çözme yeteneklerini ve kendilerini güvenlerini de arttırmaktadırlar (Ömeroğlu, 2014: 35). 

Bu çalışma ile, yazında bireylerin değişen işler ve çalışma koşullarına uyum sağlayabilme yeteneği olarak 

tanımlanan kariyer uyum yeteneğinin ölçülmesini amaçlayan ölçekler arasında yaygın olarak kullanılan, 

Savickas ve Porfelli (2012) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye ve Türkiye kültürüne uyarlanması 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda turizm endüstrisinin konaklama sektöründe faaliyet gösteren beş yıldızlı otel 

çalışanları üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma yöntemi araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama aracı ve verilerin analizi 

başlıkları altında sunulmuştur. Bir ölçek uyarlamasını içeren araştırma kapsamında kullanılan tekniklerin 

sunulduğu bu bölümü takiben, araştırmaya ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
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2.1. Araştırma Modeli 

Ölçüm aracının farklı kültürler arasında uyarlanması çabaları içinde en önemli konu ölçüm aracının 

kültürlerarası eşdeğerliğinin sağlanmasıdır. Yazında kültürlerarası eşdeğerlik problemi ve boyutları üzerinde 

duran kimi çalışmalar bulunmaktadır (bkz. Hui ve Triandis 1985; Herdman, Fox-Rushby ve Badia, 1997; 

Beaton, Bombardier, Guillemin ve Ferraz, 2000; Koller vd. 2007; Caramelli ve Van de Vijver 2013; Epstein, 

Santo ve Guillemin, 2015). Bu çalışmalar kapsamında incelenen eşdeğerlik boyutları Tablo-1‘de 

görülmektedir. 

Tablo 1. Yazında Kültürler-arası Eşdeğerlikler 

Yayın Eşdeğerlik Boyutları 

Hui ve Triandis (1985) Kavramsal/İşlevsel eşdeğerlik, Yapı-işlem eşdeğerliği, Madde eşdeğerliği, 

Ölçekleme eşdeğerliği 

Herdman vd. (1997) Ölçüt eşdeğerliği, Kavram eşdeğerliği, Madde eşdeğerliği, Kültürel 

eşdeğerlik, Dil eşdeğerliği, Anlamın eşdeğerliği, Yapı-işlem eşdeğerliği, 

Deyimsel eşdeğerlik, Yapı eşdeğerliği, Ölçüm eşdeğerliği, Deneyimsel 

eşdeğerlik. 

Beaton vd. (2000) Semantik eşdeğerlik, Deyimsel eşdeğerlik, Deneyimsel eşdeğerlik, 

Kavramsal eşdeğerlik. 

Koller vd. (2007) Semantik, Kavramsal, Yazım, Tutarlılık, Ölçekleme, Kültürel 

çeşitlilik/uygunluk. 

Caramelli ve Van de Vijver (2013) Yapı eşdeğerliği, Kültürel eşdeğerlik, Dilsel eşdeğerlik, Ölçüm eşdeğerliği. 

Epstein vd. (2015) Kavramsal eşdeğerlik, Semantik eşdeğerlik, Operasyonel eşdeğerlik, Ölçüm 

eşdeğerliği, İşlevsel eşdeğerlik. 

Bu çalışmada Caramelli ve Van de Vijver (2013) tarafından dört boyut altında değerlendirilmiş eşdeğerlik 

bakış açısından yola çıkılmıştır. Diğer bakış açılarından ziyade bunun seçilmesinin sebebi ortaya 

sadeleştirilmiş bir yapı koyarak uygulama açısından kolaylıklar sağlayacak olmasıdır. Şekil 1’de araştırma 

aşamaları görülmektedir. 

 

Şekil 1. Araştırma Aşamaları 

Bu yöntemin boyutları incelenirse, yapı eşdeğerliği (kavramsal/işlevsel eşdeğerlik) kavramın tanımını, 

belirleyici unsurlarını, sonuçlarını ve ilişkilerini ele alır (Hui ve Triandis, 1985). Kültürel eşdeğerlik ise, ölçüm 

aracını oluşturan kaynak dildeki maddelerin, hedef kültüre uyumu ile ilgilenir. Bu noktada Brislin (1986), 

çevirmenlerin kaynak dilde yazılmış ilgili maddelerin ne demek istediğini ve bu isteğin hedef kültürdeki 

karşılığını kesinlikle anlamaları gerektiğinden bahsetmektedir. Kültürel eşdeğerlik altında ölçüm aracının 

semantik ve deyimsel açıdan da incelenmesinde fayda vardır. Dilsel eşdeğerlik (çeviri eşdeğerliği) ise, ölçüm 

aracında kullanılan maddelerin kaynak dilden hedef dile uyarlanmasında dilbilgisi, yazım kuralları, kelime 

ve anlam gibi değişkenleri konu edinir. Ölçüm eşdeğerliği ise, ölçüm aracının kaynak topluluk ile hedef 

topluluk üzerinde verdiği sonuçların eşdeğerliğini içerir. Bu noktada yapı geçerliği, güvenirlik ve ölçek 

geçerliğine dair sonuçlar karşılaştırılır ve yorumlanır. Bu çalışma kapsamında araştırma deseni yapı 

eşdeğerliğini inceleyen bir aşama, kültürel ve dilsel eşdeğerliği değerlendiren ortak bir aşama ve ölçüm 

eşdeğerliğini ele alan bir aşama olmak üzere üç aşama altında oluşturulmuştur. 

Yapı eşdeğerliğinin 
sınanması

•Yazın taraması

•Uzman paneli

Kültürel eşdeğerliğin 
sınanması

•Paralel kör çeviri

•Uzman paneli

Ölçüm eşdeğerliğinin 
sınanması

•Veri toplama

•Veri normalliğinin 
sınanması

•Güvenilirlik Analizi

•Geçerlik Analizi 
(AFA ve DFA)
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2.1.1. Yapı Eşdeğerliği 

Çalışma kapsamında Savickas ve Porfelli (2012) tarafından geliştirilen kariyer uyum yeteneği ölçeği ele 

alınmıştır. Bu ölçekte kariyer uyum yeteneği faktörleri ilgi, sorumluluk, merak ve güven olmak üzere dört 

boyutta incelenmiştir. 

İlgi faktörü, bireylerin mesleki yaşamları içerisinde ihtiyaç duyacakları becerilere ilişkin farkındalıklarını ve 

bu becerileri geliştirme noktasındaki planlama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu faktör, bireyin 

mesleki geleceğiyle ilgili olduğu, geleceği üzerine düşündüğü, ilk ve en önemli boyuttur. İlgi faktörü, 

bireylerin iş tecrübeleri, mevcut iş ve pozisyonları ve gelecekte sahip olmak istedikleri iş ile ilgili konular 

üzerine düşünmelerini içermektedir (Savickas, 2005). Geleceğe yönelik endişe duymayı da içeren ilgi faktörü, 

bireyin gelecekte karşılaşacağı kariyer değişimlerine yoğunlaşmasını ve bunlara hazırlanmasını ifade 

etmektedir (Savickas ve Portfeli, 2012). 

Sorumluluk faktörü, bireylerin mesleki gelişimleri üzerine karar alma ve bu gelişimi yönetebilme 

sorumluluğuna sahip olup olmama durumunu ölçmeyi amaçlamaktadır. Bireylerin kendi mesleki gelecekleri 

çerçevesinde sorumluluk almaları ve bunun kontrolünün ellerinde olduğunu hissetmeleri, kariyer uyumunun 

ikinci en önemli boyutudur (Savickas, 2005). Bu faktör bireylerin kariyer gelişimini, içinde bulunduğu 

durumlara ve çevresine bağlamak, bunlardan şikâyet etmek yerine, sorumluluk alarak kariyer gelişimine 

ilişkin çaba göstermeyi içermektedir (Savickas ve Porfeli, 2012). 

Merak faktörü, bireylerin mesleki anlamda kendisini ilgilendiren çevresel değişkenleri öğrenmeye ilişkin 

sahip olması gereken araştırma dürtüsünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu faktör, bireyin önünde yer alan iş 

fırsatları hakkındaki bilgi edinme çabalarını içermektedir. Merak kavramı bireylerin kendi becerileri, 

içerisinde yer aldıkları iş çevresi ve bu çevredeki fırsatlar ve tehditler konusundaki merakı ve öğrenmeye olan 

açıklığı ifade etmektedir (Savickas, 2005). Bir başka tanımıyla merak faktörü, bireyin kariyeriyle ilişkili çeşitli 

durumlarda ve bu durumlarda ortaya çıkabilecek değişimlerde kendilerinin üstlenebilecekleri rolleri 

araştırmasıdır (Savickas ve Porfeli, 2012). 

Güven faktörü, bireylerin gelecekte ihtiyaç duyacağı mesleki gereklilikler ve problem çözme becerilerine 

ilişkin kendilerine duydukları güveni ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu faktörün temeli bireylerin iş dünyasında 

karşılaşacakları zorluklarla ve engellerle başa çıkma konusunda kendilerine yönelik duydukları güven 

duygusuna dayanmaktadır. Zira bireylerin iş yaşamında karşılaştığı problemlerle başa çıkmasının birinci 

koşulunun kendilerine duydukları güven olduğu belirtilmektedir (Savickas 2005). Kariyer güveni, günlük 

aktivitelerde karşılaşılan problemlerin üstesinden gelinerek gelişen bir beceri olarak ele alınmaktadır. Bu tarz 

görevleri başarıyla gerçekleştiren bireylerin benlik saygısının arttığı, ayrıca günlük faaliyetlerle ilgili bilgi 

toplama ve keşif girişimleri ile kendine güvenin geliştiği düşünülmektedir (Savickas ve Porfeli, 2012). 

Bu çalışma kapsamında ele alınan ölçüm aracı ve ölçtüğü kavramsal yapının değiştirilmeden kullanılması 

hedeflenmektedir. Bu açıdan bakıldığında yapısal açıdan bir eşdeğerlik sorunu ile karşılaşılmayacağı 

öngörülmüştür. 

2.1.2. Kültürel ve Dilsel Eşdeğerlik 

Yazında, üzerinde anlaşılmış tek bir ortak teknik olmasa da geri-çeviri ve paralel kör çeviri teknikleri dilsel ve 

kültürel eşdeğerliğin sağlanmasında en çok kullanılan tekniklerden ikisidir. Geri-çeviri tekniğinde bir 

çevirmen ölçüm aracını kaynak dilden, hedef dile çevirdikten sonra diğeri bu çevrilen aracı, kaynak dildeki 

sürümünü görmeden geri çevirmektedir. Bu süreç ölçüm aracının nihai haline karar kılınana kadar farklı 

kişiler ile tekrarlanmaktadır. Bu tekniğin en çok eleştirilen kısmı, geri-çeviriyi gerçekleştiren “iyi” 

çevirmenlerin, kaynak dilden yapılan ilk çevirideki hataları istemeden de olsa giderebileceği olasılığıdır. 

Paralel kör çeviri ise metnin kaynak dilden, birden çok çevirmen tarafından ve birbirlerinden bağımsız olarak 

hedef dile çevrilmesine dayanmaktadır. Daha sonrasında yapılan bu çeviriler bir araya getirilmekte ve 

üzerinde tartışılarak nihai sürüme ulaşılmaktadır (Harkness 2003; Usunier 2011; Caramelli ve Van de Vijver 

2013). Geri-çeviri ya da yapılan çevirilerin bir değerlendirme grubunun önüne sunulması çokça rastlanan 

teknikler olmasına rağmen, yazında Perneger, Leplège ve Etter (1999) ile Falcão, Ciconelli ve Ferraz (2003) gibi 

kimi araştırmacıların bu süreci geri çeviri ya da deneme grubu kullanmadan sonuçlandırmış olduğu da 

görülmektedir.  Bu noktada genel geçer bir standardın bulunmadığı da yine kabul edilen bir olgudur (Van de 

Vijver 2013; Epstein vd. 2015). 
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Bu çalışma kapsamında tek bir tekniğe bağlı kalınmamış ve çeşitli teknikler bir arada kullanılmıştır. Yazında 

geri-çeviri ile ilgili eleştiriler göz önüne alınarak geri-çeviri tekniği kullanılmamış bunun yerine ilk olarak iki 

uzman tarafından paralel kör çeviri yapılmıştır. Bu çevirileri yapan uzmanlar turizm işletmeciliği alanında 

doktora derecesine sahiptir. Daha sonrasında bu paralel kör çeviriler bir araya getirilmiş ve ortak bir çeviri 

sürümü oluşturulmuştur. Ortak sürüm ortaya çıktıktan sonra ölçeğin özgün dildeki sürümü, paralel kör 

çevirilerden sonra ortaya çıkan sürümleri ve bu sürümlerin birleştirilerek oluşturulan ortak sürümü üç 

uzmandan oluşan bir grup tarafından değerlendirilmiştir. Bu uzmanların ikisi turizm işletmeciliği alanında 

doktora derecesine birisi ise turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Bu uzmanlar ile 

gerçekleştirilen toplantıda ölçeğin hedef dildeki nihai sürümü oluşturulmuştur (Ek 1). 

2.1.3. Ölçüm Eşdeğerliği 

Bu çalışma kapsamında üçüncü aşama olarak, Türkçeye uyarlanan KUY ölçeğinin, ölçüm eşdeğerliği 

sınanmıştır. Ölçüm eşdeğerliğinin sınanması, ölçüm aracının kaynak topluluk ile hedef topluluk üzerinde 

verdiği sonuçların karşılaştırılarak eşdeğerliğinin incelenmesini içermektedir. Bu noktada güvenirlik ve 

geçerliğe dair sonuçlar karşılaştırılır ve yorumlanır. Bu çalışmada öncelikli olarak verinin normalliği sınanmış, 

sonrasında ölçeğe ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları incelenmiştir. Son olarak ölçeğin geçerliğinin sınanması 

için sırasıyla AFA ve DFA uygulanmıştır. Ölçüm eşdeğerliğine ilişkin adımların detayı, verilerin analizi 

başlığı altında detaylı şekilde sunulmuştur. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Bu çalışma kapsamında Savickas ve Porfelli (2012) tarafından geliştirilen kariyer uyum yeteneği ölçeği 

Türkçeye çevrilmiş ve ölçeğin kültürlerarası uyarlaması yapılarak, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren 

bireyler üzerinde uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan ölçeğin özgün sürümü 

“Savickas, M.L. ve Porfelli, E.J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and 

measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behaviour, 80, 661-673” künyesiyle 

yayınlanmıştır. Bu kapsamda bireylerin kariyer uyum yeteneğini ölçmesi amaçlanan ölçek, dört boyut ve 24 

maddeden oluşmaktadır. Altı maddeden oluşan ilgi (i) adlı boyut ile bireylerin mesleki yaşamları içerisinde 

ihtiyaç duyacakları becerilere ilişkin farkındalıklarının ve bu becerileri geliştirme noktasındaki planlama 

becerilerinin; altı maddeden oluşan sorumluluk (s) adlı boyut ile bireylerin mesleki gelişimleri üzerine karar 

alma ve bu gelişimi yönetebilme sorumluluğuna sahip olup olmama durumunun; altı maddeden oluşan 

merak (m) adlı boyut ile bireylerin mesleki anlamda kendisini ilgilendiren çevresel değişkenleri öğrenmeye 

ilişkin sahip olması gereken araştırma dürtüsünün; altı maddeden oluşan güven (g) adlı boyut ile bireylerin 

gelecekte ihtiyaç duyacağı mesleki gereklilikler ve problem çözme becerilerine ilişkin kendilerine duydukları 

güvenin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Özgün ölçeğe ilişkin analizler 13 ülkeyi temsil eden farklı örneklemler 

ile gerçekleştirilmiştir. Özgün ölçeğin AFA sonuçları şu şekildedir (Tablo 2);  

Tablo 2. Özgün KUY ölçeğine ilişkin AFA sonuçları 

Faktör Faktör Yükü σ α 

İlgi 0,78 0,01 0,83 

Sorumluluk 0,86 0,01 0,74 

Merak 0,88 0,02 0,79 

Güven 0,90 0,01 0,85 

2.4. Evren ve Örneklem 

Çalışma kapsamında araştırma evreni, Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel 

çalışanlarının her biri olarak belirlenmiştir. Araştırma evreninin sayısal sınırları tam olarak bilinmemekle 

birlikte, veri toplama dönemi olarak Akdeniz Bölgesinde yoğun turizm sezonu olarak kabul edilen mayıs ile 

ekim ayları arasının uygun olacağı öngörülmüştür. Çalışma kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin toplanması 

amacıyla, 2019 yılının haziran ayı ile eylül ayı arasındaki dört aylık dönemde sahaya çıkılmıştır. İhtiyaç 

duyulan veriler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmış ve anket yapılacak çalışanlar olasılık dışı örnekleme 

yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir (Balcı, 2013: 103). Yapılan saha çalışması 

sonucunda 366 otel çalışanına soru formu uygulanmış ve bu sayı yeterli bulunarak çalışma sonlandırılmıştır. 

Elde edilen soru formlarının 24’ü eksik veriler ve tutarsız cevaplar göz önüne alınarak araştırmadan 
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çıkartılmış ve 342 soru formu analize alınmıştır. Birinci aşama analizlerde üç soru formu daha, içerdiği tutarsız 

veriler dolayısıyla araştırmadan çıkarılmıştır. Böylece 339 otel çalışanına ait formlar, nihai analize alınmıştır.  

2.5. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada KUY ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amacıyla öncelikli olarak toplanan verinin normalliği 

sınanmış, sonrasında ölçeğe ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları incelenmiştir. Son olarak ölçeğin geçerliğinin 

sınanması için sırasıyla AFA ve DFA uygulanmıştır. Bu adımlara ilişkin detaylı açıklamalar devam eden 

başlıklarda sunulmuştur. 

2.5.1. Verinin Normalliği 

Veri dağılımının normal olup olmadığı grafikler ve istatistiksel tekniklerle test edilebilir. Histogram, dal-

yaprak grafiği, kutu-bıyık grafiği, P-P grafiği ve Q-Q grafiği aracılığıyla veri setinin normal dağılıma sahip 

olduğu incelenebilmektedir. Bununla birlikte, ki-kare uygunluk testi, Shapiro-Wilks Testi, Lilifors Testi, 

Kolmogrov-Smirnov Testi ve Anderson-Darling testiyle de veri setinin normal dağılıp dağılmadığı 

sınanabilmektedir (Gürsakal, 2009: 266). Sosyal bilimlerde verinin normal dağılıp dağılmadığına yönelik 

testler son dönemde yerini çarpıklık ve basıklık değerlerinin incelenmesine bırakmıştır. Çarpıklık ve basıklık 

değerleri incelemesinde Tabachnick ve Fidell (2013), bu değerlerin +1,5 ile -1,5 aralığında bulunmasının 

normal dağılıma işaret ettiğini belirtmektedirler. Bununla birlikte gerekli durumlarda +2 ile -2 aralığında yer 

alan çarpıklık ve basıklık değerlerine sahip verilerin de normal dağılıma sahip olduğunun kabul 

edilebileceğini belirten çalışmalar da mevcuttur (George ve Mallery, 2010). Çalışma kapsamında Tabachnick 

ve Fidell’in (2013) normallik varsayımı benimsenmiştir. 

2.5.2. Güvenirlik Analizi 

Güvenilirlik, bir ölçüm aracının içerik, yapı ve araştırılan fenomeni sorgulama gücünü ifade eden bir 

kavramdır.  Bir güvenilirlik sınama yöntemi olan ve bu çalışma kapsamında da kullanılan Cronbach’ın α 

katsayısı ölçeğin genel güvenilirliğini sınayan bir parametredir. Cronbach’ın α katsayısı ile ölçekte yer alan k 

sayıda ifadenin türdeş bir yapıyı sorgularken bir bütün oluşturup oluşturmadığını sınanır. Ölçeğin 

güvenilirliğini yorumlamaya yarayan α katsayısı değerlendirilirken kimi araştırmacılar 0 ile 0,40 aralığındaki 

değerler ölçeğin güvenilir olmadığını, 0,40 ile 0,60 arasındaki değerler ölçeğin düşük güvenilirliğe sahip 

olduğunu, 0,60 ile 0,80 arasındaki değerler ölçeğin güvenilir olduğunu ve 0,80 ile 1 aralığındaki değerlerin 

ölçeğin yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu ifade etmektedir (Özdamar, 2011: 603 – 606). Kimi başka 

araştırmacılar ise α katsayısını incelerken 0,50’nin altında yer alan değerlerin, ölçeğin güvenilir olmadığına, 

0,50 ile 0,60 aralığındaki değerlerin zayıf, 0,60 ile 0,70 aralığındaki değerlerin sorgulanabilir, 0,70 ile 0,80 

aralığındaki değerlerin kabul edilebilir, 0,80 ile 0,90 aralığındaki değerlerin iyi ve 0,90 ile 1 aralığındaki 

değerlerin ise mükemmel güvenilirliği ifade ettiğini kabul etmektedir (Gliem ve Gliem, 2003). 

2.5.3. Geçerlik Analizi 

Geçerlik, bir ölçüm aracının içeriğini ve ölçmeye talip olduğu yapıyı ne derecede ölçtüğünün tayin edilmesini 

ifade eden bir kavramdır (Balcı, 2013: 117). Araştırmalarda kapsam geçerliğini test etmek amacıyla faktör 

analizi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu kapsamda iki tip faktör analizinden bahsedilebilir. Bunların 

birincisi açıklayıcı faktör analizi (AFA), ikincisi ise doğrulayıcı faktör analizidir (DFA). Devam eden bölümde 

bu yöntem açıklanmıştır. 

2.5.3.1. Açıklayıcı Faktör Analizi 

AFA’da araştırmacı bir dizi değişken için, değişkenler arasındaki ilişkileri açıklamak üzere, temel faktörlerin 

neler olduğunu keşfetmeye çalışmaktadır (Mulaik, 2010: 427). Çalışma kapsamında AFA gerçekleştirilirken, 

en büyük benzerlik yöntemi seçilmiştir. En büyük benzerlik yöntemi hesaplanan en yüksek yük değerleri 

olasılığında, evren için faktör yüklerini tahmin etmeye yarayan bir yöntemdir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu 

yöntemin uygulanması için çok değişkenli normallik varsayımının sağlanması yani, analizde kullanılan 

değişkenlere ait çarpıklık değerlerinin 2’den, basıklık değerlerinin ise 7’den büyük olmaması beklenmektedir 

(Şencan, 2005). Bu yöntemin seçilmesinin sebebi DFA’da da sıklıkla kullanılıyor oluşu ve DFA’nın 

gerçekleştirileceği AMOS yazılımında da varsayılan olarak bu istatistiğin kullanılıyor oluşudur (Yaşlıoğlu, 

2017: 78). Böylece AFA ve DFA sonuçları arasında uyum sağlanması amaçlanmıştır. 
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Çalışmada faktör döndürme tekniği olarak Kaiser normalizasyonuyla oblimin tekniği seçilmiştir. Bunun 

sebebi AFA ile elde edilmesi öngörülen faktörlerin aynı yapı içerisinde bulunmaları ve birbirlerine yakın 

kavramları ölçüyor olmaları sebebiyle korelasyonlarının 0,30’dan yüksek olacağı öngörülmüş olmasıdır 

(Tabachnick ve Fidell, 2013). Faktör döndürme matematiksel bir işlemdir ve faktörlere ait varyans, kovaryans 

ya da korelasyon matrislerini değiştirmemektedir. Faktör döndürmesi ile her tür faktöre ilişkin ağırlıklı olan 

değişkenlerin belirgin şekilde ortaya çıkması sağlanmaktadır (Özdamar, 2010: 241).  

AFA’da Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi örneklem büyüklüğünün, ölçülmesi amaçlanan yapıyı ölçme 

noktasındaki yeterliliğini sınayan bir testtir. KMO değerinin 0,80 ile 1 aralığında olması örneklemin faktörlerin 

tahmini noktasında çok iyi düzeyde olduğunu, 0,50 ile 0,80 arasında olması da yeterli düzeyde olduğunu ifade 

etmektedir (Büyüköztürk, 2002; Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010). Bartlett küresellik testiyle ise, 

değişkenlerin yapı içerisindeki tutarlılığı sınanmaktadır (Pett, Lackey ve Sullivan, 2003). Barlett testinin 

istatistiki olarak anlamlı (p<0,001) olması beklenmektedir (Büyüköztürk, 2002). AFA’nın kabul edilebilir 

olduğunu gösteren bir diğer önemli kriter ise varyansı açıklama oranıdır. Toplam varyansın %50’sini 

açıklanmış olması, analizin kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte AFA’da özdeğeri 1’in 

altında kalan faktörler analizden çıkarılmaktadır (Yaşlıoğlu, 2017: 77). 

2.5.3.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda daha güçlü güvenilirlik ve geçerlilik katsayılarına sahip ölçeklere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi ölçülen olgunun büyük ölçüde soyut 

olmasıdır. Örneğin fen bilimlerinde ölçümlerin deneysel yöntem yardımıyla daha somut sonuçlarına ulaşmak 

mümkündür. Ancak sosyal bilimler alanında ölçümlerin gözle görülür sonuçlarına ulaşmak neredeyse 

imkânsızdır.  

Psikometrik etki bırakan ölçeklerin geliştirilmesi zaman ve maliyet açısından külfetli süreçleri de beraberinde 

getirmektedir. Araştırmacılar çoğu zaman yeni bir ölçek geliştirecek zamana ve kaynağa sahip 

olamamaktadır. Bu nedenle zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla birden fazla çalışmada 

kullanılmış ve test edilmiş olan mevcut ölçeklerin kullanılması, araştırmaları karşılaştırabilir hale 

getirmektedir. Bunu yapabilmek için öncelikle seçilen ölçeğin araştırmaya uygunluğu test edilmelidir. DFA, 

orijinal ölçeğin yeni veri setinde ne kadar iyi çalışacağını belirlemek amacıyla kullanılabilir (Harrington, 2009: 

5).  

DFA yardımıyla araştırmacı hipotezlerden yola çıkarak temel faktörlerin neler olduğunu ve gözlenen 

değişkenlerle ilişkisini anlamaya çalışır (Mulaik, 2010: 427). DFA’da araştırmacı bir dizi ölçeğin kapsamında 

yer alan faktörlerin sayısı ve ölçeğin hangi faktörleri temsil ettiği ile ilgili belirli bir öngörüye sahiptir. DFA 

aynı zamanda, faktörlerin sayısını ve türünü ifade eden hipotezlerin belirlenen veri setine uygulanıp 

uygulanamayacağını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmada kullanılan hipotezlerin teorik 

temellere, büyük ölçüde de önceki çalışmalarda belirlenmiş teorik yapıya oturtulmuş olması gerekmektedir. 

Bu sayede DFA, araştırma problemleri ile ilgili daha güçlü sonuçlar elde etmeyi sağlamaktadır (Russell, 2002: 

1638; Dwyer, Gill and Seetaram, 2012: 185). Bu nedenle, DFA’nın AFA kullanılarak yapılan ampirik analizler 

yardımıyla araştırmada kurgulanan yapı oluşturulduktan sonra, ölçek geliştirmenin ya da yapı geçerliliğinin 

sonraki safhalarında kullanıldığı ifade edilebilir (Brown, 2015: 35).  

DFA’da, sınanmak istenen ölçeğin veri seti tarafından doğrulanıp doğrulanmadığının belirlenmesi için uyum 

endeksleri incelenmektedir (Bentler ve Yuan, 1999). Bu bağlamda incelenen parametreler arasında 

χ2/serbestlik derecesi (sd), tahmin hatalarının ortalamasının karekökü (RMSEA), iyilik uyum endeksi (GFI), 

düzeltilmiş iyilik uyum endeksi (AGFI), standartlaştırılmış hata kareleri ortalamasının karekökü (SRMR), 

karşılaştırmalı uyum endeksi (CFI), göreli uyum endeksi (RFI), fazlalık uyum endeksi (IFI), normlaştırılmış 

uyum endeksi ya da Tucker-Lewis testi (TLI), sıkı normlaştırılmış uyum endeksi (PNFI), sıkı iyilik uyum 

endeksi (PGFI) sayılabilir (İlhan ve Çetin, 2014: 34). Tablo 3’te bu parametrelere ilişkin kabul edilen değerlere 

yer verilmiştir. 
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Tablo 3. Uyum Endekslerine İlişkin Ölçütler 

Uyum Endeksi Çok İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum 

χ2 /sd 0 ≤ χ2 /sd ≤ 2 2 ≤ χ2 /sd ≤ 3 

AGFI 0,90 ≤ AGFI ≤ 1 0,85 ≤ AGFI ≤ 0,90 

GFI 0,95 ≤ GFI ≤ 1 0,90 ≤ GFI ≤ 0,95 

CFI 0,95 ≤ CFI ≤ 1 0,90 ≤ CFI ≤ 0,95 

NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1 0,90 ≤ NFI ≤ 0,95 

TLI 0,95 ≤ TLI ≤ 1 0,90 ≤ TLI ≤ 0,95 

RFI 0,95 ≤ RFI ≤ 1 0,90 ≤ RFI ≤ 0,95 

IFI 0,95 ≤ IFI ≤ 1 0,90 ≤ IFI ≤ 0,95 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 0,05 0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08 

SRMR 0,00 ≤ SRMR ≤ 0,05 0,05 ≤ SRMR ≤ 0,10 

PNFI 0,95 ≤ PNFI ≤ 1 0,50 ≤ PNFI ≤ 0,95 

PGFI 0,95 ≤ PGFI ≤ 1 0,50 ≤ PGFI ≤ 0,95 

Kaynak: İlhan ve Çetin, 2014: 34 

3. BULGULAR 

Bu bölümde, bir önceki bölümde ölçüm eşdeğerliği başlığı altında detaylarına yer verilen analizlerin sonuçları 

sırasıyla sunulmuştur. Bu bağlamda önce veri dağılımının normalliği incelenmiş, sonrasında güvenilirlik 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizlerini takiben ise önce AFA, sonra da DFA 

gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Örnekleme İlişkin Demografik Bulgular 

Araştırma kapsamında Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerde görev yapan 339 çalışana ilişkin 

veriler, uygun örneklem yöntemiyle toplanmıştır. Bu bağlamda örnekleme ilişkin demografik bulgular Tablo 

4’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Örnekleme ilişkin demografik bulgular 

Değişken Seçenek Frekans % n 

Yaş 

17 – 23 45 13,3 

339 

24 – 29 72 21,2 

30 – 34 63 18,6 

35 – 39 67 19,8 

40 ve üzeri 92 21,1 

Cinsiyet 
Kadın 144 42,5 

339 
Erkek 167 49,3 

 Belirtmek istemiyorum 28 8,2  

Mezuniyet 

İlkokul 35 10,3 

339 

Ortaokul 45 13,3 

Lise 138 40,7 

Önlisans 59 17,4 

Lisans 46 13,6 

Lisansüstü 16 4,7 

İşletmede Çalışma Süresi 

0 – 1 yıl 67 19,8 

339 
2 – 3 yıl 152 44,8 

4 – 6 yıl 104 30,7 

7 yıl ve üzeri 16 4,7 

Konaklama Sektöründeki 

Mesleki Tecrübe 

0 – 5 yıl 94 27,7 

339 
6 – 9 yıl 80 23,6 

10 – 14 yıl 84 24,8 

15 yıl ve üzeri 81 23,9 

Örnekleme dâhil olan çalışanların en gencinin 17 yaşında en yaşlısının 60 yaşında olduğu görülmüştür. 

Çalışanların 144’ü kadın, 167’si erkektir. Çalışanların 138 kişiyle, yoğunluklu olarak lise mezunu olduğu 

saptanmıştır. Çalışanların yaklaşık %75’inin 2 ile 6 yıldır işletmede çalışmakta olduğu saptanmıştır. 
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Örnekleme dahil olan çalışanların konaklama sektöründe edindikleri mesleki tecrübenin yaşları ile orantılı 

şekilde dağıldığı saptanmıştır.  

3.2. Verinin Normalliğine İlişkin Bulgular 

Bu çalışmada verinin normal dağılıp dağılmadığının tespiti için çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir 

(Tablo 5). Çarpıklık ve basıklık değerlerinin incelenmesinde +1,5 ile -1,5 aralığı referans değerler olarak kabul 

edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Maddelere ilişkin değerlerin bu referans aralığın içerisinde yer aldığı 

görülmektedir. Bu bağlamda analiz için kullanılacak veri setinin normal dağılıma sahip olduğu kabul 

edilmiştir. 

Tablo 4. Maddelere ait çarpıklık ve basıklık değerleri 

Madde Çarpıklık Basıklık Madde Çarpıklık Basıklık 

i1 -0,759 -0,082 m13 -0,827 0,084 

i2 -0,993 0,449 m14 -0,709 -0,342 

i3 -0,763 0,036 m15 -0,894 0,288 

i4 -0,842 0,150 m16 -0,850 0,098 

i5 -0,498 -0,786 m17 -0,869 0,011 

i6 -0,818 0,149 m18 -0,825 0,180 

s7 -1,170 0,984 g19 -1,139 0,440 

s8 -1,180 0,665 g20 -1,255 1,368 

s9 -1,208 0,831 g21 -1,069 1,021 

s10 -1,183 0,939 g22 -0,953 0,173 

s11 -1,143 0,509 g23 -0,951 -0,101 

s12 -0,898 -0,097 g24 -1,175 0,821 

Bu çalışma kapsamında çarpıklık ve basıklık değerlerinin incelenmesinde +1,5 ile -1,5 aralığı referans değerler 

olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda Tablo 5 incelendiğinde maddelere ilişkin değerlerin bu referans aralığı 

içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda analiz için kullanılacak veri setinin normal dağılıma sahip 

olduğu kabul edilmiştir. 

3.3. Güvenilirlik Analizine İlişkin Bulgular 

Ölçeğe ilişkin güvenilirlik değerleri, SPSS 20 yazılımı aracılığıyla hesaplanan Cronbach’ın α katsayısıyla 

sınanmıştır. Tablo 6’da yer alan güvenilirlik analizi sonuçları incelendiğinde ölçeğe ilişkin α katsayısının 0,956 

olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu bağlamda ölçeğin güvenilir olduğu (Özdamar, 1999; Gliem ve Gliem, 

2003) ve ileri analizlere geçilmesi noktasında bir sorun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Tablo 5. Güvenilirlik analizi sonuçları 

Cronbach'ın α 

katsayısı 

x ̄ σ² σ Madde Sayısı 

0,956 102,8378 193,752 13,91947 24 

3.4. Açıklayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Bu çalışmada değişkenlerin tutarlılığı Bartlett küresellik testi; örneklem hacminin yeterliğiyse Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) testi ile sınanmıştır. Analizler SPSS 20 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 6. Kaiser-Meyer-Olkin, Bartlett ve Uyum İyiliği Testleri 

Kaiser-Meyer-Olkin Testi (Örneklem Yeterliliği) 0,953 

Bartlett Küresellik Testi Ki-Kare Değeri (2) 5480,273 

 Anlamlılık Düzeyi (p) 0,000* 

Uyum İyiliği Testi (UİT) Ki-Kare Değeri (2) 493,202 

 Anlamlılık Düzeyi (p) 0,000* 

*p<0,001   

KMO değeri örneklem hacminin ölçülmek istenen yapıyı ölçme noktasında yeterli (KMO=0,953) olduğunu, 

Bartlett testi ise faktör analizinin uygulanabilir (χ2 =5480,273 ve p<0,001) olduğunu göstermektedir (Tablo 7). 
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Bu bağlamda elde edilen sonuçlar incelendiğinde, örneklem yeterliliğinin, faktörleri tahmin etme noktasında 

yeterli olduğu, Bartlett ve UİT testlerinin sonuçlarının ise istatistiki açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. 

Tablo 7. Faktörler ve Yüklerine İlişkin Desen Matrisi 

 Faktörlera 

İlgi Sorumluluk Merak Güven 

i1 0,747    

i2 0,694    

i3 0,836    

i4 0,728    

i5 0,557    

i6 0,416    

s7  0,462   

s8  0,832   

s9  0,801   

s10  0,741   

s11  0,538   

s12  0,481   

m13   0,376  

m14   0,560  

m15   0,844  

m16   0,834  

m17   0,702  

m18   0,479  

g19    0,351 

g20    0,426 

g21    0,583 

g22    0,840 

g23    0,790 

g24    0,690 

λ 1,722 12,004 1,001 1,141 

% σ² 7,174 50,099 4,173 4,752 

∑ σ² 66,197 

Türetme yöntemi: En büyük olabilirlik  
Döndürme yöntemi: Kaizer normalizasyonuyla oblimin 
a. Döndürme 9 yinelemede birleştirildi. 

Faktörlere ilişkin desen matrisi incelendiğinde, kuramsal olarak tanımlanan faktör dağılımının gerçekleştiği 

görülmektedir (Tablo 8). Örneklem büyüklüğünün 350 katılımcı olduğu durumlarda 0,30 ve üzeri faktör 

yüklerinin anlamlı olduğu kabul edilirken, örneklem büyüklüğünün 200 katılımcıya düştüğü durumlarda 

anlamlı kabul edilen yük sınırının 0,40’a düşürülmesi önerilmektedir (Hair vd., 2010). Bu çalışma kapsamında 

339 katılımcıya ilişkin veriler analize alınmıştır. Faktör yükleri incelendiğinde g19 maddesi (0,351) haricinde 

0,40’ın altında bir faktör yükü hesaplanmamıştır. Bu bağlamda faktör yüklerinin anlamlı olduğu sonucuna 

varılmıştır. Yine faktörlerin özdeğerleri incelendiğinde, 1’in altında (λ<1) özdeğere sahip bir faktör olmadığı 

görülmektedir. Bu durum faktörlerin anlamlı olarak dağıldığını göstermektedir. Analiz sonucunda elde edilen 

dört faktörlü yapının, toplam varyansın %66’sını açıkladığı görülmüştür. Bu sonuçlar hem yapılan analizlerin 

anlamlı olduğunu hem de kuramla uyumunu ifade etmektedir. 

Tablo 8. Faktörlere ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları 

Faktör Cronbach'ın α 

katsayısı 

x ̄ σ² σ Madde Sayısı 

İlgi (i) 0,892 24,899 18,386 4,287 6 

Sorumluluk (s) 0,903 26,253 15,575 3,946 6 

Merak (m) 0,882 25,531 14,782 3,844 6 

Güven (g) 0,884 26,153 14,5221 3,810 6 
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Faktörlere ilişkin güvenilirlik analizi sonuçlarına göre tüm faktörlere ilişkin güvenilirlik katsayıları yüksek 

güvenilirlik aralığındadır (Tablo 9). Bu bağlamda ölçeğin güvenilir olduğu (Özdamar, 1999; Gliem ve Gliem, 

2003) ve DFA’ya geçilmesi noktasında bir sorun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

3.5. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

AFA sonucunda elde edilen olumlu bulgular sonucunda, yapının DFA’ya tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

Bu amaçla AMOS 24 yazılımı aracılığıyla DFA gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda önerilen modifikasyonlar 

hata değişkenlerine uygulanmıştır. DFA’nın gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan model Şekil 1’de 

sunulmuştur. 

 
 

 

DFA sonucunda ortaya çıkan model üzerinde öncelikle örtük değişkenleri oluşturan faktör yükleri 

değerlendirilmiştir. Bu bağlamda ilgi değişkeninin alt değişkenlerinin faktör yükleri 0,68 ile 0,82 arasında, 

merak değişkeninin alt değişkenlerinin faktör yükleri 0,69 ile 0,78 arasında, sorumluluk değişkeninin alt 

değişkenlerinin faktör yükleri 0,69 ile 0,84 arasında, güven değişkeninin alt değişkenlerinin faktör yükleri 0,69 

ile 0,82 arasında çıktığı görülmüştür. Yakalanan bu yükler olumlu olarak yorumlanmış ve uyum endekslerinin 

değerlendirilmesine geçilmiştir. 

Tablo 9. Uyum Endeksleri 

χ2/sd AGFI RMSEA SRMR NFI TLI CFI GFI RFI IFI PGFI PNFI p 

1,985 0,873 0,054 0,044 0,916 0,949 0,956 0,90 0,903 0,957 0,711 0,787 0,000* 

*p<0,001 

DFA sonucunda elde edilen uyum endeksleri incelendiğinde χ2/sd, SRMR, CFA, IFI, PGFI kriterlerinin çok iyi 

uyum aralığında gerçekleştiği görülmüştür. Bununla birlikte AGFI, RMSA, NFI, TLI, GFI, RFI kriterlerinin de 

kabul edilebilir uyum aralığında gerçekleştiği saptanmıştır (Tablo 10 ve Tablo 3). Bu sonuçlar, gerçekleştirilen 

DFA sonucunda, elde edilen modelin uygulanabilir olduğunu ve uyarlanan ölçeğin kullanılabilir olduğunu 

ifade etmektedir. 

Şekil 2. Kariyer uyum yeteneği ölçeği için oluşturulan DFA modeli (x2= 470,484 ; sd= 237) 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Savickas ve Porfelli (2013) tarafından bireylerin kariyer uyum yeteneklerini ölçmek amacıyla geliştirilen 

ölçeğin Türkçeye ve Türkiye kültürüne uyarlanmasını amaçlayan bu çalışma kapsamında yapı eşdeğerliği, 

dilsel ve kültürel eşdeğerliği ve ölçüm eşdeğerliği sınanan ölçeğin, konaklama işletmeleri çalışanları üzerinde 

uygulanması noktasında güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğu sonucunda varılmıştır. Bu bağlamda 24 

madde ve 4 faktörden oluşan özgün ölçek yapısı aynı şekliyle korunmuş, Türkiye kültürü kapsamında 

Türkçeye çevirisi gerçekleştirilerek kültürel ve dilsel eşdeğerliği sağlanmıştır. Çalışma kapsamında uyarlanan 

soru formu, gerçekleştirilen saha çalışması yoluyla, 339 otel çalışanı üzerinde uygulanmış ve elde edilen 

veriler ölçüm eşdeğerliği için analize tabi tutulmuştur. Yapılan AFA sonucunda, özgün ölçeğin faktör 

yapısının, çalışma kapsamında ulaşılan örneklemde de aynı şekilde ortaya çıktığı görülmüştür. Yapılan DFA 

sonucunda ise, uyarlanan Türkçe formun, ölçülmek istenen yapıyı ölçme noktasında geçerli ve güvenilir bir 

araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma ile uyarlanan soru formunun, farklı örneklemler ile turizm endüstrisinin diğer sektörlerinde de 

uygulanması önerilmektedir. Kariyer uyum yeteneğinin, kariyer stresi, kariyer kaygısı, kariyer geleceği, 

kariyer engelleri, kariyer tatmini, kariyer bağlılığı, kariyer planlaması gibi kavramlarla ilişkilerinin 

incelenmesinin, genel olarak kariyer çalışmalarına katkıda bulunacağı ve yeni bakış açıları geliştirilmesine 

yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte kariyer uyum yeteneği iş tatmini ve örgütsel öğrenme 

konuları arasındaki ilişkilerin incelenmesinin de gelecekteki çalışmalar için bir yol haritası olarak 

değerlendirilebileceği öngörülmektedir.  

Araştırma kapsamında uyarlanan ölçeğin gösterdiği yüksek uyum, ölçeğin çeşitli diğer iş kollarında da uygun 

sonuçlar verme potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Bu bağlamda bilimsel anlamda değerlendirilecek 

ölçeğin, mesleki uygulamalarda, özellikle de insan kaynakları yönetimi alanında başvurulabilecek bir ölçüm 

aracı olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Kariyer uyum yeteneğinin yüksekliğinin, çalışanların 

yeni işkolları ve yeni iş yerlerine uyum sürecini hızlı şekilde atlatmalarına yardımcı olduğu, son zamanlarda 

yazında en öne çıkarılan noktalardan birisidir (Lodi vd., 2020; Chen vd., 2020; Xu vd., 2020; Hlad′ o, Kvasková 

ve Ježek, 2020; Qiao ve Huang, 2019). Bu bağlamda, özellikle konaklama sektörü gibi iş gücü devir oranı 

yüksek olan sektörlerde çalışan seçimi, işe alma ve işe alıştırma noktalarında kariyer uyum yeteneğinin göz 

önüne alınmasının, bahsedilen faaliyetlerde karşılaşılan maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olacağı 

öngörülmektedir. Bununla birlikte, eğitim kurumlarının da eğitim müfredatlarını belirlerken, kariyer uyum 

yeteneğini arttırmaya yönelik faaliyetleri müfredatlarına yedirmelerinin, öğrencilerin mezuniyetlerine kadar 

olan süreçte iş dünyasına daha hazır şekilde yetiştirilmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada karşılaşılan en önemli sınırlılık olarak ise, örneklem yöntemi olarak seçilen uygun örneklemenin 

dezavantajları görülmektedir. Bu noktada uygun örnekleme zamanla ilgili ve maddi olan maliyetleri en aza 

düşürmek için başvurulan bir örnekleme yöntemidir (Balcı, 2013: 103). Fakat çalışmanın en önemli amacının 

ölçüm aracının uyarlanması olduğu düşünüldüğünde, örneklemin bu amaçlar doğrultusunda yeterli bilgiyi 

sunacağı düşünülmüştür. Çalışma kapsamında karşılaşılan bir diğer sınırlık olarak, örneklemin turizm 

endüstrisinin konaklama sektöründe çalışan bireyleri kapsıyor oluşudur. Bu sınırlığın, çalışma amaçlarına 

zarar vermeyeceği öngörülmüştür. Bununla birlikte ilerleyen dönemde turizm endüstrisinin farklı 

sektörlerinden elde edilen örneklemlerle ve diğer endüstri kollarından elde edilecek örneklemlerle bu ölçeğin 

tekrar tekrar sınanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Ek 1 – Çalışma Kapsamında Kullanılan Soru Formu 

 

Değerli katılımcı, 

Bilimsel bir araştırmanın parçası olan bu soru formu ile hizmet endüstrisi çalışanlarının kariyer uyum 

yetenekleri ile iş memnuniyeti arasındaki ilişkilerin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu formu aşağıda verilen 

yönlendirmeler ışığında doldurmak suretiyle çalışmaya vermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla, 

Dr. Öğretim Üyesi Engin Bayraktaroğlu 

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Prof. Dr. Oktay Emir 

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Tel: ………. 
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız: 

Yaş: _____ 

Cinsiyetiniz:          �Kadın           �Erkek          �Cevap vermek istemiyorum 

Bu işyerinde çalışma süreniz: _____ (yıl) 

Toplam iş tecrübeniz: _____ (yıl) 

En son elde ettiğiniz mezuniyet derecesi:   �İlkokul    •Ortaokul    •Lise    •Lise    •Önlisans   •Lisansüstü 

 

Kişiler kariyerlerini oluştururken güçlü yönlerini kullanırlar. Hiç kimse, her konuda iyi değildir. Bireyler, bazı 

yönlerini diğer yönlerine göre daha ön plana çıkarır. Aşağıdaki ölçek yardımıyla kendinizi, ilgili beceri söz konusu 

olduğunda ne derece güçlü hissettiğinizi belirtiniz. 

5 = Son Derece Güçlü 

4 = Çok Güçlü 

3 = Güçlü 

2 = Biraz Güçlü 

1 = Güçsüz 

1 Geleceğin nasıl olacağı üzerine düşünme 5 4 3 2 1 

2 Yapılan seçimlerin geleceği şekillendirdiğinin farkında olma 5 4 3 2 1 

3 Gelecek için hazırlık yapma 5 4 3 2 1 

4 Yapılması gereken eğitim ve kariyer seçimlerinin farkında olma 5 4 3 2 1 

5 Hedeflere nasıl ulaşılacağına yönelik planlama yapma 5 4 3 2 1 

6 Kariyer üzerinde düşünme 5 4 3 2 1 

7 İyimser olmaya çalışma 5 4 3 2 1 

8 Kendi kararlarını kendisi verme 5 4 3 2 1 

9 Yapılan hareketlerin sorumluluğunu üstlenme 5 4 3 2 1 

10 İlkelerini savunma 5 4 3 2 1 

11 Kendine güvenme 5 4 3 2 1 

12 Kendisi için en doğru olanı yapma 5 4 3 2 1 

13 Çevreyi keşfetmeye çalışma 5 4 3 2 1 

14 Birey olarak gelişme noktasında fırsatları kollama 5 4 3 2 1 

15 Bir seçim yapmadan önce seçenekleri araştırma 5 4 3 2 1 

16 Bir şeyleri yapmanın farklı yollarını inceleme 5 4 3 2 1 

17 Akıldaki sorular üzerinde derinlemesine düşünme 5 4 3 2 1 

18 Yeni fırsatlar konusunda meraklı olma 5 4 3 2 1 

19 Verilen görevleri verimli bir şekilde gerçekleştirme 5 4 3 2 1 

20 İşleri iyi bir şekilde yapmaya özen gösterme 5 4 3 2 1 

21 Yeni beceriler edinme 5 4 3 2 1 

22 Sahip olunan becerileri geliştirme 5 4 3 2 1 

23 Engelleri aşma 5 4 3 2 1 

24 Sorun çözme 5 4 3 2 1 

 

 



* Bu çalışma, Dr. Serdar Alnıpak’ın Prof. Dr. Güler Bilen Alkan danışmanlığında yapmış olduğu doktora tez çalışmasından üretilmiştir. 
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Amaç –  Sürekli gelişim içinde olan bilgi teknolojileri, tüm sektörlerde olduğu gibi konteyner limancılık 

sektöründe de rekabet edebilirliğin ve yüksek kalitede hizmet sunmanın en önemli araçlarından 

birisidir. Liman/terminal operasyonlarında verimlilik düzeylerini, yüklerin ve liman tesislerinin 

güvenliklerini arttırmada bilgi teknolojilerinden sıklıkla yararlanılmaktadır.  Bu noktada RFID (Radyo 

Frekansı ile Tanımlama)  teknolojisi en fazla öne çıkan teknolojilerden birisi olarak görülmektedir. 

Sağladığı avantajlar çok çeşitli olsa da bu teknolojinin konteyner terminallerindeki adaptasyonu ve 

entegrasyonu yüksek maliyet ve karmaşıklıklar içermektedir. Bu bağlamda RFID  teknolojisine yatırım 

yapmayı planlayan konteyner terminallerinin optimal RFID uygulamasını seçme kararı stratejik önem 

taşımaktadır. Bu teknolojinin konteyner taşımacılığı ve terminallerinde kullanımı konusundaki 

çalışmalar oldukça kısıtlı sayıdadır. Bu çalışmada konteyner terminallerine adapte edilecek RFID 

sisteminin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterler belirlenerek özgün bir modelin 

oluşturulması ve bu model ile  farklı RFID sistemlerinin değerlendirilerek ülkemizdeki konteyner 

terminallerine en uygun sistemin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem –  Belirtilen amaçlar doğrultusunda akademik yazın incelenmiş , konunun uzmanları ile 

görüşülmüş ve ilgili modele yönelik olarak beş ana ve bunlara bağlı yirmi beş alt kriter belirlenerek 

BAHS (Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizde kullanılan veriler, bu 

teknolojiyi incelemiş, bilen ve kullanan Türkiye’deki 3 büyük konteyner terminalinde çalışan uzmanlara 

uygulanan anketler ile elde edilmiştir. 

Bulgular – Ülkemizdeki konteyner terminalleri için en uygun sistem alternatifinin; taşıyıcı araçların ve 

sürücülerinin RFID etiketleri ile kimliklendirilmesi ve liman kapılarına konacak okuyuculardan 

sağlanacak verilerden faydalanılması olduğu saptanmıştır. 

Tartışma –  Bu çalışmada konteyner terminallerinde RFID sistem seçimine yönelik olarak kapsamlı bir 

model ortaya konulmuş ve oluşturulan model çerçevesinde konteyner terminallerimize en uygun RFID 

sistem alternatifi belirlenmiştir. Her çalışmada olduğu gibi bu çalışma kapsamında oluşturulan model 

de şartlar değiştikçe revize edilmelidir. Araştırmanın yapıldığı dönemde ülkemize yönelik olarak ve bu 

kapsamda bir çalışma bulunmaması nedeni ile yazarlar literatüre mütevazi bir katkı yapmayı 

ummaktadır. 
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Purpose –  Information technologies, which are in continuous development, are one of the most 

important tools of competitiveness and high quality service in the container port sector, as in all sectors 

Information technologies are frequently used in port/terminal operations to increase efficiency levels 

and security of cargo and port facilities. At this point, RFID (Radio Frequency Identification) technology 

is seen as one of the most prominent technologies. Although the advantages it provides are diverse, the 

adaptation and integration of this technology in container terminals involves high costs and 

complexities. In this context, the decision to choose the optimal RFID application of container terminals 

that is planned to invest in RFID technology is of strategic importance. Research studies on the use of 

this technology in container transportation and terminals are very limited. In this study, it is aimed to 

create a unique model by determining the criteria to be considered in the selection of the RFID system 

to be adapted to the container terminals, and to determine the most suitable system for the container 

terminals in our country by evaluating different RFID systems by this model. 

Design/methodology/approach –  In line with the stated purposes, the academic literature was 

examined, experts were interviewed, and five main and twenty-five sub-criteria related to the relevant 
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 model were determined and analyzed with the FAHS (Fuzzy Analytical Hierarchy Process) method. 

The data used in the analysis were obtained through questionnaires applied to experts working at 3 

large container terminals in Turkey who studied, knew and used this technology. 

Findings –  It has been determined that the most suitable system alternative for the container terminals 

in our country is to identify the carrier vehicles and their drivers with RFID tags and to benefit from the 

data obtained from the readers to be placed at the port gates. 

Discussion: In this study, a comprehensive model for RFID system selection in container terminals has 

been presented and the most suitable RFID system alternative for our container terminals has been 

determined within the framework of the model created. As in every study, the model created within the 

scope of this study should be revised as the conditions change. The authors hope to make a modest 

contribution to the literature, since there is no study for our country in this context at the time of the 

research process. 

1. Giriş 

Bilgi teknolojileri akıl almaz bir hız ile gelişmektedir. Bu gelişim her sektörü olduğu gibi konteyner 

taşımacılığını ve terminallerini/limanlarını da etkilemektedir. Rekabet edebilirliğin ve yüksek kalitede hizmet 

sunmanın büyük önem taşıdığı günümüz iş ortamında, liman/terminal operasyonlarında verimlilik 

düzeylerini, yüklerin ve liman tesislerinin güvenliklerini arttırmada RFID  teknolojisi en fazla öne çıkan 

teknolojilerden birisi olarak görülmektedir. RFID teknolojisi, radyo frekansları vasıtası ile sabit ve/veya 

hareketli canlı ve objeleri tekli ve/veya çoklu olarak tanımlamakta kullanılan bir teknoloji türüdür (Alnıpak, 

2021:1614). Taşıma amaçlı araçların, süreçlerde kullanılan ekipmanların, yüklerin ve insanların gerek otomatik 

gerek ise de hatasız olarak verilerini toplayabilen bir yapıda olması nedeni ile liman/terminal süreç ve 

operasyonlarının nerede ise tamamında kimliklendirme (tanımlama), takip ve güvenlik açılarından fayda 

sağlayabilmektedir. Ancak bu teknolojinin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Özellikle bu teknolojinin 

bahsedilen sektörde kullanımının henüz istenilen seviyede yaygınlaşmaması ve mevcut şartlarda yüksek 

maliyetlerde yatırımlar gerektirmesi en önemli dezavantajlarındandır. Ayrıca standartizasyon ve 

entegrasyona yönelik bazı sorunlar, sektörün aktörlerini ve özellikle terminal yöneticilerini karar verme 

aşamalarında zorlamaktadır.  

Bu teknolojinin yoğun kullanıldığı depolama, perakendecilik, kütüphanecilik vb alanlarda çok miktarda 

akademik çalışma bulunmasına olmasına rağmen konteyner taşımacılığı ve terminallerinde kullanımına 

yönelik araştırmalar oldukça azdır. Bu bağlamda görülmektedir ki pek çok önemli ve dünya çapında limanda 

kullanılan ve konteyner terminallerinde geleceğin teknolojisi olarak görülen RFID teknolojisinin; belirlenecek 

kriterler doğrultusunda optimum uygulama modunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu 

teknoloji pahalı bir teknolojidir ve terminal için en uygun modun (kullanım alanının) seçimi pek çok israfın 

önüne geçecektir. Ayrıca akademik literatürde bu konuya yönelik yeterli sayıda model ve uygulama ortaya 

konulmamış olması, bu hususta ciddi bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada yukarıda belirtilen 

ihtiyaçlara yönelik olarak; RFID teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 3 Türk konteyner limanında, 24 

uzman ile yüz yüze yapılan görüşmeler ve diğer sektörlere yönelik olarak bu konuda yapılmış akademik 

literatürün incelenmesi sonucunda belirlenen ana ve alt kriterler doğrultusunda 5 ana ve bunlara bağlı 25 alt 

kriter ile özgün bir model oluşturulmuş ve bu model doğrultusunda Türk konteyner terminallerine en uygun 

RFID uygulamasının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve 
 

2.1. RFID Teknolojisi 

Radyo frekansları vasıtası ile sabit ve/veya hareketli canlı ve objeleri tekli ve/veya çoklu olarak tanımlamakta 

kullanılan RFID teknolojisi temelde bir Auto-ID (Otomatik Tanıma/Veri Toplama - OT/VT) sistemidir (Özmen 

ve Birgün, 2011:81-88; Alnıpak vd.,2017). Bu sistem şunlardan oluşur: belli bir ürüne tahsis edilen tekil bir 

tanıma numarası, ürüne tekil tanıma numarasını depolayabilen bir çip ile eklenen bir kimlik etiketi, çeşitli 

etiketlerden yüksek hızla sinyal toplama ve bu veriyi ön işlemeye tabi tutma yeteneğine sahip ağlandırılmış 

RFID okuyucular ve veri işleme sistemleri ile ürün bilgisini depolayan bir ya da daha fazla ağlandırılmış 

veritabanı (Mcfarlane ve Sheffi, 2003:1-17). RFID dışında 4 adet daha otomatik tanıma sistemi vardır. Bunlar; 

akıllı kart sistemi, optik karakter tanıma (OCR), barkod ve biyometrik kimlik doğrulama sistemleridir 

(Üstündağ, 2008; Tuğaç, 2007; Akcayol vd., 2005; Ünlü, 2007). RFID teknolojisi, fiziksel bağlantı ya da 
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barkodlarda olduğu gibi optik teknolojilerin gerektirdiği görüş hattı olmadan bilgi aktarımı yapabilen 

kablosuz bir teknolojidir (Karkkainen,2002:242–252). Bu teknoloji; hayvancılık ve hayvan takibi, havacılık 

sektörü, inşaat sektörü, tekstil sektörü, sağlık sektörü, kütüphanecilik ve müzecilik, lojistik ve tedarik zinciri 

yönetimi, madencilik, katı atık yönetimi, perakendecilik, savunma sektörü, ödeme sistemleri, üretim sektörü 

vb. pek çok alanda kullanılmaktadır (Ngai vd.,2008:510-520). RFID tabanlı sistemlerin nerede ise tamamı şu 4 

frekans bandından birinde çalışmaktadır; Düşük Frekans (Low Frequency), Yüksek Frekans (High 

Frequency), Ultra Yüksek Frekans (Ultra High Frequency) ve Mikrodalga (Alnıpak vd.,2017). Düşük frekans 

RFID sistemleri genellikle 125 KHz’de çalışır, ancak 134 KHz’de çalışan sistemler de bulunmaktadır. Bu 

frekans bandı, daha yüksek frekanslara kıyasla daha kısa bir okuma aralığı (< 0.5m ya da 1.5 ft) ve daha yavaş 

bir okuma hızı sağlar.Yüksek frekans RFID sistemleri 13.56 MHz’de çalışır ve LF sistemlerine kıyasla daha 

geniş bir okuma aralığına ve daha yüksek bir okuma hızına sahiptir. Tipik okuma aralığı 1 metreden daha 

kısadır. Ultra Yüksek Frekans RFID 860-930 MHz (pasif) bandını (tipik olarak Avrupa’da 868 MHz ve Kuzey 

Amerika’da 915 MHz) ve 430 MHz (aktif) bandını kullanır. Okuma aralığı pasif için 6+ metre, aktif 433 MHz’de 

100 metreye kadardır. Veri transferi hızı HF sistemlerinden hızlı, aşağıda belirtilecek olan mikrodalga 

frekanslı RFID sistemlerinden ise yavaştır. MF seçeneği ise mikrodalga (2.45 GHz ya da 5.8 GHz) bandıdır ve 

en yüksek veri okuma hızına sahiptir. Bu sistem en pahalı olanıdır ve UHF benzeri okuma aralığına sahiptir. 

Ayrıca, mikrodalga frekanslı sistemler yüksek su ya da metal içeriğe sahip nesnelere nüfuz edemediğinden 

pek çok uygulama için uygun değildir (Psion Teklogix, 2004). Günümüzde yaygın olarak kullanılan etiketlerin 

frekansları daha çok HF aralığındadır ve her ülke kendi radyo spektrumunun kullanımını düzenlemektedir 

(Tuğaç, 2007). RFID tabanlı sistemlerin en önemli belirleyicisi kullanılan etiket tipidir. RFID etiketi, belli 

kapasitede bir belleğe sahip, taşınabilir yapıdaki parçadır. RFID etiketleri farklı türde ürünlere/yüklere 

eklenebilmektedir. Etiketler, radyo frekansları vasıtasıyla iletilen sorguları alıp, cevap vermeye imkan 

sağlayan çip, anten ve kaplamadan oluşmaktadır (Banks vd., 2007). Anten, iletişim sağlamak amacıyla radyo 

dalgalarını ileten ve alan parçadır. Anten hem etikete enerji sağlamak için okuyucunun sinyalinden enerji alır 

hem de okuyucudan aldığı verileri gönderir (Ngai vd., 2008: 510-520). RFID etiketleri güç kaynaklarına ve veri 

yazma-depolama özelliklerine göre sınıflandırılabilmektedir. RFID etiketleri güç kaynaklarına göre temelde 

pasif ve aktif etiketler olarak 2 farklı tipte değerlendirilmektedir. Pasif etiket pil içermemekle beraber çipe güç 

verebilmek ve verileri okuyuculara iletmek için okuyuculardan gelen  elektromanyetik dalgaların antende 

oluşturduğu enerjiyi kullanmaktadır. Haberleşme menzillerinin kısa olması bir dezavantaj olmakla beraber 

herhangi bir bakıma ihtiyaç duymamaları, basit ve ucuz olmaları avantaj sağlamaktadır (Kavas, 2007). Aktif 

etiketlerin ise kendi güç kaynakları (genellikle pil) bulunmakta ve bu kaynağı çipi çalıştırmak ve veriyi 

okuyucuya iletmek için kullanmaktadır. Bir aktif etiket çok düşük düzeydeki sinyallerin alınabilmesini 

sağlamakta ve okuyucuya iletilecek yüksek düzeyde sinyal üretebilmektedir. Okuyucudan uyandırma sinyali 

alıncaya kadar, aktif etiket uyku modunda kalmaktadır. (Finkenzeller, 2010). Bu etiketlerin okuma aralıkları 

pasif etiketlere kıyasla daha uzundur. Ayrıca pil ile çalışmaları nedeni ile sınırlı kullanım sürelerine sahiptirler 

(Ludvıgsson, 2006). 1 km mesafeye sinyal gönderebilecek kapasitede etiketler de bulunmaktadır. Denizyolu 

ve demiryolu taşımacılığında özellikle kullanılmakta olan aktif etiketler, GPS (Global Positioning System) ve 

uydu haberleşme sistemleri ile entegre edilerek monte edildikleri nesnenin izlediği rota üzerinde takibine 

imkan  vermektedir. Pile sahip olmaları nedeni ile bakımlarının yapılması gereken bu piller yüksek 

maliyetlidirler (Kavas, 2007). Okuyular, sahip oldukları antenler ile kodlu veriyi radyo dalgası formatında 

etiketlere gönderir ve aktif olmuş etiketlerin geri gönderdiği sinyalleri alırlar. Böylece etiketlerin sahip olduğu 

veri okunabilmekte ve ayrıca etiketlerin üzerinde yeni veri de yazılabilmektedir. Ayrıca birden fazla frekans 

aralığında destek verebilmektedirler (Üstündağ, 2008). Uygulamaya bağlı olarak çeşitli tipte okuyucular 

vardır. Bunlar; harici ya da dahili antenli okuyucu, esnek okuyucu, çoklu-frekans okuyucu, mobil okuyucu, 

portatif okuyucu vb’dir (Pundir, 2010). Geliştirilen teknolojiler sayesinde RFID okuyucularını daha geniş bir 

alana yaymak mümkün olmaktadır. RFID okuyucularını bir ağa bağlamak için sıklıkla kullanılan iletişim 

teknolojilerinden bazıları; Eternet, Ultra Wide Band’ın (Ultra Geniş Band), Wi-Fi / WLAN, ZigBee, GPRS 

(General Packet Radio Server-Genel Paket Radyo Servisi), UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System-Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi), WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 

Access - Mikrodalga Erişimi için Evrensel Uyumluluk), Bluetooth vb’dir (Lieshout vd., 2007).  RFID teknolojisi 

yaygınlaşmaya devam ettikçe global standartlar belirlemeye duyulan ihtiyaç ta artmaktadır. Standart olarak 

tanımlanmaya en yakın kod, Elektronik Ürün Kodu olan EPC (Electronic Product Code)’dir. EPC dört 

kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; EPC kod versiyonu, üretici / imalatçı bilgisi, ürün tipi, ürünün seri 

numarasıdır (Üstündağ, 2008). RFID projelerinde özellikle dikkat edilmesi gereken performans kriterleri; 
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güvenlik, dayanıklılık, kapsama alanı, okuyucunun okuma kapasitesi, okuyucunun okuma hızı, etiketlerin 

bilgi depolama kapasitesi ve frekanstır (Ünlü, 2007). RFID uygulamaları çeşitli maliyet kalemlerinden 

oluşmaktadır. Genel olarak bu kalemler altı kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; donanım maliyetleri, yazılım 

maliyetleri, sistem entegrasyonu maliyetleri, personel maliyetleri, kurulum hizmetleri maliyetleri ve iş süreci 

yeniden-mühendisliği maliyetleridir (Banks vd., 2007). Tüm potansiyel ve fiili faydaları ile beraber RFID 

teknolojisi 4 ana başlıkta belirlenen engele sahiptir. Bunlar; teknik engeller (standart eksikliği, birlikte işlerlik, 

okuma aralığı, okuma kalitesi, donanımın kilitlenmesi, güvenlik, mevcut sistemle entegrasyon, veri hacmi), 

kültürel engeller (gizlilik, perakendeciler ve tedarikçiler arasındaki ilişki, çevresel kısıtlar, eğitim eksikliği), 

finansal engeller ve organizasyonel engeller (yeniden-tasarım süreçleri, yönetilebilirlik)’dir (Shih vd., 2008:58-

80). 

2.2. Konteyner Terminallerinde RFID Teknolojisinin Kullanımı 

Günümüz lojistik zincirinin önemli bir halkasını limanlar oluşturmaktadır. Uzak mesafelere büyük 

miktarlarda taşıma yapılmasına imkan sağlayan denizyolu taşımacılığının önemli bir parçasını konteyner 

taşımacılığı oluşturmaktadır. Bu noktada konteyner limanları/terminalleri artan talebe bağlı olarak 

kapasitelerini arttırmakta ve bu kapasitelerini etkin, kullanabilmek adına teknolojiye ciddi boyutlarda yatırım 

yapmaktadır (Erdal, 2008). Yoğun rekabet ortamında bir konteyner terminali, güvenilirliğini ve rekabetçi 

gücünü arttırmak için terminal operasyonlarının verimliliğine odaklanmalı; yeni teknolojilerin etkilerini 

analiz etmelidir (Choi vd., 2007: 372-376). Verimlilik, etkinlik ve güvenlik açılarından RFID teknolojisi 

terminaller tarafından artan oranda tercih edilmektedir. RFID teknolojisi geleceğin limanlarında zorunlu bir 

teknoloji olarak kabul edilmektedir (Banks vd., 2007). Son dönemlerde hızla artan konteyner taşımacılığı 

limanlardaki altyapıların da modernizasyonunu gerekli kılmaktadır. Ancak aynı hızla ilerleme 

kaydedemeyen limanlarda süreçlerin yönetiminde problemler (gemilerin çok fazla bekletilmesi, yetersiz 

terminal üretkenliği ve verimliliği, tesisin her alanında yaşanan trafik sıkışıklıkları, gümrük vb. kontrollerde 

yaşanan zaman kayıpları, liman paydaşları ile yetersiz iletişim ve bilgi aktarımına bağlı koordinasyonsuzluk 

vb) yaşamaktadır (Tsilingiris vd., 2007). Panayides (2007)’de denizcilik sektöründe yapılan ankete göre; 

elektronik veri değişim (Electronic Data Interchange- EDI) kullanımı, izleme ve takip sistemleri ile tedarik 

zinciri entegrasyon sistemleri denizcilik sektörünün öncelikli olarak ilgilendikleri ve bekledikleri küresel 

eğilimlerdir. Ayrıca artan trafiğe bağlı ek güvenlik ihtiyaçları, kapasite ve verimlilik sorunları, etkin 

intermodal taşımacılık ihtiyacı ve yetersiz otomatizasyon limanları/terminalleri RFID tabanlı sistemleri 

kullanmaya zorlamaktadır. Entegrasyonu hızla artan bu sistemlerde aktif ve pasif etiketler hibrid olarak 

kullanılabilmektedir. Aktif etiketler 433 MHz frekanslı iken pasifler 900 MHz frekanslıdır. Konteynere eklenen 

aktif etiketler ISO 17363 standartlarında üretilir ve üzerlerine defalarca veri yazımı yapılabilmektedir. 

Konteynere eklenen pasif etiketler ise ISO 10374.2 standartlarında üretilmektedir. Etiketlerin okunmasında 

genellikle UHF ve MF okuyucular kullanılmakta ve okuyucular liman giriş-çıkış kapıları, rıhtım alanları, 

depolama ve istif sahaları gibi kontrol noktalarına konumlandırılmaktadır. Etiketlerin veri kapasitelerine ve 

hangi nesneye (taşıyıcı araç, konteyner, vinç vb.) konulacağına bağlı olmakla beraber etiketler üzerlerinde 

konteynerlerin numara, konum, ağırlık, taşıdığı yük türü, tehlikeli madde, mühür kontrol, hasar tespit, boş 

konteyner tespit, taşıyıcı araç, araç şoförü, taşıyıcı araç konum, konteyner elleçleme ekipmanı (vinç, iç taşıma 

aracı, vagon, forklift vb.) vb verilerini taşıyabilmektedir (Abajo, 2009; Alnıpak, 2021). Konteyner 

terminallerindeki uygulamalar incelendiğinde, RFID tabanlı sistemlerin temelde konteynerler, yükleme-

boşaltma ve taşıma süreçlerinde kullanılan liman içi ve dışı araç/ekipmanlar ve süreçte görevli insanlar için 

kullanıldığı görülmektedir. Bu uygulamalardaki temel amaçlar; kimliklendirme (tespit) ve takip ile liman ve 

yük bazlı güvenliğin sağlanmasıdır. Tsilingiris vd. (2007)’e göre konteyner takibinin 3 temel amacı hatasız ve 

hızlı olarak; konteyner kimlik (ID) tespitinin yapılması, mühür kontrolü ve hasar kontrolüdür. Genellikle 

konteyner kimlik kontrolü çalışanlar tarafından direkt veya video kontrolü ile gerçekleştirilmektedir. Her iki 

durumda da insan müdahalesi bulunmaktadır. Ayrıca OCR sistemleri de konteyner kimlik tespitinde 

kullanılabilmektedir. Günümüzde konteynerlere, araç ve ekipmanlara eklenmiş etiketlerin içerdiği veri tam 

doğruluk ve otomatik olarak liman içi ve dışına kurulu okuyucular tarafından okunmakta ve kablosuz ağ vb 

teknolojiler vasıtası ile ilgili sistemlere iletilebilmektedir. Konteynerlere eklenecek etiketlerin türüne (aktif, 

GPS’li, sensörlü, uydu iletişimli vb) bağlı olarak konteynerlerin lokasyon, içerik, alıcı, gönderen, varış limanı 

vb bilgileri kesintisiz olarak takip edilip, raporlanabilmektedir. Ayrıca filo ve terminal saha yönetimi 

süreçlerinde kullanılan ekipmanların (kreynler, traktörler, mobl vinçler vb) etiketlendirilmesi 

yaygınlaşmaktadır. Terminal içi alanlara, kapılara ve diğer giriş noktalarına yerleştirilen okuyucular 
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kullanılarak hangi taşıyıcı veya konteynerin, hangi zaman dilimlerinde giriş çıkış yaptıklarını ve konumlarını 

net olarak belirlemek ve operasyonel verimliliği arttırmak mümkün olabilmektedir. Oluşan acil durumların 

ekranlar vasıtası ile takibi ve tespiti acil reaksiyon ve çözüm sürelerini azaltmaktadır. Bu avantajların yanısıra 

etiketlendirilmiş nesnelerin ve insanların biribirleri ile hatasız eşleştirilmesi; doğru insan-doğru araç 

kullanımını ve doğru araç-doğru konteyner taşımasını tam kesinlikle sağlayarak tedarik zincirinin 

güvenliğine ve etkinliğine katkı sağlamaktadır. Terminallerin güvenliğini sağlamak amacıyla, belirli alanlarda 

sadece yetkili personellerin bulunmasının sağlanması önemlidir. Bu noktada, personel için akıllı RFID kimlik 

kartlarının kullanımı, bu güvenliği sağlamada önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Temassız akıllı kartlar 

ile sadece giriş bilgileri (vardiya, iş tanımı, izin verilen araçlar vb.) değil ek olarak fotoğraf gibi biometrik 

bilgiler de saklanabilmektedir. Güvenlik noktalarında kartın içindeki fotoğraf bilgisi sayesinde sahtekarlık 

teşebbüsleri önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Tenha giriş noktalarında, kapalı devre televizyonlar (CCTV) 

personel ile kartta mevcut bulunan çalışanın resmini eşleştirerek kontrol yapabilmektedir (Mullen, 2005:181-

182). Her yıl dünyada milyonlarca konteyner dolaşımdadır ve yüzlerce limanda milyonlarca konteyner 

hareket halindedir. Bu hacmin sadece %2’si güvenlik incelemesine tabi tutulurken, boş konteynerlerde bu 

oran da tutturulamamaktadır. Bu hacimde bir ticarete yönelebilecek terör eylemleri tüm ticareti sekteye 

uğratacaktır. Terör, taşınan yüklere yönelik hırsızlık teşebbüsleri, kaçakçılık vb riskler ticareti tehdit altında 

bırakmaktadır (Narsoo ve Sunhaloo, 2009: 127-142). Konteynerler; nükleer silah, radyoaktif madde ve 

konvansiyonel silah kaçakçılığı, ilaç kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, nükleer, radyoaktif, kimyasal ve biyolojik 

madde bulaştırma, hırsızlık, tehlikeli madde içeren konteynerlere zarar verme (patlatma veya sızdırtma) vb 

tehlikelere maruz kalabilmektedir (Tsilingiris vd., 2006). Konteyner taşıma güvenliğini arttırmaya yönelik 

olarak önemli girişimler ve düzenlemeler yapılmaktadır. Bunların başında eskiden beri kullanılan mühür 

(seal) kullanımını geliştirme çalışmaları gelmektedir. Mühür, konteynerin tek veya her bir kapısına takılan ve 

içeriye girişi engelleyen ekipmandır. Bu mühürlerin kırılması ve değiştirilmesi durumları göz kontrolleriyle 

sağlanmaktadır. Kırılan bir mührün tespiti durumunda illegal girişimin zamanını, yerini ve kimin tarafından 

yapıldığını belirlemek çok zordur. Mekanik mühürlerin sıklıkla kullanılması, ucuz ve kullan-at niteliklerine 

sahip olması sebebiyledir (Werner vd., 2007). Kullanılan diğer mühür türü akıllı mühürler’dir. Akıllı 

mühürler, işlevsel olarak kapsamlı ve kullanıcıya zeki formda özellikler sunan mühürlerdir. Eklendiği 

nesnelerin statüleri hakkında veri sağlayan bu tip mühürler denetim ve kontrol süreçlerini kolaylaştırmakta 

ve hızlandırmaktadır. Mühürler; bu işlemleri entegre edilen farklı teknolojilerin  (sensörler, e-imza, RFID, 

hologram, ısıl ayrışım vb) de yardımı ile sağlamaktadır. Konteyner mühürlerinde RFID tabanlı uygulamaların 

tipik örneği “E-Mühür”’lerdir (Englert vd., 2007). Bu tip mühürler kullanılacak etiket türüne göre pasif veya 

aktif olabilmektedir (Rizzo vd., 2011: 846-852). E-mühürler , ISO 18185-1 ve ISO 18585-5 standartlarında 

üretilmektedir. Genelde 433 MHz-2.4 GHz frekanslarında çalışmaktadır (Thomas, 2009). Etiketler spesifik ID 

numarasına sahiptir, taklit edilemez ve değiştirilemezler. Akıllı mühürlerin en büyük avantajlarından birisi 

kilidin açılması ve/veya yetkisiz olarak yapılan girişlerde uyarıcı sinyaller göndermeleridir. Konteynerler 

varış noktasına ulaştırıldığında yetkili personeller okuyucuları kullanarak etiketlerdeki verileri okutmakta ve 

yüklerin tespitini yapmaktadır. Bunlara ek olarak varış öncesi konteynerlerin durum bilgileri gümrük ve 

liman personellerine iletilebilmektedir (Chung, 2005). E-mühürlü akıllı konteynerlerin kullanımı firmalara 

“Green Lane (Güvenli Şerit)” hakkından yararlanma avantajını da sağlamaktadır. Bu hak ile firmalar, 

konteynerlerini gümrükten kontrolsüz olarak geçirebilmekte ve gümrükte kalma sürelerini minimize 

edebilmektedir. Böylece lojistik maliyetler azalmakta, envanter depolama maliyetleri düşmekte ve müşteri 

hizmet kalitesi artmaktadır. RFID’li e-mühürler sadece güvenliğe yönelik olarak değil takip ve 

konumlandırmaya yönelik olarak ta kullanılabilmektedir (Rizzo vd., 2011). Bu tip mühürlere entegre edilecek 

sensörler vasıtası ile çevresel koşulları (ışık, titreşim, konum, nem, sıcaklık, basınç, kimyasal ajanlar vb) 

ölçümleyebilmektedir (Englert vd.,2007; Tsilingiris vd., 2006). Tüm taşıma sürecinde bu teknolojilerin vasıtası 

ile toplanan veriler liman operasyonlarının yönetiminde etkin olarak kullanılabilmektedir. Özellikle liman içi 

operasyonel planlama, sağlanan veriler ile kolaylaşabilecektir. Ayrıca RFID etiketindeki veriler (yük tipi, 

miktarı, varış limanı, yükleme tarihi vb) gemi manifestosu ile karşılaştırılarak operasyonel hatalar minimize 

edilecek, kağıt israfı önlenecek, personel verimliliği ve liman üretimi arttırılabilecektir (Balog vd., 2005). RFID 

teknolojisi, konteyner terminali kapı giriş çıkışlarında da kullanılabilmektedir. Geleneksel kapı sistemlerinde, 

kamyon plaka ve konteyner numarasından tanıma, konteyner hasarını tespit etme, konteyner mührünün 

kontrolü vb. işler kapı görevlileri tarafından manuel olarak yapılmaktadır (Choi vd.,2006). Kapı süreçlerinde; 

konteyner tespiti, kamyon ve şoför tespiti ve bilgiyi iletme teknolojisindeki eksikler nedeniyle trafik 

yoğunluğu oluşmakta, boş yere insan gücü harcanmakta ve sonuç olarak terminal sahalarının verimliliği 
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düşmektedir (Erdal, 2008). RFID tabanlı kapı sistemleri;  etiketlendirilmiş araçları, şoförlerini ve konteynerleri 

okuyucular vasıtasıyla otomatik olarak tanıma yetkinliğine sahiptir (Choi vd., 2007). Okuyucular vasıtasıyla 

alınan veriler liman sistemleri ile anında karşılaştırılabilmektedir. Ayrıca konteyner mühürlerinin sağlamlığı 

etiketlendirilmiş mühürler vasıtasıyla kolaylıkla tespit edilebilmektedir. İlgili işlemler RFID tabanlı sistemler 

vasıtasıyla çok daha verimli, hızlı ve doğru olarak yapılabilmektedir. RFID tabanlı otomatik terminal kapı 

sistemlerinin temel yapısı Şekil 1‘de gösterilmiştir (Choi vd., 2006: 2155-2163). Günümüzde konteyner 

terminali giriş kapılarında RFID dışında en sık kullanılan 2 teknoloji OCR (Optical Character Recognition-

Optik Karakter Tanıma) ve barkod’dur. 

 
Şekil 1. RFID-Tabanlı Otomatik Terminal Kapı Sistemi 

 
RFID teknolojisinin konteyner terminallerinde sağlayacağı ölçülebilir ve ölçülemeyen faydalar, etiketlerin ve 

okuyucuların hangi objelerde ve pozisyonlarda kullanılacağına bağlı olarak değişse de gerek bölgesel 

seviyede gerek ise de küresel seviyede kullanımı ile Tablo 1’de belirtilen faydalar sağlanabilmektedir. 

 
Tablo 1. RFID Teknolojisinin Konteyner Terminallerinde Sağladığı Faydalar  

 Tüm süreçlerde otomatik olarak anlık, eksiksiz ve 

doğru veri sağlanması 

 Terminaldeki diğer sistemlere entegre olması ile tüm 

departmanlar arasındaki veri akışında etkinliğin 

artışı 

 Artan otomatizasyon ile kâğıt işlerinde (paperwork) 

azalış 

 Terminal operasyonlarında; insan, araç ve yüklerin 

kolay takibi ile etkin süreç yönetimi, artan liman ve 

yük güvenliği, 

 Etkin ve otomatize kapı yönetimine bağlı olarak 

bekleme sürelerinde azalma, artan emniyet, insan 

hatalarının minimizasyonu,  

 Liman dışı araçların bekleme sürelerinde azalmaya 

bağlı olarak araç trafiğinde azalış, 

 Tüm liman operasyonlarında verimlilik ve etkinlik 

artışı, 

 Kayıp, çalıntı, sahtecilik vb. illegal teşebbüslerde 

azalmaya bağlı olarak yük ve tedarik zinciri 

güvenliğinde artış 

 Konteyner ve gümrük denetim sürelerinde azalış 

 Personel maliyetlerinde azalış, 

 Konteyner elleçleme hatalarında azalış, 

 Liman konteyner üretiminde artış, 

 Terminal sahalarının (depo, rıhtım vb) yönetiminde 

etkinlik artışı, 

 Gemi bekleme sürelerinde azalış, 

 Terminal rekabet edebilirliğinde artış, 

 Elde edilen otomatik ve doğru veri ile etkin süreç 

planlaması vb. 

Konteyner taşımacılığında RFID teknolojisinin kullanımına yönelik yaşanabilecek sorunlar bulunmaktadır. 

Bunlar genel olarak; konteyner taşımacılığındaki aktörlerin çekingenliği, standartizasyon eksikleri, yatırımın 

geri dönüşümündeki belirsizlikler, kanuni düzenlemelerdeki eksiklikler, konteyner endüstrisindeki 

aktörlerin çeşitliliği, yüksek maliyetler, bilgi paylaşımındaki entegrasyon eksiklikleri olarak 

tanımlanmaktadır (Tsilingiris vd., 2007; Balog vd., 2005). Yao vd. (2012)’ye göre RFID uygulamalarındaki en 

büyük engeller; maliyet, veri güvenliğine yönelik çekinceler, olası etkisizlik durumu, radyo dalgalarının 

karışma olasılığı, üreticiler arasında protokollerle netleştirilmiş standartların olmaması, organizasyonel 

destek azlığı ve belirsiz yatırım geri dönüş oranı’dır. 

2.3. Literatür Taraması 

RFID teknolojisinin konteyner terminallerinde kullanımı gün geçtikçe artış gösterse de ilgili literatür 

incelendiğinde kantitatif nitelikte yapılan çalışmaların çok az olduğu görülmektedir. Özellikle bu teknolojinin 

kullanımına yönelik sağlanabilecek faydalar ve yaşanabilecek zorluklara yönelik çalışmalar oransal olarak öne 

çıkmaktadır. Balog vd. (2005)’te bir konteyneri taşıma sürecinin tüm aşamalarında takip etmek ve hırsızlık 

ve/veya terörizmden kaynaklanabilecek hasarları önleyerek konteynerin güvenliğini sağlamak için 

kullanılabilecek bir takip, onay ve sensör sisteminin kullanılabileceğini belirtmiştir. Tsilingiris vd. (2006)’da 
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konteynerlerin güvenlik problemini ele almış ve bu problemin ortadan kaldırılması için RFID’nin (Radyo 

Frekansıyla Tanımlama)kullanıldığı yenilikçi çözümleri araştırmıştır. Kış ve Kalaycı (2008)’de yaptıkları 

çalışmada Kablosuz Bilgi Sistemleri için RFID Altyapısı (KABSRA) projesi ve bu altyapının veri toplama 

süreçlerinde kullanılan açık kaynak kodlu denizcilik belgeleme yazılımı Kumanifest yazılımını açıklamıştır. 

Englert vd. (2007)’de yakın gelecekte Long Beach ve Los Angeles limanlarında kullanılabilecek RFID tabanlı 

otomatik konteyner takip ve tanımlama sisteminin güvenlik açıklarını incelemiştir ve etiketlerin güvenliği 

konusu üzerinde durmuştur. Tsilingiris vd. (2007)’da konteyner taşımacılığındaki aktörleri ve sektörde RFID 

kullanımını sağlayacak etmenleri ve bu etmenlerin önündeki engelleri irdelemiştir. Park (2006) çalışmasında 

limanlardaki gemi kalış sürelerini kısaltmayı amaçlayan ve 

RFID ile çalışan Gerçek Zamanlı Lokasyon Sistemi’ni (RTLS) analiz etmiştir. Dempsey (2011) yazdığı 

makalede RFID teknolojisinin limanlarda kullanımına yönelik artış olduğunu ve liman yöneticilerinin 

özellikle kapılarda ve saha yönetimine yönelik araç takibinde ilgili teknolojiyi tercih ettiklerini belirtmiştir. 

Hu vd. (2011) çalışmasında konteyner terminal kapılarında RFID tabanlı kontrol sistemi önerisi yaparak, ilgili 

sistemin araç bekleme sürelerinde ve park yerlerinin doluluğunda azalma sağlayacağını öngörmüştür. Narsoo 

ve Sunhaloo (2009) çalışması Port Louis limanı için RFID tabanlı bir konteyner izleme sisteminin uygulaması 

üzerinedir. Bu çalışma için SWOT Analizi ve anket yapılmıştır ve uluslararası düzeylerde çeşitli RFID 

sistemleri incelendikten ve karşılaştırıldıktan sonra RFID tabanlı bir çözümün limanda uygulanmasının 

pozitif yönde önemli etkileri olacağı sonucuna varılmıştır. Kim vd (2008), Kore hükümeti sponsorluğunda 

gerçekleştirilen araştırmasında terminal konteyner deposundaki operasyonların yönetimi için RFID tabanlı 

bir iş süreci otomasyon sistemi önermişlerdir. Cho vd. (2006) çalışmalarında, LITeTag olarak adlandırılan ve 

bilgi teknolojisi tabanlı liman lojistiği için kullanılacak bir RFID sisteminin tasarım ve uygulamasını 

sunmuştur. Bu sistem, üç bölümden oluşmaktadır: akıllı etiket, akıllı elektronik konteyner mührü ve RTLS 

(gerçek zamanlı konumlama sistemi). Yazarlar, liman yönetimi için yük ve maliyeti düşürmek amacıyla aktif 

etiketli RFID sistemi önermişlerdir. Temel olarak önerdikleri sistem 433 MHz radyo frekansında çalışmaktadır 

ve geniş bir iletişim kapsamına sahiptir. Etikeler, konteyner ve paletlere takılmakta ve ISO/IEC18000-7 

uluslararası standardına uygunluk göstermektedir. Torres Barro vd. (2010)’da tüm konteyner sahasını 

kapsayan bir RFID-tabanlı yönetim sistemi yazılım platformu önermişlerdir. Önerdikleri sistemin; takip, etkin 

rezervasyon ve araç yönetimi, otomatik yükleme planlaması konularında verimli olduğunu ve hataları azaltıcı 

etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Daschkovska ve Reiter (2008) çalışmalarında, limanlardaki gümrük 

denetimlerinin azaltılmasına ve elektronik mühürlere yapılan yatırımların değerlendirilmesine odaklanmıştır. 

Farklı tiplerdeki e-Mühürlerin güvenlik performansı üzerindeki etkilerini, limanlardaki gümrük 

denetimlerini de göz önünde bulundurarak ölçümlemişler ve verimlilik açısından ilgili güvenlik aygıtlarına 

yapılan yatırımların pozitif etkiler yaratacağınıortaya koymuşlardır. Miragliotta vd. (2007), Kuzey İtalya’da 

faaliyet gösteren bir limanı baz alarak RFID adaptasyonuna bağlı olarak temel liman aktivitelerindeki 

performans gelişmelerini 4 senaryo çerçevesinde incelemişlerdir. Bu çalışmaya göre özellikle kapı girişlerinde 

ve saha yönetiminde maliyetler açısından RFID’in büyük fayda sağlayacağı öngörülmüştür. Yunming vd. 

(2007) çalışmasında; basit olarak RFID tabanlı konteyner takibine yönelik bir yazılım algoritması 

tasarlamışlardır. Bu bağlamda, ulusal gümrük takibi merkezi, liman takip merkezi ve araç izleme merkezi ile 

bütünleştirilmiş bir konteyner izleme altyapısı önerilmiştir. Kim vd. (2004) çalışmasında genel olarak RFID 

teknolojisinin konteyner terminallerindeki uygulamalarını incelemiş ve terminalin verimliliğini arttırmanın 

yollarını araştırmışlardır. Sonuçlara göre; RFID teknolojisi ile önceden toplanan araç ve konteyner bilgileri 

kullanılarak giriş ve depo alanı operasyonlarında verimlilik açısından iyileştirmeler elde edilebileceğini 

belirtmiştir. Ayrıca aynı çalışmada terminal kapı girişlerinde kullanılacak RFID tabanlı sistemler vasıtasıyla 

işlem zamanlarının azalacağı ve hatasız veri toplanarak verimliliğin artacağı vurgulanmıştır. Ting vd (2012) 

çalışmasında RFID tabanlı olarak limanda bulunan iç ve dış tüm araçların takibine yönelik olarak liman 

yetkililerinin denetiminde test çalışmaları yaparak RFID ‘in güvenilirliğini incelemişler ve limanda 

kullanımını uygun bulan sonuçlar ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada araştırmacılar; uzaklık, penetrasyon, 

hız ve iki etiket arasındaki mesafe olarak 4 parametrenin test edilmesi üzerinde durmuşlardır. Özellikle 

konteyner sahasında okunurluğun yüksek olduğunu tespit etmişler lakin rıhtım tarafındaki sonuçların 

geliştirilmesi gerektiği üzerinde durmuşlar ve araçların yer bilgilerinin gerçek zamanlı tespitiyle liman 

hizmetlerinin optimizasyonunda artış olacağını öngörmüşlerdir. Bu bölümün ilk paragrafında da belirtildiği 

üzere yazarlar tarafından literatür araştırmasının gerçekleştirildiği süreçte kantitatif çalışmaların çok az 
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olduğu ve konteyner terminallerine yönelik olarak bu çalışmamızda oluşturulan kapsamda bir seçim 

problemi modeline rastlanmamıştır. 

3. Yöntem 

3.1. Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci 

İlk olarak Lotfi Zadeh tarafından 1965 yılında çalışılan ve üyelik derecesinin 0 ile 1 arasında değişebileceğini 

ileriye sürerek oluşturulmuş bulanık küme teorisi geniş kapsamda uygulanabilirliği olan bir teoridir. Bulanık 

küme teorisinde küme aitlik derecesi (μ) olarak tanımlanmakta ve 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Bu teoride 

μ=0 kesin olarak kümeye ait olmamayı, μ=1 ise kesin olarak kümeye ait olmayı yani üyeliği ifade etmektedir. 

Bir çok karar verme problemi bulanıklık içermektedir. Çözülmek istenen problem belirsizlik içermekte ise bu 

belirsizlik tolere edilebilmelidir. Bu açıdan Bulanık AHS metodu pek çok problem tipinde 

kullanılabilmektedir. BAHS yöntemi kendi içerisinde Genişletilmiş (Chang’in) Analiz Yöntemi(1996), Liou ve 

Wang’ın Yöntemi (1992), Abdel-Kader ve Yöntemi (2001) gibi farklı çözüm yöntemleri barındırmaktadır. Bu 

çalışmada Chang (1996) tarafından önerilen Genişletilmiş Analiz Yöntemi kullanılmıştır. Chang’in 

yaklaşımına göre ikili karşılaştırmalar üçgensel bulanık sayılarla temsil edilmektedir. Bulanık sayıların 

kullanılması ile tahminden kaynaklanan dezavantajlar giderilmeye çalışılmıştır. Chang’in yöntemine göre, 

her bir ölçüt alınır ve her bir hedef için mertebe analizi uygulanır. Böylece her bir ölçüt için m tane mertebe 

analiz değerleri elde edilmektedir. X={x_1,x_(2,…) x_n } ölçütler kümesi ve U={u_1,u_(2,…) u_n } hedef kümesi 

olmak üzere, her bir hedef için her ölçüt dikkate alınarak derece analizi (g_i) uygulanır (Denizhan, vd., 

2017:66-68). Hedeflere ilişkin m derece analiz değerleri şu şekilde gösterilmektedir; 

Mgi
1 , Mgi

2 ,…..,Mgi
m i = 1,2, … . , n 

Mgi
j

 (j = 1,2, … . n) 

Burada verilen tüm tüm Mgi
m parametreleri l, m, u olarak ifade edilen üçgensel sayıları göstermektedir. Chang’ 

in mertebe analizi adımları şu şekildedir; 

Adım 1: i ölçütüne ilişkin bulanık sentetik derece değeri; 

Si = ∑ Mgi
j
m

j=1  [∑ ∑ Mgi
jm

j=1
n
i=1 ]

−1

   (1) 

olarak tanımlanır. Burada (li, mi, ui) üçgensel bir bulanık sayı olmak üzere, 

Si = i. amacın sentez değeri Mgi
j

=her amaca yönelik genişletilmiş değerdir. Burada ifade edilen ∑ Mgi
jm

j=1  

değerini elde etmek için m boyut analiz değerine aşağıda görüldüğü gibi bulanık toplama işlemi uygulanır; 

∑ Mgi
j

m

j=1

= [∑ lj

m

j=1

, ∑ mj

m

j=1

, ∑ uj

m

j=1

] 

∑ ∑ Mgi
j

m

j=1

= [∑ li

n

i=1

, ∑ mi

n

i=1

, ∑ ui

n

i=1

]

n

i=1

 

Birinci adımın sonunda yukarıdaki vektörün tersi şu şekilde hesaplanmaktadır; 

 [∑ ∑ Mgi
jm

j=1
n
i=1 ]

−1

=  [
1

∑ ui
n
i=1

,
1

∑ mi
n
i=1

,
1

∑ li
n
i=1

]   (2) 

Adım 2: M2 = (l2, m2, u2) M1 = (l1, m1, u1) ifadesinin olabilirlik derecesi söyle tanımlanır: 

V(M2 M1) = 
sup

y ≥ x=[minμM1(x), μM2(y)] 
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Aşağıdaki şekilde de açıklamak mümkündür: 

  1    ,    m2m1 

V(M2 M1) =  hgt (M2 ∩ M1) =  μM2(d) =       0  ,   l1u2   (3)    

       
l1−u2

(m2−u2)−(m1−l1)
  ,  diğer 

 

Burada karşılaştırılan iki durum için kesişim noktası bulunur. M1 ve M2’ yi kıyaslayabilmek için V(M2 M1) ve 

V(M1 M2) değerlerinin her ikisi de gerekmektedir. 

Adım 3: Konveks bir bulanık sayının Mi(i = 1,2,3, … k) olmak üzere k tane konveks sayıdan büyük olmasının 

olabilirlik derecesi şu şekilde gösterilmektedir; 

V(M M1, M2, … . , Mk)= V[(M M1)ve (M M2)ve … . ve (M Mk) ] 

           = min V(M M1)  i = 1,2,3 … k 

  (d’(𝐴i)= min V(Si Sk) 

Bu işlemlerde sırasıyla; 1. satır diğer tüm satırlarla karşılaştırılır. Bu karşılaştırmalar sonucunda çıkan 

değerlerin minimumu alınır (d’(𝐴1)). Aynı şekilde 2. satırda diğer tüm satırlarla karşılaştırılır ve minimumu 

alınır (d’(A2)). Bu işlem tüm satırlar için devam ettirilir. Her satır için bulunan minimum değerler 

birleştirilerek ağırlık vektörü elde edilir. 

W′ = (d′(A1), d′(A2), … … . , d′(AN))
T

 

Adım 4: Ağırlık vektörü normalize edilir. Burada W, bulanık olmayan bir sayıdır. normalize edilmiş ağırlık 

vektörü aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Denizhan, vd., 2017:66-68; Acer, 2009;Aydın, 2008;93). 

W = (d (A1), d (A2), … … . , d (AN))
T
 

Çalışmamızda, konteyner terminallerinde kullanımı yaygın olmayan RFID teknolojisi sisteminin seçimi gibi 

karar verme süreci karmaşık, belirsizlikler ve reel uygulamalara ait verilere ulaşma zorluğu içeren bir 

problemin çözümü için en uygun metot olan BAHS metodu kullanılmıştır. Bu metot sübjektif 

değerlendirmeleri belirli matematiksel sınırlar içine alarak daha gerçekçi bir çözüm sunup ortaya daha somut 

alternatifler çıkarmaktadır. 

3.2. Veriseti ve Verilerin Analizi 

Pek çok iş sahasında olduğu gibi konteyner terminallerinde de RFID teknolojisinin kullanım alanları ve 

beklentiler çok çeşitlidir. Bu bağlamda bu teknolojiye yatırım yapma kararı alan terminaller için 

ihtiyaçlarına yönelik sistem alternatiflerini analiz edip en doğru alternatifi belirlemeleri büyük önem 

taşımaktadır. Bu amaçla belirlenen kriterler ile oluşturulan model, literatüre ciddi bir katkı sağlayacaktır. 

Diğer sektörlerde RFID uygulama seçimi hakkında pek çok çalışma ve kriter bulunmaktadır. Belirlenen 

bu kriterler, RFID teknolojisini incelemiş ve bu teknolojiyi bilen üç konteyner limanımızda, RFID 

teknolojisi ile direkt alakalı departmanlarda karar verici olarak görev alan 24 uzman ile yapılan yüz yüze 

mülakatlarla analiz edilmiş ve çalışmamızda kullanımı uygun olanlar belirlenmiştir. Ayrıca yapılan 

mülakatlarda eklenebileceği düşünülen kriterler de modele eklenmiştir. Çalışmamıza katılan uzmanlar; 
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liman işletme (9 kişi), operasyon (8 kişi) ve IT (7 kişi) departmanlarında yetkili kişilerden oluşmaktadır. 

Belirlenen ana ve alt kriterler Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Konteyner Terminallerine En Uygun RFID Uygulamasının Seçiminde Kullanılacak Ana ve Alt Kriterler 

Ana Kriterler Alt Kriterler Referanslar 

Maliyet (M) Donanım Maliyeti (M1), Yazılım Maliyeti (M2), 

Entegrasyon Maliyeti (M3), Eğitim Maliyeti (M4), 

Bakım Maliyeti (M5), Süreç Yenileme Maliyeti 

(M6) 

Crum vd. (1996); Smith ve Konsynski (2003); 

Upfold ve Liu (2010); Oranlı, (2007); Lin, (2009); 

uzman görüşleri. 

Beklenen Fayda (BF) Artan Liman Güvenliği (BF1), Artan Yük Güvenliği 

(BF2), Artan Operasyonel Verimlilik (BF3), Artan 

Prestij (BF4) 

Perera vd. (2003); Perera vd. (2003); uzman 

görüşleri. 

Teknik Risk Unsurları 

(TRU) 

Güvenlik (TRU1), Sağlığa Etki (TRU2), 

Karmaşıklık (Kullanım Kolaylığı) (TRU3), 

Güvenilirlik Ve Performans (TRU4) 

Chong ve Chan (2012); Lin, (2009); Rogers 

(2003); Schmitt ve Michahelles (2009); uzman 

görüşleri. 

Çevresel Koşular (ÇK) Paydaşlarla İşbirliği Seviyesi (ÇK1), Sektörel 

Uyumluluk (ÇK2), Tedarikçi Seviyesi (ÇK3), 

Ulusal Ve Uluslararası Kanuni Baskı (ÇK4), 

Standartizasyon (ÇK5), Rekabet Baskısı (ÇK6) 

Tornatzky ve Fleischer (1990); Seymour vd. 

(2007); Li vd. (2010); Whitaker vd. (2007); Wang 

vd. (2010); Wang vd. (2010); Anand ve 

Kulshreshtha (2007); Schmitt vd. (2007); 

Chewelos vd. (2001); Van Heck ve Ribbers 

(1999); uzman görüşleri. 

Örgütsel Koşullar 

(ÖK) 

Liman Sistemleriyle Uyumluluk (ÖK1), Üst 

Yönetim Desteği (ÖK2), Finansal Hazır Olma 

(ÖK3), Finansal Olmayan Hazır Olma (ÖK4), 

Çalışanların Direnci (ÖK5) 

Öztürk (2010); Wang vd. (2010); Sharma ve 

Citurs (2005); Ngai vd. (2007); Schmitt vd. 

(2007); Iacovou vd. (1995); Lee ve Shim (2007); 

uzman görüşleri. 

Akademik literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda Tablo 2’de belirtilen 5 ana ve 25 alt kriter belirlenmiştir. 

Tüm ana, alt kriter ve alternatifler için gösterim kolaylığı olması açısından kısaltma kullanılacaktır. İlgili 

kısaltmalar parantez içinde gösterilmiştir.  

Maliyet (M) Ana Kriteri: Crum vd. (1996)’ya göre yeni bir teknolojinin maliyeti; “gerekli yazılım ve donanım 

altyapısı ve iş ortakları arasındaki elektronik bağlantıların kurulmasına yönelik masraflar” olarak 

tanımlanmaktadır. Smith ve Konsynski (2003) çalışmasında RFID ile bağlantılı altı maliyet türü 

tanımlanmıştır. Bunlar; donanım, yazılım, entegrasyon, eğitim, bakım ve süreç yenileme maliyetleridir. 

Upfold ve Liu (2010)’a göre maliyet RFID adaptasyonlarında en kilit faktörlerden biridir. Donanım, yazılım 

ve etiketlerin maliyetlerinden oluşan yüksek kurulum maliyetleri karar vericileri yatırımın geri dönüşü 

hususunda endişelendirmektedir. Buna ek olarak belirtilmelidir ki; RFID yatırımları mevcut şartlarda yüksek 

olsa bile yapılmakta olan AR-GE çalışmaları ile her geçen gün maliyetler aşağıya çekilmektedir. Maliyet ana 

kriterine bağlı 6 alt kriter aşağıdaki gibidir; 

Donanım Maliyeti (M1): Sistemin kurulumunda satın alınan etiketler, okuyucular, antenler, bilgisayarlar ve 

ağ ekipmanlarına ait maliyetlerden oluşmaktadır. Yazılım Maliyeti (M2): Mevcut liman sistemlerinden 

bağımsız, sadece kurulacak RFID sistemine özgü olan yazılımlara ait maliyetlerden oluşmaktadır. 

Entegrasyon Maliyeti (M3): Firmada mevcutta çalışan uygulamalar ve kullanılan programlar ile yeni 

kurulacak olan sistemin entegrasyonu sağlanmalıdır. Bu, sistemin başarılı olabilmesi için en önemli 

aşamalardan birisidir. Çünkü kurulacak sistem bağımsız olarak çalışır ve yapı içerisindeki diğer kısımlarla 

bütünlük sağlanmaz ise sistemin ne derecede başarılı olduğu ve etkinlik yarattığı anlaşılamayacaktır (Oranlı, 

2007). Eğitim Maliyeti (M4):Limana kurulacak yeni teknoloji ile liman çalışanlarının yenilenen süreçlere ve 

ekipman kullanımına yönelik olarak eğitilmesi sonucu oluşacak maliyetleri kapsamaktadır. Bakım Maliyeti 

(M5): Sistem sağlayıcılar tarafından, kurulum sırasında yapılan sözleşmede belirtilen periyotlarda sistemin 

kontrol edilmesi ve herhangi bir sorunla karşılaşıldığında teknik destek alınması gerekmektedir (Oranlı, 

2007). Süreç Yenileme Maliyeti (M6):Liman gelecekte doğabilecek ihtiyaç ve talepler doğrultusunda 

adaptasyonunu yaptığı sistemi yenilemek zorunda kalabilmektedir. Bu bağlamda yeni maliyetler 

doğabilecektir (Lin, 2009:1-7). 

Beklenen Fayda (BF) Ana Kriteri: Perera vd. (2003) çalışmasında göreli avantajı, bir yeniliğin, yerine geçtiği 

fikirden veya mevcut durumdan ne kadar daha fazla örgütsel fayda sağladığı yönündeki algının derecesi 

olarak tanımlamaktadır. Matta ve Moberg (2006)'ya göre göreli avantaj ve rekabet, teknoloji adaptasyonuna 
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yönelik değişkenlerin en önemlileridir. En temel ifadesi ile bağıl avantaj, bir kuruluşun ilgili teknolojiden 

beklediği faydalardır. Kuruluşların yenilikleri uygulayarak kazanabilecekleri avantajları değerlendirmeleri 

tüm sektörler için üzerinde durulması gereken bir konudur. Konteyner terminallerinde RFID uygulamalarına 

bağlı olarak 4 temel fayda beklenmektedir. Bunlar; Artan Liman Güvenliği (BF1): Etiketlerin ilgili obje ve/veya 

objelere takılması sonucunda; objenin otomatik olarak tanınması ve takibi sağlanabilmektedir. Objelerin; ne 

veya kim olduğu, nereden ve ne zaman geçtiği belirlenebilecek ve limanın güvenliği artacaktır. Artan Yük 

Güvenliği (BF2): Özellikle konteynere takılacak e-mühürler vasıtasıyla sağlanabilecektir. Bunun yanı sıra e-

mühür kullanılmadan da araca, şoföre ve/veya konteynerlere uygulanacak etiketlendirme işlemleri ile doğru 

yükün doğru araç ve sürücü ile taşınması ve doğru ekipmana doğru yükün yüklenmesi gibi yük güvenliğini 

arttıran çözümler mümkün olabilmektedir. Artan Operasyonel Verimlilik (BF3): RFID uygulamaları, takip ve 

izleme kolaylığı ve süreç otomatizasyonunda sağladığı artışa bağlı olarak terminallerin operasyonel 

verimliliklerinde yükselme sağlayabilmektedir. Bunun için liman içi ekipmanların ve/veya liman dışı öğelerin 

etiketlendirilmesi gerekmektedir. Artan Prestij (BF4): Limanların en son teknoloji ürünü sistemlere sahip 

olması müşteriye karşı bir prestij ve gösteriş niteliği taşımaktadır. 

Teknik Risk Unsurları (TRU) Ana Kriteri: Her teknolojinin uygulanmasında kendi karakteristiğinden doğan 

bazı teknik riskler bulunmaktadır. Teknoloji uygulamalarında teknik risk daha çok bilgi güvenliği riski olarak 

algılanmakla beraber RFID için bu riskler çok çeşitli olabilmektedir. Bu kritere bağlı olarak 4 temel alt kriter 

belirlenmiştir. Bunlar; Güvenlik (TRU1): RFID adaptasyonun sürecinin ilk aşamalarında, bu teknolojiye aşina 

olmayan ve tecrübeleri kısıtlı olan firmalarda, güvenliğe ve gizliliğe yönelik olarak büyük şüpheler 

oluşabilmektedir. Chong ve Chan (2012)’ye göre güvenlik problemi, firmaların kablosuz ve mobil teknolojilere 

karşı duyduğu en büyük endişelerden birisidir. Çünkü etiketlerin üzerinde depolanan veriler kablosuz olarak 

yayımlanmaktadır. Bu verilerin hackerlar tarafından gizlice elde edilme riski vardır. Sağlığa Etki (TRU2): 

RFID teknolojisinin kullanımında radyo frekansının insan sağlığına olan etkileri en çok tartışılan hususların 

başında gelmektedir. Sistemde kullanılacak ekipmanlar, kullanım frekansları ve kullanım yoğunluğu tüm 

çalışanlar için tehdit unsuru olabilmektedir (Lin, 2009: 1-7). Karmaşıklık (Kullanım Kolaylığı) (TRU3): Rogers 

(2003)’e göre karmaşıklık, “bir yeniliğin anlaşılması ve kullanılmasının diğerlerine göre ne derece zor olduğu” 

olarak tanımlanmaktadır. Schmitt ve Michahelles (2009) çalışmasına göre; yüksek karmaşıklık içeren 

yenilikler örgüt içinde yüksek miktarda şüpheyi de beraberinde getirmektedir. Her RFID teknolojisi 

uygulamasının kendine has özellikleri bulunmaktadır. Her bir alternatif teknik olarak farklı karmaşıklıkları 

barındırmaktadır. Bu bağlamda seçilecek alternatifin kullanıcı dostu özelliklere sahip olması ve gelecekte 

kolayca geliştirilebilir özellikleri barındırması önemlidir. Güvenilirlik ve Performans (TRU4): Her RFID 

uygulaması için etiketlerin okunma oranı, hızı, elde edilecek verilerin doğruluğu, aynı anda okunan etiket 

sayıları, okuyucuların okuma menzilleri, verilerin güncellenebilmesi, insan gücü gereksinimi vb. parametreler 

farklılık arz etmektedir.  

Çevresel Koşullar (ÇK) Ana Kriteri: Tornatzky ve Fleischer (1990)’a göre çevresel içerik “bir firmanın 

faaliyetlerini yürüttüğü sektör, rakipleri, tedarik edilen kaynaklara erişimi ve devlet kurumları ile ilişkileri” 

olarak tanımlanmıştır. Çevresel koşullar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bunlar; Paydaşlarla İşbirliği Seviyesi 

(ÇK1): Seymour vd. (2007) ‘e göre konteyner taşımacılığında sektörün kendine has yapısı RFID 

adaptasyonunda önem arz etmektedir. Bu sürecin liman dışındaki aktörlerinin (özellikle limanın en sık 

işbirliği içinde olduğu acente ve taşıyıcı firmalar) limanın ilgili yatırımına yönelik işbirlikçi ve gönüllü 

(maliyet paylaşımı, RFID’e yönelik re-organizasyon vb) olmaları önemlidir. Sektörel Uygunluk (ÇK2): RFID 

uygulamaları kullanılacağı sektörün doğasına mümkün olduğunca uygun olmalıdır. Limanlar her ne kadar 

uygulamayı genellikle lokal olarak gerçekleştirse de sektörün diğer aktörleri ve mevcut iş süreçleri bu 

uygulamadan etkilenecek ve sistemler arasında uyumsuzluklar baş gösterebilecektir. Bu bağlamda seçilecek 

alternatifin uygulanabilirliği dikkatle analiz edilmelidir. Tedarikçi Seviyesi (ÇK3): Li vd. (2010) ‘a göre RFID 

uygulamaları bazı sektörlerde yeni yeni gelişmektedir ve henüz yeterli miktarda firma tarafından 

uzmanlaşma sağlanamamıştır. Bu sebeple tedarikçilerin bilgi ve destek seviyeleri firmalar için önemlidir. 

Whitaker vd. (2007) ‘e göre firmaların başarılı RFID uygulamaları için uzman tedarikçilerin varlığı 

kaçınılmazdır. Ulusal ve Uluslararası Kanuni Baskı (ÇK4): Wang vd. (2010) ‘a göre dış baskı; bir teknolojinin 

adaptasyonu kararına yönelik olarak ticari ortakların, müşterilerin ve devlet tarafından firma üzerinde 

oluşturulan baskının yoğunluk derecesini yansıtmaktadır. Anand ve Kulshreshtha (2007)’e göre firmalar 

açısından çevresel faktörlerden biri olan devletin yaptığı kanuni düzenlemelerin bir teknolojinin 
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adaptasyonunda büyük etkisi vardır. İthalat ve ihracat yapılan pek çok ülke, güvenlik ve tedarik zincirinin 

izlenebilirliği ihtiyaçları doğrultusunda RFID teknolojisinin kullanımını talep edebilmektedir.  

Standardizasyon (ÇK5): RFID teknolojisi yaygınlaşmaya devam ettikçe küresel standartlar oluşturulmasına 

duyulan ihtiyaç ta artmaktadır. Schmitt vd. (2007)'ye göre; etkin RFID kullanımı için tamamen küreselleşmiş 

bir iş ortamı ve örgütlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin birlikte çalışabilirlik (interoperability) seviyelerinin 

yüksek olması temel gerekliliklerdir. Bu bağlamda, RFID standartları (RF protokolü, etiket üzeri verilerin 

formatı vb.) – endüstriler için çözülmesi gereken konulardandır. Narsoo ve Sunhaloo (2009)’a göre RFID 

teknolojisinin karşı karşıya bulunduğu zorluklardan ikisi; teknoloji spesifikasyonu ve uygulama için bazı 

standartlardaki eksikliklerdir. Global olarak standartların oluşturulması ve kabul görmesi RFID 

uygulamasına olumlu etkilerde bulunacaktır. Rekabet Baskısı (ÇK6): Chewelos vd. (2001) ‘e göre rekabet; ilgili 

endüstrideki rakipleriniz ile baş edebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Wang vd. (2010) ‘a göre rekabet, 

yeni teknoloji adaptasyonunun önemli bir belirleyicisidir. Van Heck ve Ribbers (1999) çalışmasına göre pazar 

rekabeti arttıkça, firmalar yenilikler aracılığıyla rekabet açısından avantaj elde etmenin yollarını aramaktadır. 

Örgütsel Koşullar (ÖK) Ana Kriteri: Öztürk (2010)’a göre örgütsel içeriği; firma büyüklüğü ve kapsamı, 

yönetimsel yapının merkezileşmesi, resmileşmesi ve karmaşıklığı; insan kaynaklarının kalitesi ve kuruluş 

içinde yer alan kaynakların miktarı vb. oluşturmaktadır. Kuruluş yapısı ve süreçleri, uygulama alternatifinin 

seçimini sınırlayabilmekte veya kolaylaştırabilmektedir. Bu nedenle örgütsel koşulların uygulama seçimi 

kararı üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. ÖK ana kriteri bazında limanlarda RFID 

uygulama seçim kararı belirleyicileri olarak aşağıdaki alt kriterler belirlenmiştir. 

Liman Sistemleriyle Uyumluluk (ÖK1): Wang vd. (2010) ‘a göre uyumluluk; bir yeniliğin, potansiyel 

uygulamacılarının ihtiyaçları veya mevcut uygulamalarıyla (halen kullandığı IT altyapısı, iş süreçleri vb) ne 

kadar uyumlu olarak algılandığını tanımlamaktadır. Uyumluluk derecesinin yüksek olması yeniliğin 

uygulanmasını hızlandıran bir faktör olarak tanımlanmıştır. Sharma ve Citurs (2005) çalışmasında 

“Uyumluluk” parametresinin RFID uygulaması seçimlerini önemli derecede etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca 

Ngai vd. (2007)’e göre örgütün mevcut sistem ve stratejileri ile RFID uygulama alternatifinin uyumluluk 

göstermesi adaptasyon kararını direkt etkilemektedir. Üst Yönetim Desteği (ÖK2): Wang vd. (2010) ‘a göre 

yeni uygulamaların seçiminde üst yönetim desteği önemli bir faktördür ve adaptasyonla pozitif ilişkisi olduğu 

saptanmıştır. Schmitt vd. (2007)'ye göre üst yönetim desteği RFID uygulaması seçimi kararında kilit bir rol 

oynamaktadır. Üst yönetim, yenilik için vizyon, destek ve olumlu bir ortam yaratma isteği sağlayabilmektedir. 

Finansal Hazır Olma (ÖK3): Iacovou vd. (1995) ‘e göre örgütsel düzeyde hazır olma durumu kuruluşun (1) 

finansal, (2) teknolojik kaynaklarının düzeyiyle ilgilidir. Finansal kaynaklar yeni bir teknolojik yeniliğin 

maliyeti, sonraki iyileştirme maliyetleri ve kullanım sırasında devam eden bakım ve onarım giderlerini 

ödemek için mevcut olan finansal kaynakları ifade etmektefir. Finansal Olmayan Hazır Olma (ÖK4): Finansal 

olmayan hazır olmayı ifade eden kaynaklar limandaki bilgi teknolojileri, diğer çalışanların yeterliliği ve bilgi 

düzeyi ile ilgilidir. Öztürk (2010)’a göre bu kriter; bir kuruluşta RFID teknolojisi hakkında bilinenleri ifade 

etmektedir. Lee ve Shim (2007) çalışmasında örgütsel olarak hazır olma derecesinin artması ile seçilecek 

uygulamalarda büyük değişiklikler olabileceğini ortaya koymuştur. Çalışanların Direnci (ÖK5): Birey ve 

grupların mevcut olduğu yerde denge durumunu bozan çoğu değişiklik problem yaratabilmektedir. Seçilecek 

RFID uygulamasının getireceği değişim ve yeniliklere liman çalışanları direnç gösterebilmektedir. 

RFID teknolojisi konteyner terminallerinin pek çok alanında kullanılabilmektedir. Bu uygulamalar 

etiketlendirilen objelere ve okuyucuların konuldukları bölgelere göre farklı amaçları içermektedir. 

Alternatifler belirlenirken gerek tekil gerek ise de hibrit kullanımlar düşünülmüş ve dünyanın önde gelen 

konteyner terminallerindeki uygulama alternatifleri de göz önünde tutulmuştur. Tüm objelerin aktif etiket ile 

etiketlendirilmesi ve buna uygun olan okuyucuların kullanılması düşünülmüştür. Seçimi yapılacak 

alternatifler Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Türk Konteyner Terminallerine En Uygun RFID Uygulamasının Seçiminde Analiz Edilecek 

Alternatifler 

Alternatif Okuyucu Lokasyonu Etiketlenen Obje 

A1 Giriş/Çıkış Kapıları Taşıyıcı Araç (Aktif Etiketli) 

A2 Giriş/Çıkış Kapıları Konteyner (Gövdeye Aktif etiketli) + Taşıyıcı Araç (Aktif 

Etiketli) 

A3 Giriş/Çıkış Kapıları Konteyner (Kapısına Aktif etiketli E-Mühür) + Taşıyıcı Araç 

(Aktif Etiketli) 

A4 Giriş/Çıkış Kapıları + Terminal İç 

Bölge 

Konteyner (Gövdeye Aktif etiketli) + Taşıyıcı Araç (Aktif 

Etiketli)+ Liman Ekipmanları (Aktif Etiketli) 

A5 Giriş/Çıkış Kapıları + Terminal İç 

Bölge 

Konteyner (Kapısına Aktif etiketli E-Mühür) + Taşıyıcı Araç 

(Aktif Etiketli) + Liman Ekipmanları (Aktif Etiketli) 

4. Bulgular 

24 uzmana uygulanan anketten elde edilen veriler Chang’ın Mertebe Analizi Tekniği aşamaları 

uygulanarak analiz edilmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Problemin çözümünde kullanılan 

bulanık karşılaştırma dereceleri Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Kriter Bulanık Karşılaştırma Dereceleri 

Dilsel Ölçek Üçgensel Bulanık Ölçek Üçgensel Karşıt Bulanık Ölçek 

Eşit (1, 1, 1) (1, 1, 1) 

Eşite Yakın Daha Önemli (1/2, 1, 3/2) (2/3, 1, 2) 

Biraz Daha Önemli (1, 3/2, 2) (1/2, 2/3, 1) 

Çok Daha Önemli (3/2, 2, 5/2) (2/5, 1/2, 2/3) 

Pek Çok Daha Önemli (2, 5/2, 3) (1/3, 2/5, 1/2) 

Tamamen Daha Önemli (5/2, 3, 7/2) (2/7, 1/3, 2/5) 

Öncelikle Tablo 4 yardımıyla ana kriterlerin uzmanlar tarafından yapılan ikili karşılaştırmaları sonucu 

Tablo 5’te yer alan öncelik matrisi oluşturulur. 

Tablo 5. Ana Kriterlerin Öncelik Matrisi 

 M BF TRU ÇK ÖK 

M 1,00 1,00 1,00 0,79 1,21 1,75 0,90 1,26 1,73 1,36 1,75 2,19 0,71 0,96 1,25 

BF 0,57 0,57 0,57 1,00 1,00 1,00 0,90 1,13 1,41 0,89 1,21 1,54 0,67 1,01 1,53 

TRU 0,58 0,58 0,58 0,71 0,89 1,11 1,00 1,00 1,00 0,79 1,10 1,42 0,63 0,87 1,12 

ÇK 0,46 0,46 0,46 0,65 0,83 1,12 0,70 0,91 1,26 1,00 1,00 1,00 0,62 0,87 1,25 

ÖK 0,80 0,80 0,80 0,65 0,99 1,49 0,89 1,15 1,58 0,80 1,14 1,60 1,00 1,00 1,00 

Öncelik matrisine göre ana kriterlerin ağırlıklarını belirleyebilmek için bulanık sentetik mertebenin 

değerleri hesaplanır.  

SM= (4,76, 6,17, 7,92) * (0,0304,0,0392,0,0498)= (0,14,0,24,0,39) 

SBF= (4,03,5,17,6,75) * (0,0304 0,0392 0,0498)= (0,12 0,20 0,34) 

STRU= (3,71,4,65,5,77) * (0,0304 0,0392 0,0498)= (0,11 0,18 0,29) 

SÇK= (3,43,4,19,5,37) * (0,0304 0,0392 0,0498)= (0,10 0,16 0,27) 

SÖK= (4,15, 5,33, 7,08) * (0,0304 0,0392 0,0498)= (0,13 0,21 0,35) 

Bir sonraki aşamada olabilirlik değerleri hesaplanır. Olabilirlik değerleri Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Ana kriterlerin Olabilirlik Değerleri 

 
Her satır için bulunan minimum değerler birleştirilerek ağırlık vektörü elde edilir. Min D değerlerinin 

hesaplanmasıyla bulunan W' (1.00, 0.83, 0.71, 0.61, 0.86)T ağırlıklar vektörünün normalizasyonu sonucu 

W= (0.25, 0.21, 0.18, 0.15, 0.22)T olarak hesaplanmıştır.Ana kriterlerin ağırlıkları belirlendikten sonra alt 

kriterlerin öncelik matrisleri oluşturulur. Oluşturulan matrisler yardımıyla yukarıda yapılan işlemlerin 

aynıları bu matrislere de uygulanarak alt kriterlerin ağırlıkları belirlenir ve çözüme devam edilir. Tablo 

7, 8 ,9, 10 ve 11’de özet olarak alt kriterlerin karşılaştırılması, önem ağırlıkları ve ilgili kriterlerin her bir 

alternatife göre değerlendirilmesi belirtilmiştir. 

Tablo 7. Maliyet Alt Kriterlerinin Ağırlıkları Ve Alternatiflere Göre Değerlendirilmesi 

Ağırlıklar (w) 0.31 0.22 0.10 0.01 0.15 0.21 
SONUÇ 

SKORU 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

A1 0,82 0,55 0,47 0,32 0,87 0,75 0,71 

A2 0,18 0,41 0,38 0,31 0,13 0,11 0,23 

A3 0,00 0,00 0,14 0,25 0,00 0,06 0,03 

A4 0,00 0,04 0,00 0,06 0,00 0,04 0,02 

A5 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,03 0,01 

Tablo 8. Beklenen Fayda Alt Kriterlerinin Ağırlıkları Ve Alternatiflere Göre Değerlendirilmesi 

Ağırlıklar (w) 0.29 0.30 0.35 0.06 
SONUÇ SKORU 

 BF1 BF2 BF3 BF4 

A1 0,12 0,00 0,04 0,08 0,05 

A2 0,16 0,00 0,09 0,12 0,09 

A3 0,16 0,36 0,09 0,12 0,20 

A4 0,27 0,14 0,35 0,30 0,26 

A5 0,29 0,49 0,44 0,37 0,41 

Tablo 9. Teknik Risk Unsurları Alt Kriterlerinin Ağırlıkları Ve Alternatiflere Göre Değerlendirilmesi 

Ağırlıklar (w) 0.30 0.09 0.30 0.31 
SONUÇ SKORU 

 TRU1 TRU 2 TRU 3 TRU 4 

A1 0,30 0,46 0,77 0,62 0,55 

A2 0,22 0,28 0,18 0,26 0,23 

A3 0,21 0,24 0,02 0,12 0,13 

A4 0,16 0,01 0,03 0,00 0,06 

A5 0,11 0,01 0,00 0,00 0,03 

 

 

 

 

 

V SM>= SBF 1,00 V SM>= STRU 1,00 V SM>= SÇK 1,00 V SM>= SÖK 1,00

V SBF>= STRU 1,00 V SBF>= SÇK 1,00 V SBF>= SÖK 0,97 V SBF>= SM 0,83

V STRU>= SÇK 1,00 V STRU>= SÖK 0,86 V STRU>= SM 0,71 V STRU>= SBF 0,89

V SÇK>= SÖK 0,76 V SÇK>= SM 0,61 V SÇK>= SBF 0,79 V SÇK>= STRU 0,89

V SÖK>= SM 0,86 V SÖK>= SBF 1,00 V SÖK>= STRU 1,00 V SÖK>= SÇK 1,00
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Tablo 10. Çevresel Koşullar Alt Kriterlerinin Ağırlıkları Ve Alternatiflere Göre Değerlendirilmesi 

Ağırlıklar (w) 0.21 0.24 0.06 0.23 0.21 0.05 SONUÇ 

SKORU  ÇK1 ÇK2 ÇK3 ÇK4 ÇK5 ÇK6 

A1 0,70 0,37 0,41 0,35 0,40 0,11 0,43 

A2 0,18 0,33 0,35 0,27 0,35 0,16 0,28 

A3 0,00 0,12 0,09 0,15 0,08 0,18 0,10 

A4 0,12 0,10 0,09 0,13 0,13 0,24 0,12 

A5 0,00 0,07 0,06 0,10 0,03 0,31 0,07 

Tablo 11. Örgütsel Koşullar Alt Kriterlerinin Ağırlıkları Ve Alternatiflere Göre Değerlendirilmesi 

Ağırlıklar (w) 0.21 0.24 0.06 0.23 0.21 SONUÇ 

SKORU  ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 

A1 0,50 0,51 0,76 0,53 0,31 0,58 

A2 0,23 0,25 0,20 0,28 0,26 0,24 

A3 0,09 0,15 0,04 0,09 0,21 0,09 

A4 0,16 0,09 0,00 0,07 0,14 0,07 

A5 0,01 0,00 0,00 0,04 0,08 0,01 

Ağırlık vektörünün bulunmasıyla birlikte daha önceki aşamalarda bulunan değerler Tablo 12’de yerine 

konulur ve en uygun alternatifin seçimi için her bir alt kriter değerleri ile seçeneklerin değerleri çarpılıp 

toplanır. Bu sonuçla birlikte seçeneklerin kriterleri ne derece etkilediği ve hangi seçeneğin tercih edileceği 

belirlenir. 

Tablo 12. Ana-Alt Kriterler-Alternatiflerin Ağırlıkları ve Sonuç Skoru 

Ağırlıklar (w) 0.25 0.21 0.18 0.15 0.22 
SONUÇ SKORU 

 M BF TRU ÇK ÖK 

A1 0,71 0,05 0,55 0,43 0,58 0,48 

A2 0,23 0,09 0,23 0,28 0,24 0,21 

A3 0,03 0,20 0,13 0,10 0,09 0,10 

A4 0,02 0,26 0,06 0,12 0,07 0,10 

A5 0,01 0,41 0,03 0,07 0,01 0,10 

En yüksek değeri alan A1 alternatifi 0.48’lik en yüksek değerle terminallerimiz için en uygun RFID uygulaması 

olmuştur. İkinci olarak 0.21 değeri ile A2, diğer alternatifler ise yaklaşık olarak biri birlerine eşit değerleri 

almışlardır. Tablolarda belirtilen bulguların ayrıntılı değerlendirmeleri sonuç bölümünde yapılmıştır. 

5. Sonuç ve Tartışma  

Konteyner taşımacılığında ve özellikle terminallerde, RFID teknolojisi çeşitli süreçlerde uygulanabilmektedir. 

Terminaller bu teknolojiyi satın alırken bütçesinin önemli bir kısmını ayırmak mecburiyetinde kalmaktadır. 

Bu bağlamda terminal yöneticileri, ilgili teknolojinin uygulanacağı alanı belirlerken pek çok kriteri ve 

alternatifi göz önünde bulundurmak durumundadır. Bu çalışmada konteyner terminallerinde RFID sistem 

seçimine yönelik olarak kapsamlı bir model ortaya konmuş ve oluşturulan model çerçevesinde limanlarımıza 

en uygun RFID sistemi belirlenmiştir. Bu bağlamda büyük dünya limanlarında kullanılan veya kullanılması 

düşünülen uygulamalar belirlenmiş ve bunlardan beş tanesi oluşturduğumuz modele göre 

değerlendirilmiştir. Karar vericilerin dikkate alacağı veya alması muhtemel olan kriterlerin neler olabileceği 

araştırılmış, nitel veya nicel olan tüm kriterlerin değerlendirmeye tabi tutulmasına dikkat edilmiştir. Bu 

amaçla RFID teknolojisini incelemiş ve bu teknolojiyi bilen Türkiye’deki 3 büyük konteyner terminali 

saptanmıştır. Bu limanlarda ilgili konu ile direkt alakalı departmanlarda karar verici olarak görev ve 

sorumluluk alan 24 uzman ile yüz yüze görüşülmüştür. Bu görüşmeler neticesinde belirlenen kriterler ile 

akademik literatürde farklı sektörlere uygulanan araştırmalarda kullanılmış ve konteyner terminalciliğine 

uygun kriterler bir arada düşünülerek özgün bir model oluşturulmuştur. Bu bağlamda uzman görüşlerine 

dayanılarak 5 ana kriter başlığı ve onların altında 25 alt kriter belirlenmiştir. Belirlenen ana kriterler ve alt 

kriterlerden oluşturulan seçim modeli, geniş kapsamlı ve spesifik olması sebebiyle ileride yapılacak 
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araştırmalara çok ciddi katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Uzmanlara uygulanan anketlerin sonucunda 

elde edilen veriler ile en uygun alternatifin belirlenmesinde Chang’in mertebe analizine dayalı BAHP metodu 

kullanılmıştır. BAHP metodu, karar verme süreci karmaşık ve belirsizlikler içeren bu tip bir problemin 

çözümü için en uygun metottur. Problem, kriter, alt kriter ve alternatif sayılarına göre spesifik olarak 

oluşturulan Excel yardımı ile çözülmüştür. BAHP metodunun modele uygulanması sonucunda; ana 

kriterlerin göreceli önem dereceleri incelendiğinde en uygun RFID sisteminin seçimini etkileyen ana 

kriterlerin önem sırası; maliyet (0,25), örgütsel koşullar (0,22), beklenen fayda (0,21), teknik risk unsurları 

(0,18) ve çevresel koşullar (0,15) olmuştur. Ana kriterlere göre alternatifler değerlendirildiğinde; beklenen 

fayda ana kriteri dışındaki tüm kriterlerde 1.alternatifin açık ara önde olduğu görülmüştür. Beklenen fayda 

ana kriterine göre ise 0.41 önem derecesi ile 5. alternatifin önde olduğu saptanmıştır. Maliyet’in alt kriterleri 

incelendiğinde; kuruluş aşamasındaki donanım (0,31) ve yazılım (0,22) maliyetlerinin, liman yöneticilerinin 

karar sürecinde toplam 0,53 ağırlık değeri ile en büyük önemi taşıdıkları saptanmıştır. Diğer kalemler sırası 

ile; süreç yenileme (0,21), bakım (0,15), entegrasyon (0,10) ve eğitim (0,01) maliyetleridir. Beklenen 

faydalardan; operasyonel verimlilik artışı 0,35 ağırlık değeri ile ilk sırayı alırken, artan yük güvenliği 0,30 ve 

artan liman güvenliği 0,29 ağırlık değerleriyle birbirlerine çok yakın önemlilikte çıkmıştır. Kurulacak RFID 

sisteminin terminale sağlayacağı prestij artışı’nın 0,06 ağırlık değeri ile son sırada olduğu saptanmıştır. 

Limanlarda uygulanacak RFID sisteminin seçiminde teknik risk unsurları’nın alt kriterlerinden güvenilirlik 

ve performans (0,31), güvenlik (0,30), ile karmaşıklık (0,30) ağırlık değerleri ile biri birine yakın derecede 

önemli çıkarken, sağlığa etki (0,09) diğer üçüne nazaran fazla önemsenmemiştir. Çevresel koşullar ana 

kriterini oluşturan alt kriterlerden en önemlisi; 0,24 ağırlık değeri ile kurulacak sistemin sektörel 

uyumluluğudur. Bu kritere çok yakın önemdeki diğer kriterler ise; ulusal ve uluslararası kanuni baskı (0,23), 

paydaşlarla işbirliği seviyesi (0,21) ve standartizasyondur (0.21). Tedarikçi seviyesi (0,06) ve rekabet baskısı 

(0,05) ise diğerlerine nazaran çok gerilerde kalmaktadırlar. Örgütsel koşullar ana kriteri altındaki en önemli 

alt kriter; 0,29 ağırlık oranı ile limanın kurulacak sistem açısından finansal hazır olma durumudur. Bu kritere 

çok yakın olan diğer kriterler ise; finansal olmayan hazır olma (0,25), kurulacak yeni sistemin mevcut liman 

sistemleri ile uyumluluğu (0,24) ve üst yönetimin verdiği destektir (0,22). Kurulacak yeni sisteme karşı 

çalışanlarca gösterilebilecek direnç ise ihmal edilebilecek kadar düşük önem seviyesindedir. Tüm ana ve alt 

kriterler bazında yapılan sonuç skoruna bakıldığında; ilk iki alternatif (A1 ve A2) diğer alternatiflere üstünlük 

kurmuştur. 1. alternatifin ağırlığı 0,48, ikincisinin 0,21, üçüncü, dördüncü ve beşinci alternatiflerin ağırlıkları 

ise 0,10 olarak hesaplanmıştır. Bu ağırlık değerlerine göre; Türk konteyner terminalleri için en uygun 

alternatifin; taşıyıcı araç ve sürücüsünün RFID ile kimliklendirilerek, sadece liman kapılarına konacak 

okuyuculardan faydalanmak olduğu saptanmıştır. İkinci alternatifte konteynerin de etiketlendirilecek 

olmasının yaratacağı maliyetler sıralamada geriye düşmesinde en göze çarpan nedendir. Diğer alternatiflerin 

(A3, A4 ve A5), E-mühür uygulaması içermeleri nedeniyle ilk iki alternatife göre çok daha az uygun olduğu 

düşünülmektedir. Bunun en büyük sebepleri; bu üç uygulamanın içerdiği çok yüksek maliyetler, sektörde 

yaratacağı karmaşık süreçler vb.dir. Yapılan analizler sonucu elde ettiğimiz bu sonuçlar araştırmanın 

yapıldığı dönemde ilgili teknolojiyi bilen ve konteyner limanlarında çalışan uzmanların görüşleri 

doğrultusunda oluşmuştur ve ilgili sonuçların karşılaştırmalarının yapılacağı bu kapsamda bir model ve 

çalışma bulunmamaktadır.  

Perakende, lojistik ve sağlık sektörlerinde RFID teknolojisine yönelik birçok çalışma yapılmış olmasına 

rağmen, yaptığımız literatür taramasına göre Türkiye için konteyner terminallerinde RFID uygulaması seçim 

problemine yönelik araştırma ve analiz çalışması bulunmamaktadır. Bu çalışma; Türkiye konteyner 

terminalleri için mevcut şartlarda seçilecek en uygun RFID uygulamasını ortaya koyması açısından da önem 

arz etmektedir. Bu çalışma, Türk konteyner terminal yöneticilerinin -RFID özelinde- teknolojik yatırımlara 

yönelik karar verirken göz önünde bulundurdukları/bulundurabilecekleri kriterleri göstermesi açısından da 

önemlidir. Aynı zamanda, potansiyel RFID teknolojisi kullanıcılarını tanımlaması yönüyle de teknoloji 

şirketlerine faydalı bilgiler sunmaktadır. Çalışma bulguları, bu potansiyel kullanıcılara erişmek için uygun 

pazarlama stratejileri oluşturulmasında yararlı olacaktır. Pek çok lider liman işletmesi RFID teknolojisini 

kullanmaktadır. Bu bağlamda; kullanımı hızla artan bu teknolojiye yönelik yapılacak araştırmalar pek çok 

liman işletmesi için önemlidir çünkü RFID’nin pazar potansiyeli çok yüksektir. Ayrıca başlangıç periyodunda, 

RFID’ye karşı endüstri daha mesafeli ve kuşkucu olmasına rağmen, deneme çalışmaları kanıtlamıştır ki RFID 

teknolojisi operasyonel açıdan harcanan zamanı düşürmekte ve her açıdan güvenlik seviyelerini 

arttırmaktadır. Bu açılardan yakın gelecekte sektördeki küçük oyuncuların da bu sürecin takipçileri olması 
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beklenmelidir. Fakat unutulmamalıdır ki; ancak geniş ölçekli bir yaygınlığa ulaştığında bu teknolojiden 

maksimum fayda sağlanabilecektir. Bu bağlamda RFID teknolojisinin konteyner taşımacılığında ve 

terminallerinde kullanımı hem dünyada hem de ülkemizde henüz emekleme dönemindedir. Maliyetler 

azalıp, donanımsal ve yazılımsal kabiliyetler yapılacak çalışmalar ile arttıkça RFID’nin kullanımı da artacaktır. 

Bunun yanı sıra terminallerde RFID uygulanmasına geçilmeden önce elektronik mühendislerinin, terminal 

sahasındaki frekans ve parazit kirliliği tespitlerini ve hangi noktalara hangi tip ekipman koyacaklarını tespit 

etmek amacıyla pilot çalışmalarda bulunmaları zorunluluğu vardır ve tüm bu süreçler dikkatle 

planlanmalıdır. Sektörde yapılacak RFID yatırımlarının artmasına bağlı olarak, araştırmacıların bilgisine 

sunulacak yeni bilgiler doğrultusunda; standartizasyon, sektördeki tüm tarafların sürece katılımları sonucu 

göğüsleyecekleri maliyetler ve sağlayacağı faydaların analizleri, teknik süreçlerin (frekanslar, sinyallerin 

ayrıştırılması, okuma zorlukları vb) iyileştirilmesi, konteyner taşıma zincirleri için fayda maliyet analizi, 

denizcilik sektörünün güvenliği ve özellikle terörizmi engelleyebilecek özgün bir RFID sistem mimarisinin 

tasarlanması vb. konular geleceğin araştırma konuları olacaktır. Araştırmanın yapıldığı süreçte RFID 

teknolojisini kullanan ve/veya araştıran limanların çok az olması ve yanısıra o dönemde limanlar için yeni bir 

teknolojisi olması ve kısıtlı çapta kullanılması nedenleriyle yaşanan reel veri bulamama problemi bu 

çalışmanın en önemli kısıtı olmuştur. Ancak yaptığımız çalışmanın ileride yapılacak çalışmalar için faydalı 

olacağı umulmaktadır. 
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